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В  таборі працюють різноманітні гуртки за ін&

тересами, відвідуючи які, кожен може випробу&

вати себе в новому захопленні або зайнятися

улюбленою справою.

Робота побудована з урахуванням вікових

особливостей дітей молодшого, середнього і

старшого віку. 

Залежно від тематики змін добираються ігро&

ві програми. 

Традиційними для «Буревісника» залиша&

ються інтелектуальний ринг, ярмарки, конкурси

малюнків на асфальті, пісочних архітекторів, ка&

раоке, дефіле та турніри з бальних танців.

Приїхавши до цієї дитячої оздоровниці

Донецької залізниці одного разу, хочеться по&

вертатися до неї знову й знову...
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ЯУ далекому серпні 1953 року з ініціативи на&

чальника Іловайського відділення Донецької

залізниці М.З. Кривошеєва і голови райпрофсо&

жу С.П. Гетьмана на мальовничому березі річки

Кринка було відкрито піонерський табір

«Зіронька». 

Відпочиваючих зустрічав дерев'яний одно&

поверховий спальний корпус на 100 місць,

їдальня літнього типу, відкриті умивальники. 

Для перегляду кінофільмів і проведення пі&

онерських зборів було обладнано літню від&

криту естраду. А купалася дітвора в купальнях

річки Кринка...

Значних перетворень табір зазнав у 1972—

1976 р.р., коли під керівництвом начальника

відділення І.Г.Казарінова його було рекон&

струйовано.

Сьогодні, незважаючи на свій поважний вік,

дитячий оздоровчий заклад «Зіронька» – це су&

часний комплекс із двома триповерховими спаль&

ними корпусами, відкритим плавальним басей&

ном, новим стадіоном, майданчиком атракціонів,

критими танцмайданчиком, кіноконцертним за&

лом і шахово&шашковим павільйоном. 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

«Зіронька» 

Іловайського будівельно<монтажного

експлуатаційного управління

Адреса: 

Донецька область,
Амвросіївський район,
Многопільська селищна рада
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На кожному поверсі жилих корпусів облад&

нано кімнати для денного перебування дітей, а

на території – затишні альтанки.

Для комфорту і зручності відпочиваючих тут

створено всі умови: працюють банно&пральний

комбінат, медпункт, їдальня. 

Територія оздоровниці потопає в зелені, кві&

тучих трояндах...

Юні рибалки мають змогу закинути вудочки

зі спеціально обладнаного майданчика, а

мрійливі романтики – всім загоном відвідати

місцевий водоспад або відправитися збирати

гербарій і вивчати природу степової зони Дон&

басу.

Справжньою прикрасою оздоровниці є «По&

ляна казок», на якій знайшли місце чарівні ге&

рої.

Відпочинок в оздоровниці проходить у три

зміни.

Організовано п'ятиразове збалансоване хар&

чування.

«Зіронька» – це захоплюючі ігрові програми,

заняття в гуртках, завзяті «малі олімпійські іг&

ри», незабутні масовки і яскраві дискотеки. І ще

багато цікавого і веселого. Дітлахи ходять в по&

ходи, відвідують захоплюючі футбольні баталії

на «Донбас&арені» в Донецьку. Тож вони  від&

почивають цікаво, активно, різноманітно і

весело!


