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Синевирське озеро 

  

Синевирське озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря і має максимальну глибину до 22 

м. Озеро утворилося в результаті потужного зсуву близько 10 000 років тому, внаслідок чого була утворена 

гребля, яка повністю перегородила долину, що призвело до заповнення улоговини водою з гірських струмків. 

Посеред озера знаходиться невеличкий острівець. 

Синевирське озеро  є частиною  Націнального природнього парку Синевір.   

Площа ПАРКУ  40 400 га, з них 5807 га відведено під заповідну зону. У 1974 році було організовано 

ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Синевирське озеро», а згодом — національний парк 

«Синевир», який було створено за рішенням уряду України в 1989 році. 

Протяжність парку з півночі на південь — 30 км, ширина зі сходу на захід — до 20 км. Більшість території 

парку розташована в межах гірського масиву Внутрішні Горгани. 

На території парку розташоване відоме верхове оліготрофне болото Глуханя, пам'ятки природи Озірце і 

Кам'янецький водоспад, а також лісовий заказник «Кам'янка». Є й інші цікаві об'єкти: мінеральні джерела, 

пам'ятки дерев'яної архітектури, Музей лісу і сплаву, Музей архітектури і побуту «Старе село». 

 

     

Легенда 

Синь і Вир 

У давнину ці гори належали багатому графові. Верховинці змушені були працювати на нього: випасати 

овець і корів, косити траву, рубати ліс. У графа була красуня-донька Синь. Дівчину звали так тому, що в очах її, 

здавалося, була зібрана вся синява бездонного карпатського неба. 

Одного разу багач вирішив довідатися, як наймити-лісоруби працюють у горах. Синь попросила батька 

взяти її з собою. Поки граф перевіряв роботу лісорубів, донька пішла збирати квіти. Раптом до її слуху 

долинули чарівні переливи сопілки, і дівчина пішла на ці звуки. На галявині, де паслися вівці, вона побачила 
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юнака. Той одразу перестав грати і запитав: - Хто ти? 

- Я - Синь. Ці ліси і гори належать моєму батькові. А ти хто? 

- А я - Вир, пастух. Довго насолоджувалася мелодіями сопілки Синь, бо вони торкали і серце, і душу. 

Через деякий час граф знову приїхав у ці місця, і Синь знову зустрілася з Виром. Молоді люди покохали 

одне одного і стали потай зустрічатися. Та лихі заздрісники донесли графові, що його донька кохає простого 

пастуха. І граф заборонив дочці зустрічатися з Виром. Та хіба є сили, які б перемогли кохання? Не зупинили 

Синь батькові заборони, а Вира не злякали погрози графа. І тоді той наказав убити пастуха. 

Якось сидів Вир на лісовій галявині, чекаючи кохану, грав на сопілці. Графські слуги підкралися й 

зіштовхнули на нього з високої гори величезний камінь... 

Почувши страшну звістку, Синь побігла через гори і ліси до місця загибелі коханого. Обняла величезний 

камінь-могилу і гірко заплакала. Дівочі сльози лилися й лилися, поки не затопили і галявину, і саму Синь. Так 

утворилося озеро, яке люди назвали Синевир. Вода в озері синя, як небо над Карпатами, як очі Сині, а 

острівець посеред озера - то верхівка каменя-могили Сині і Вир 

 

Говерла 

Говeрла — найвища вершина Українських Карпат і найвища точка України, висота 2061 м. Назва походить 

із румунської howirla, що означає «важкопрохідне підняття», або з угорської Hóvár, що означає «снігова 

вершина. Розміщена в гірському масиві Чорногора, на межі Надвірнянського району Івано-Франківської 

області та Рахівського району Закарпатської області за 17 кілометрів від кордону з Румунією. 

 

   

Легенда 

Якось угорський барон Янош Нодь довідався, що ніхто з мадярів ще не побував на найвищій, тоді ще 

безіменній горі в Карпатах. Він і надумав собі першим вийти на вершину і назвати її своїм ім'ям. Взяв із собою 

двадцятеро дужих слуг на конях, кожен зі слуг взяв ще коня, навантаженого харчами та спорядженням, — і 

рушили в дорогу. 

