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розпорядженні гостей є комфортабельний чотиризірковий готель, ціни на кімнати в 

якому порівняно невеликі, можна жити там і грати в своє задоволення, доки не 

закінчаться гроші. 

Переглядаючи список міст світу, де панує гральна атмосфера може виникнути 

питання: чи можуть існувати гральний бізнес в Україні? Та на це питання ми також 

знайшли відповідь. 

Прем’єр міністр України Юлія Тимошенко пролобіювала Закон України «Про 

заборону грального бізнесу в Україні» від 25 травня 2009 р. Це не призвело до 

припинення грального бізнесу, а призвело до його криміналізації, коли правоохоронні 

органи за винагороду почали прикривати і розширювати гральний бізнес. 

Але через деякий час Міністерство фінансів України після довгих дебатів 

прийшло до висновку, що легалізація грального бізнесу значно збільшить бюджет 

країни. Процес формування відповідного законопроекту триває вже декілька місяців. 

Нове законодавство дозволить створити всі умови для підтримання економіки країни у 

важкий час. Як повідомляють ЗМІ, даний документ потрапить у Верховну Раду у 

листопаді, а це означає, що у випадку його прийняття відкриття гральних закладів вже 

у першій половині 2016 р. 

Гральний бізнес збільшить надходження у бюджет від оподаткувань, що 

покращить взаємовідносини України із Міжнародним валютним фондом. Частина 

діячів категорично протестує проти легалізації ринку грального бізнесу. Дехто 

впевнений, що це може погано відобразитись на житті соціально незахищених шарів 

населення. 

Фінансисти, які підтримують ідею легалізації, стверджують, що поява гральних 

закладів в елітних готелях великих міст ніяк не відобразиться на житті звичайних 

громадян, зате принесе значний прибуток у бюджет країни. 29 вересня у столиці 

пройшов Гральний Конгрес України, де були обговорені всі питання стосовно 

майбутнього цього сегмента у країні. 

До цього часу гральний бізнес був непрозорим, тому уряд хоче перетворити його 

у сегмент, котрий буде працювати згідно міжнародних стандартів, й сприятиме 

створенню робочих місць для населення. До введення заборони на гральні заклади в 

Україні дана сфера охоплювала приблизно 200 тис. робітників. Якщо буде прийнято 

легалізацію, це призведе до появи 300 тис. робочих місць й $ 100 млн прибутку від 

податків щорічно. 
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Основною одиницею в гірськолижному туризмі і безпосереднім місцем його 

проведення є гірськолижний курорт – територія (спеціалізоване місце) у гірському 

районі (на горі або великому горбі), облаштована для занять, як правило, гірськими, 



154 

зимовими видами спорту й активного відпочинку, а також для проведення лікувально-

профілактичних процедур. Вони, крім спусків по підготовлених трасах на гірських 

лижах, пропонують такі види рекреаційних занять, як гірськолижні походи, 

сноубордінг, слалом, стрибки з трампліну, фрірайд, альпінізм, катання на снігоходах, 

прогулянки на запряжених кіньми санях або собачих упряжках, катання на ковзанах 

[1]. 

Відмінною рисою гірськолижних курортів є наявність розвинутої 

інфраструктури, до складу якої входить: спеціально обладнані траси для 

гірськолижного спорту і сноуборду, гірськолижні підіймачі, пункти прокату 

спортивного спорядження й інвентарю, гірськолижні школи, готелі й інші місця 

розміщення для приїжджих, заклади харчування, майданчики для паркування, 

лікувально-профілактичні заклади (грязе- і водооздоровниці, спа-салони), заклади для 

анімаційно-дозвіллєвої діяльності (кінотеатри, дискотеки, боулінг, ігрові центри та ін.), 

підприємства, що надають супутні послуги приїжджим (магазини, заклади з надання 

побутових послуг, сервісні центри фото- та відеозйомки тощо) [1]. 

Сучасна Польща, що знаходиться у Центральній Європі, налічує близько 

140 гірськолижних курортів. Любителів гірськолижних і сноубордистських розваг 

обслуговують близько 1200 підйомників, в їх розпорядженні більше 800 км трас з 

освітленням і кілька десятків сноу-парків. Висота польських схилів не перевищує 

2000 м, однак різноманітність гірськолижних трас, велика кількість природного 

(натурального) снігу, мальовнича природа в поєднанні з гарною якістю і невисоким 

рівнем цін на гірськолижних курортах забезпечують повноцінний відпочинок [2]. 

