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Харчування в їдальні п’ятиразове, меню роз&

робляється з урахуванням уподобань та поба&

жань дітвори на основі традиційної української

та закарпатської кухні.

З дітьми займаються висококваліфіковані пе&

дагоги&вихователі, культорганізатори, інструк&

тори з фізкультури та плавання. До послуг від&

почиваючих спортивні майданчики, настільний

теніс, міні&хокей, майданчики для волейболу,

футболу, баскетболу, спортивний та естрадний

зали, комп’ютери, великий плавальний басейн.

Кожної зміни організовуються різні гуртки та

конкурси, концерти, вистави артистів обласного

лялькового театру, дискотеки, пішохідні екскур&

сії навколишніми горами, поїздки до Ужгорода

з відвідуванням музеїв та історичних пам’яток.

У різні роки, крім дітей залізничників, у

«Трембіті» добре відпочивали та оздоровлюва&

лись діти&чорнобильці, діти працівників інших

галузей та з населених пунктів, потерпілих від

повеней та стихійного лиха, різних регіонів За&

карпаття та України.
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Олександрія – екологічно найчистіша зона у

Рівненській області. Сюди на відпочинок залюб&

ки приїжджають діти залізничників з усього за&

хідного регіону.

Дитяча оздоровниця «Експрес» на Рівненщи&

ні розрахована на прийом 400 дітей. 

У 2013 році в оздоровниці відремонтовано

житлові корпуси, придбано нові меблі, у сан&

вузлах є гаряча вода, яка подається з електрич&

ного бойлера, та нова сантехніка, облаштовано

невеликий басейн. Усе зроблено так, щоб діти

почувалися не гірше, ніж удома. У кімнатах кор&

пусу «Сонячний» замінено ліжка, тумбочки, у

туалетах зроблено євроремонт, встановлено

нову сантехніку, цілодобово подається гаряча

вода. 

Щороку працівники структурних підрозділів

Рівненської дирекції залізничних перевезень

Львівської залізниці долучаються до малярсь&

ких, штукатурних робіт, підготовки дитячого та&

бору до прийому юних відпочивальників.

Однак до оздоровниці можуть потрапити на

відпочинок і дітлахи, батьки яких не працюють

на магістралі, але хочуть, щоб їхні діти відпочи&

ли в Олександрії: для придбання путівок їм по&

трібно звернутися у профкоми своїх організа&

цій.

Харчування в оздоровниці шестиразове,

смачне та калорійне. 

Педагогічний персонал докладає багато зу&

силь для того, щоб розкрити творчий потенціал

кожної дитини, об’єднати їх у дружній колек&

тив. 

Щодня для дітей організовуються по декілька

цікавих спортивних чи пізнавально&розважаль&

них заходів. 

Дитячий оздоровчий комплекс 

«Експрес»

Адреса:

Рівненська область,
Рівненський район,
с. Олександрія,
вул. Санаторна, 2
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Від спеки рятує басейн, у якому дітвора пла&

ває досхочу.

Розгулятися є де, адже територія — 4,5 га!

Охайна, трава скошена, на клумбах цвітуть різ&

нобарвні квіти. 

Особливо корисне для дітей цілюще повітря,

напоєне хвойними деревами, яких тут росте

чимало.

Багато дітей приїжджають до «Експресу» не

один рік, а дехто навіть вже й по сім і більше ра&

зів, відзначаючи, що почувається тут як вдома!

Знаходять нових і знову зустрічаються зі ста&

рими друзями. 

Це вказує на відповідальність і сумлінне став&

лення до роботи вихователів та обслуговуючого

персоналу. З дітьми здебільшого працюють ви&

пускники вищих навчальних закладів Рівнен&

щини. 

Упродовж п’яти років культурно&масову ро&

боту для дітей організовує актор Рівненського

академічного українського музично&драматич&

ного театру Ю.Ширко.

Серед улюблених дитячих конкурсів — «Твої

таланти, Україно», «Кохання з першого погля&

ду», «Острів скарбів», «Малюнок на асфальті»,

«Ключі від форту «Експрес» та багато інших.

Влаштовуються цікаві майстер&класи, наприк&

лад, з виготовлення ляльки&мотанки. Дитячі ро&

боти виставляються на стендах, автори отриму&

ють за них призи. 
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