 То було якраз серед літа. Вся Угорщина знала про похід Нодя, який мав принести славу не тільки 

підкорювачу вершини, але й державі, а про те, що на цій вершині не раз побували прості селяни, ніхто й не 

згадував. 
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Аж через два місяці доїхав Янош Нодь до невеликого карпатського села, що загубилося в горах, і 

здивувався. Чи справді на ту гору так важко вийти? Та ж до її вершини рукою подати. 

Літнє сонце нестерпно пекло. Але йти було приємно. Хвойні праліси охолоджували людей і коней. Ще два 

дні йшли до підніжжя гори. Там барон зупинився і наказав отаборитись, щоб відпочити, відновити сили. 

Два дні люди відпочивали. Залишивши трьох чоловік та коней у таборі, барон з рештою ще на світанку 

вирушив на гору. Небо було чисте-чисте, жодної хмарини. 

Довго йшли, в декого і взуття розбилося. Продирались крізь густі хащі, дибали через колюче каміння, 

перелізали через товсті колоди, повалені бурею. Знемагали, падали. Гордого пана це почало дратувати. 

Одного слугу, що хотів вертатися назад, пан спересердя пристрелив. 

Уже вечоріло, коли змучені люди вийшли з лісу. Перед ними простяглася широка полонина, яка ніби 

сягала неба. Не відчував утоми тільки Нодь. Побачивши перед собою за кількасот метрів вершину, він аж летів 

до неї, щоб тільки першим стати над Карпатами. 

Ніхто й не помітив, як небо затягнули важкі хмари. Схаменулися тільки тоді, коли посипав лапатий густий 

сніг. Подув холодний вітер, знялася хуртовина й завирував буран. Рятуючись від бурі, люди розбіглися хто 

куди. Даремно Янош Нодь зупиняв їх — його ніхто не чув. За ніч намело стільки снігу, що люди ледве тягнули 

ноги від замету до замету. 

Лише третина людей повернулася до табору. Вони були змучені, голодні, перемерзлі. Решта загинули в 

бурані. Не повернувся й барон Янош Нодь. 

— Говирло! Говирло! — змучено повторювали ті, що повернулися. Це мадярською означало, що вся 

вершина засипана снігом. 

Такого дива люди, які прийшли сюди з далекої мадярської рівнини, ще не бачили: щоб серед літа та й сніг. 

Відтоді й гора названа Говерлою — сніжною горою. А вона й справді сніжна. Великі купи снігу і влітку 

лежать в западинах, урвищах. Та й погода тут часто міняється: сніг на Говерлі серед літа — не дивина. 
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Водоспад Шипіт 

  

Шипіт — водоспад в Українських Карпатах, на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава, при 

підніжжі гори Гемби; гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. 

Розташований у глибокій ущелині річки , у межах Міжгірського району Закарпатської області. 

 Особливо багатоводний водоспад навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги. За 300 метрів від водоспаду 

розташований гірськолижний підйомник ,це служить орієнтиром для охочих відвідати водоспад. 

Щорічно, починаючи з 1993 року, неподалік від водоспаду на початку липня проходить неформальний 

фестиваль, на який приїжджають хіпі та представники різних субкультур з України, Білорусі та інших країн. 

Кульмінацією святкувань є Свято Івана Купала в ніч на 7 липня з місцевими традиціями й колоритом. 