Основний контингент туристів становить молодь і сім’ї з дітьми. В їх 

розпорядженні кілька видів активного зимового відпочинку: чудові гірські та бігові 

лижні траси, траси для сноуборду, біатлонні стадіони, бобслейні спуски, трампліни для 

стрибків на лижах і катки. Існують спеціальні схили для сноурафтінгу, проведення 

снігових сафарі. Бажаючі можуть здійснити політ на параплані, постійно проводяться 

найрізноманітніші розважальні заходи на свіжому повітрі [2]. 

Серед найбільших і найпопулярніших курортів Польщі Закопане, Карпач, Татри, 

Голдап, Вісла, Щирк (Шчирк), Криниця-Здруй (Криниця), Бялка Татшанська, Чорна 

гора, Зеленець, Дві Долини, Верхомля, Шклярська Поремба, Ущикі Дольне. 

Скориставшись інформацією таких Інтернет-ресурсів [2‒6], коротко схарактеризуємо 

один із них. 

Найвідоміший і найпрестижніший гірськолижний курорт Закопане вже багато 

років залишається найпопулярнішим місцем зимового відпочинку у Польщі. 

Розташований він на півдні країни за 116 км від Кракова, у мальовничій котловині між 

Карпатськими Татрами і гірським пасмом Губалувка. 

На території курорту розташовано 6 основних зон катання на гірських лижах у 

діапазоні висот 860‒2000 м, яким присвоєно різні рівні складності. Працюють витяги з 

ранку до пізнього вечора впродовж досить тривалого терміну. Лижний сезон 

починається тут на початку грудня і триває майже до половини квітня. Загалом у 

Закопане й його околицях більше 60 підйомників, а загальна протяжність трас 

перевищує 65 км. 

Найбільш популярним місцем в районі Закопане серед лижників є база Каспрови 

Верх (Каспрів Верх) на однойменній горі висотою 1987 м у Татранському 

національному парку, яку інколи ще називають «священною горою польського 

лижного спорту», де прокладені найкрутіші і найскладніші траси. Однією з її 

особливостей є наявність лише природного сніжного покриття, що заставляє лижників 
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зважати на примхи погоди. Дві траси на цій горі розраховані на досвідчених лижників 

– на лижних картах вони позначені чорним кольором, один спуск ‒ червоний, а 

найдовша, майже чотирьохкілометрова траса, позначена синім кольором (середня 

складність). 

Траси середнього рівня знаходяться в місцевостях Буторовий Верх та Поляна 

Шимошкова. Лижникам-початківцям краще відправлятися на Губаловку, де 

максимальний перепад висот становить 300 м. Для дітей або сімей, які люблять 

«спокійне» катання, чудово підійдуть Козинець, Косьцелісько, Анталувка. 

Старовинне невелике містечко Закопане стало центром зимового спорту, бо 

довкола нього, крім чудових гірськолижних трас, є широкі зони катання з трамплінами 

для сноубордистів, траси для бігових лиж, доріжка для катання на ковзанах, 

можливості для альпіністських підйомів. 

Завдяки дуже розвинутій інфраструктурі курорт набув слави «зимової столиці» 

країни: багато пунктів прокату лижного спорядження, гірськолижних шкіл, закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе), сувенірних магазинів. На його території 

цілорічно діють відкритий басейн із водою з геотермального джерела та кілька критих 

басейнів. Тут пропонуються різноманітні екскурсії, серед яких ознайомлення з 

унікальною дерев’яною архітектурою, походи і прогулянки верхи на коні з 

екскурсоводами по Татранському національному парку, дегустація місцевих напоїв і 

страв біля багаття під акомпанемент гуральського народного ансамблю, їзда на 

місцевих бричках. Любителі нічного життя зрадіють наявності на курорті великої 

кількості дискотек і нічних клубів. На території курорту розташовано багато 

пансіонатів, готелів, вілл і котеджів, які пропонують комфортабельне розміщення. 

Мальовнича природа Татр, свіже гірське повітря, просякнуте ароматом хвойних 

лісів, в якому містяться корисні мікроелементи й ефірні масла, забезпечують Закопане 

репутацію не тільки відмінного місця для активного зимового відпочинку, а й 

прекрасного лікувального курорту. Повітря (м’який цілющий клімат) тутешніх місць 

допомагає при лікуванні захворювань дихальних шляхів, алергії і білокрів’я, сприяє 

оздоровленню дихальної та нервової систем людини. 
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