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Автор  ідеї  та керівник проекту

М.Г. Сінчак

© Рада профспілки залізничників 

і транспортних будівельників України

Київ — 2014

Дизайн, літературна правка, коректура, 
підготовка фотоілюстрацій до друку  — 

відділ інформації Ради профспілки:
О.М. Артем’єва, В.О. Марчук, 

О.А. Романова, О.В. Петраш

Матеріали та фото надано профорганізаціями, відділом 
соціально&трудових відносин і побутової роботи Ради профспілки,

а також використано із галузевих та інших інтернет&ресурсів 
і архіву газети «Вісник профспілки»

АльманахАльманах
ОЗДОРОВНИЦЬ ОЗДОРОВНИЦЬ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УкраїниУкраїни
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АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Залізнична галузь здавна славиться своєю соціальною сферою, особливо
оздоровчими закладами, які знаходяться у різних мальовничих куточках країни
– у Карпатах, Криму, біля морів та на берегах озер, річок, у лісових зонах тощо.

Одним із важливих завдань профспілки було і залишається організація
оздоровлення трудящих і членів їхніх сімей. Завдяки тому, що в галузі збере&
жено майже всі оздоровчі заклади, спільними із господарськими керівника&
ми зусиллями вдалося не зменшити обсяги оздоровлених працівників і чле&
нів їхніх сімей. У санаторіях&профілакторіях, дитячих оздоровчих закладах,
пансіонатах та на базах відпочинку щороку оздоровлюється приблизно
70 тис. осіб, близько половини з них – діти.

Здійснюється значна робота з підготовки і проведення оздоровчого сезону –
реконструкція, модернізація й оснащення об’єктів. Деякі заклади працюють
постійно, щоб члени профспілки та їх родини мали можливість повноцінно
відпочити і підлікуватися у будь&яку пору року. Особлива увага приділяється
дитячому оздоровленню: діти наших спілчан набираються сил і здоров’я на
узбережжях Чорного та Азовського морів, у заміських закладах оздоровлен&
ня і відпочинку. 

Ми впевнені, що відповідно до прийнятих документів щодо реформуван&
ня залізничного транспорту завдяки конструктивному соціальному діалогу
профспілки з керівництвом Укрзалізниці, залізниць і підприємств нам разом
вдасться зберегти галузеві оздоровчі заклади для підтримки і відновлення
здоров’я залізничників і членів їхніх родин.

З повагою

Шановні колеги !

Вадим ТКАЧОВ,

Голова Федерації профспілок транспортників України,

Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
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АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ

Санаторій&профілакторій «Щуровський» зна&

ходиться в екологічно чистій зоні Красноли&

манського лісового масиву на мальовничому

березі річки Сіверський Донець. Навколо оздо&

ровниці – хвойні та листяні ліси, в яких легко

дихати навіть у спеку.

У 2000 році на занедбаній території почалися

роботи з капітального ремонту будівель і благо&

устрою. Тепер на 10,7 га милують око два спаль&

них корпуси, їдальня, клуб із залом на 200 осіб,

спортивний, танцювальний майданчики, дитя&

че містечко. Також санаторій має свій пляж із

навісами та солярієм.

У корпусах одно&, дво& та тримісні номери з

усіма зручностями, номери класу «люкс» та

«напівлюкс».

Працює санаторій цілорічно. З вересня до трав&

ня тривалість оздоровлення 21 день, влітку –

18 днів. Основним видом діяльності санаторію є

оздоровлення залізничників і їхніх дітей, вете&

ранів.

Кваліфікований медичний персонал, сучасне

медичне обладнання дозволяють проводити

профілактику та відновлювальне лікування за&

хворювань органів руху, дихальних шляхів,

кишково&шлункового тракту.

До послуг відпочиваючих процедурний, ма&

ніпуляційний, масажний, стоматологічний кабі&

нети, а також фізіотерапевтичний,  обладнаний

сучасною апаратурою для світло&, тепло&, елек&

тролікувальних процедур, ванний зал, зал ліку&

вальних душів, теплолікування, грязелікування,

інгаляторій, кабінети лімфостимуляції, спелео&

терапії, оксигенотерапії, ароматерапії, гідроко&

лонотерапії, зали лікувальної фізкультури і тре&

нажерний. 

Санаторій<профілакторій «Щуровський»

Адреса:

Донецька область,
Краснолиманський район,
с. Щурово 
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АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
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В затишній їдальні на 250 місць пропонують&

ся різноманітні страви, які готують висококвалі&

фіковані спеціалісти. В раціон обов’язково

включені сезонні овочі та фрукти. Харчування в

санаторії&профілакторії «Щуровський» трира&

зове, а в період дитячого оздоровлення – чоти&

риразове (для дітей). Для різних дитячих віко&

вих груп розроблено різне меню згідно з добо&

вими нормами.

Різноманітне та повноцінне дозвілля є не&

від’ємною частиною лікувального процесу. То&

му в санаторії є більярд, настільний теніс. В клу&

бі проходять танцювальні програми, тематичні

вечори відпочинку, концертні програми за

участю самодіяльних артистів, а також самих

відпочиваючих, в кінозалі демонструються ху&

дожні фільми. Укомплектований бібліотечний

фонд санаторію.

Відпочивальники мають змогу поїхати на ек&

скурсії до Святогірської Лаври, Ізюмського Свя&

того джерела, соляної шахти м. Соледар, страу&

синої ферми та Артемівського заводу шам&

панських вин.

В період літнього оздоровлення діти знахо&

дяться під наглядом досвідчених вихователів. В

ігротеці для маленьких відпочивальників є на&

стільні ігри, конструктори, набори для творчос&

ті, іграшки, вони беруть участь у різноманітних

конкурсах, спортивних змаганнях.