Легенда 

Колись давно покохалися дівчина з заможної родини та бідний хлопець. Батьки були проти їхнього 

кохання, тому вони зустрічалися потай, за селом, у місцині біля крутих скель. Та одного разу матір 

прослідкувала за дочкою, і почувши в темряві шепіт закоханих, почала їх голосно лаяти. Аж погода раптом 

зіпсувалася — і вперіщила злива. Гірські зливи дуже небезпечні, вода з гір може утворювати сильні потоки — 

таким потоком, що зірвався зі скель, і змило двох закоханих. У темряві годі було їх порятувати. Мати, що стала 

свідком трагедії, кожного вечора приходила до водоспаду. І кожної ночі у лісовій темряві і шумі водограю їй 

вчувався шепіт доньки. Тому і названо водоспад Шипотом. Хоча більш прозаїчна версія стверджує, що 

“шипотом” здалеку видається приголомшливий рев води, що зривається вниз. 
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Купання в чанах. Лумшори 

   

Невелике, сховане в глибинці  Карпатських гір село Лумшори останнім часом стало своєрідною візитівкою 

Закарпаття. Така феноменальна популярність пояснюється просто - тут розташовані чани. Величезні чавунні 

ємності для гарячого купання під відкритим небом, в яких одночасно можуть знаходитися до 10 осіб, що 

залежить від їх розміру. А розмірів тут вистачає, як, власне кажучи, і чанів, вірніше, закритих купалень на 

березі гірської річки Турички. Уздовж її русла влаштовані штучні перекати для підвищення рівня води в тих 

місцях, звідки відпочиваючі спускаються до річки, щоб охолодити розпарене в чані тіло. 

Спочатку в Лумшорах існувало тільки одне місце з оздоровчими чанами. Розташоване воно було біля 

джерела води з високим вмістом сірководню і мінералів. Для пиття ця вода не придатна, але в підігрітому 

стані вельми корисна, завдяки активізації розчинених у ній мікроелементів. Перші згадки про лікарні в 

Лумшорах датуються 1600 роком. Лікувальну воду підігрівали за допомогою розпечених кам'яних брил, які 

опускалися в дубові купелі. Пізніше, за часів правління чехів тут з'явився двоповерховий корпус для 

відпочиваючих. Приблизно в цей же час були встановлені чани з литого чавуну, завдяки яким процедура 

купання значно спростилася. Один з цих чанів зберігся тут і досі. 

Липова алея 

  

Липова алея в Ужгороді займає п’яте місце в рейтингу семи чудес Закарпаття. Вона має статус пам’ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення. Розташована вона на набережній річки Уж, займає площу 1 

га, протяжність – 2,2 км. Славетна тим, що найдовша в Європі. Липи посаджені 1928 року чеськими 
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ботаніками. Їх тут близько трьохсот. А поруч з липами ще дві дендрологічні пам’ятки – «Партерний сквер» та 

«Ясен Масарика». Алея стала улюбленим місцем для прогулянок мешканців міста. Липи різних сортів квітнуть 

майже цілий місяць. Існує легенда, що під однією з лип закопана капсула часу для прийдешніх поколінь. 

Термальні води Косино 

   

Комплекс «Термальні води «Косино» розташований в с. Косонь (від угор. Mezokaszony) 

Закарпатської області Берегівського району,  посеред гаю, що заряджає могутньою енергією 

двохсотрічних дубів.  

Основною особливістю та гордістю нашого комплексу є привабливе розміщення на шлейфі 

залягання мінеральних термальних вод, що проходить через Францію, Італію, Іспанію, Сербію, 

Хорватію, Австрію, Швейцарію та Балкани. В Україні цей шлейф охоплює Закарпаття, в тому числі 

Виноградівський і Беркегівський рйони. Термальна вода комплексу «Термальні води «Косино» 

піднімається із свердловини глибиною 1190 метрів, далі, з глибини 90 метрів під землею, 

мінералізована вода температурою +51°C закачується насосом і потрапляє в басейн уже з 

температурою +41°C. 

За своїм хімічним складом термальна вода багата на залізо, масова концентрація якого 

становить 1,62 (г/дм3), натрій, калій, фтор, цинк та інші мікроелементи. Кислотно – лужний баланс рН 

6,08. А загальна мінералізація води становить 8,5 – 11,00 г/дм3. 

За даними бальнеологічного висновку, ця вода придатна для зовнішнього застосування при 

захворюваннях опорно – рухового апарату, серцево – судинної системи, периферичної нервової 

системи, периферичних судин та біліарної системи.егівський райони. 


