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Звичайно, Східниця — не Трускавець, хоч теж має статус курорту, до того ж гірського.
Це практично звичайне селище, в якому проживає три тисячі чоловік. Тут дійсно дуже
гарно,

але розкішних принад цивілізації поки що не знайдеш. Пансіонати й оздоровчі бази, які
були «до…», розвалюються, бо їх власники, колишні потужні підприємства або зовсім
зникли «з лиця» промислової карти держави, або ж «стогнуть» під тягарем власних
проблем. Правда, сьогодні неозброєним оком видно, що і самі місцеві жителі почали
активно розбудовуватися (цілюща водичка притягує до себе людей на лікування), та й
нові інвестори потихеньку приходять. В основному це приватні підприємства, фірми,
здатні усвідомити справжню ціну «клондайку» Східниці. Поки ж у курортному краї всього
чотири ліцензованих санаторії. Крім них — три лікувально-оздоровчі заклади.

Ще у 1992 році одним із перших практично допомогти Східниці в розбудові (з розумінням
поставившись до її проблем) взялося місцеве приватне підприємство «Перспектива», яке
й отримало після семи років «ходіння по муках» бажані ліцензії та почало розлив цілющої
східницької води. Але це лише один з напрямів його діяльності. Разом із селищною радою
підприємство береться за розвиток всього Східницького бальнеологічного курорту,
починаючи наукові дослідження (спільно з Одеським НДІ курортології та медичної
реабілітації, медичною академією Івано-Франківська, Львівським медуніверситетом) ще
не вивчених 28 джерел мінеральної води, відкритих О.Стоцьким. У штаті підприємства —
науковці, гідрогеологи, лікарі, хіміки, будівельники, архітектори-ландшафтники. Місцеві
жителі отримали тут 25 нових робочих місць, що для маленької Східниці немало. Крім
того, «Перспектива» веде спостереження за 13 свердловинами і джерелами, вода з
яких, на жаль, поки що стікає в річку Східничанку. Щодоби — понад 80 кубометрів. За
розрахунками спеціалістів, східницьке родовище може давати на добу 150 кубометрів
мінеральних вод , з яких 70 — води типу «Нафтуся», 53 — лужні та 26 — залізисті. У
2002 році працівники підприємства пробурили свердловину № 4-С, розробки якої
починалися ще у 1972 році. Там, на глибині 60 метрів, є потужні запаси (з розрахунку 48
кубометрів на добу) гідрокарбонатної, натрієвої слаболужної води, яку і почали
розливати у пляшки під назвою «Східницька содова». Підприємство зареєструвало в
Укрпатенті шість знаків на виключне право використання назв східницьких вод.
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Вже сьогодні підприємство почало впорядковувати джерела, свердловини та прилеглі
до них території, щоб цілющі мінеральні води не засмічувалися. Невдовзі на «масовому»
джерелі — свердловині № 2-С вода буде відпускатися з підігрівом. Водночас
«Перспектива» приступила до проектування і будівництва нових та реконструкції старих
міні-бюветів. (Пропозиції і побажання з цього приводу можна надсилати за електронною
адресою: shidnica_kurort @ boryslav.lv.ukrtel.net). Передбачається спорудження великого
центрального бювету. У подальшому керівник «Перспективи» Ярослав Романський
планує побудувати санаторій матері і дитини на 200 місць.

— Східниця має все для того, щоб стати справжнім курортом, — вважає голова
Східницької селищної ради Богдан Дмитришин. — Та за 45 років з часу відкриття
лікувальних джерел мало що зроблено, хоча початок був багатообіцяючим. Ще у 1976
році селище отримало статус курортної зони з огляду на те, що маємо можливість
лікувати і оздоровлювати не менше 60 тисяч хворих на рік. Створили дирекцію з
розвитку курорту, розробили перспективні плани забудови, але далі креслень справа не
пішла. Останній план, який передбачає розвиток Східниці до 2015 року, датований 1993
роком… У 1998-му згідно з розпорядженням Президента «

Про розвиток курорту Східниця» селище було визнане всеукраїнською дитячою
здравницею. Прийнято й постанову Кабміну з цього приводу, Міністерством охорони
здоров’я затверджено програму. Здавалося, що справа нарешті зрушить з місця. Але…
Поруч і далі бурхливо розвивався і розвивається Трускавець, а ми з нашими
багаторічними проблемами залишаємося без підтримки держави, хоча люди попри все
дедалі активніше їдуть до нас на оздоровлення. ***

Нині селищна рада (за підтримки районної і обласної) працює над тим, щоб Східниця,
приєднавши до себе село Кропивник і хутір Перепростини, здобула статус міста, Таким
чином вона отримає більше можливостей для розвитку рекреаційно-курортного
комплексу, створивши, крім лікувальної зони, ще й оздоровчу — із зимовим туризмом.
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