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Abstract: The natural-recreational potential of the northern coast of the 

Azov Sea is considered and the main problems of their recreational use are 
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При плануванні можливостей експлуатації ресурсів берегової зони 

будь-якого водойми необхідно враховувати стратегію стійкого розвитку 

берегів. Розробка такої стратегії повинна базуватись на оцінці риску 

несприятливого розвитку при зміні природної обстановки. В останні 

десятиріччя були чітко виражені процеси зміни клімату і підйому рівня моря, 

які являються спиняючими факторами розвитку рекреаційної діяльності. 

Коси і пересипи Азовського моря є дуже важливим рекреаційно-оздоровчим 

ресурсом України. Лікувальними факторами тут є морський клімат (вода, 



повітря, сонячне випромінювання), лікувальні мули і грязі, мінеральні води. 

На сьогоднішній день на території сучасних тіл північноазовських кіс 

функціонують заклади  як короткочасного так і довготривалого відпочинку. 

Серед яких можна відзначити санаторії, пансіонати, бази відпочинку, 

кемпінги, готелі, палаткові містечка, дитячі оздоровчі центри. На 

Бердянській косі таких об’єктів відпочинку населення побудовано 38, на 

Пересипу Молочного лиману – 56 та 10 закладів дитячого відпочинку, на 

Федотовій косі – 159 та 2 заклади дитячого відпочинку, на Кривій косі – 21, 

на Білосарайській косі – 54 заклади відпочинку. При будівництві всіх цих 

об’єктів відпочинку забудовники не завжди дотримуються державних 

будівельних норм, що призводить до руйнування берегової лінії 

північноазовських кіс. Крім того, активізацію розмивних процесів спричинює 

будівництво берегозакріплювальних споруд біля закладів відпочинку. 

 
 


