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Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

«Берізка» знаходиться в мальовничій курортній

зоні Краснолиманщини, яка поєднує в собі кра&

су листяно&хвойного лісу, степу і неповторну

гладь заплавних берегів Сіверського Дінця.

Дитяча оздоровниця заснована в 1948 році.

У «Берізці» три спальних корпуси, літній клуб,

танцювальний майданчик, ігротека, бібліотека,

4 спортивні майданчики, карусель і гойдалки,

майданчик лінійки з флагштоком, 13 альтанок і па&

вільйонів, пляж на березі річки Сіверський Донець.

На території оздоровниці багато квіткових

клумб, зелених газонів, веселих фонтанчиків з

райдужними краплями води. 

Радують дітей великі пісочні майданчики, а

каштанові, березові і липові алеї забезпечують

тінь і прохолоду.

У 2008 році, крім двох існуючих корпусів, за

рекордно короткі терміни введено в експлуата&

цію новий корпус підвищеної комфортності на

70 місць.  

Корпус оснащений новими меблями: ортопе&

дичними ліжками, письмовими столами, тум&

бочками та сучасним декором.

Після капітального ремонту їдальня попов&

нилася новими меблями, а для покращання

якості приготування їжі було придбано нове хо&

лодильне обладнання.

Дитячий заклад оздоровлення 

та відпочинку «Берізка»

Краснолиманського будівельно<монтажного

експлуатаційного управління

Адреса: 

Донецька область,
м. Красний Лиман,
с. Старий Караван,
вул. Нахімова, буд. 3&К
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У «Берізці» організовано п’ятиразове  збалан&

соване різноманітне харчування, в щоденний

раціон включено свіжі фрукти і овочі.

Забезпечено цілодобове належне медичне

обслуговування відпочиваючих малюків і під&

літків, є ізолятор для хворих дітей.

З дітьми працюють молоді, талановиті вихо&

вателі, які мають закінчену і незакінчену педаго&

гічну освіту. 

Щорічно проводяться курси вожатської май&

стерності.

Набір педагогічних працівників у «Берізку»

проходить на конкурсній основі. 

Вихователі перебувають з дітьми протягом

доби, організовуючи злагоджену діяльність ди&

тячого колективу, враховуючи індивідуальні та

вікові особливості, забезпечуючи їм безпеку і

цікавий відпочинок.

В оздоровниці люблять і вміють відпочивати

красиво та з користю. Великі свята і загонові за&

ходи, спортивні змагання і веселі дискотеки –

таким є щоденне життя в «Берізці».

Різноманітні і захоплюючі заняття в гуртках

дають можливість дітям проявити індивідуаль&

ність, розкривають творчі здібності, долучають

до мистецтва, прекрасного в усіх його про&

явах.

Краснолиманський ліс – це історія, яку по&

трібно знати й пам’ятати. Під час походів, ек&

скурсій тут і сьогодні можна знайти сліди від

окопів часів Великої Вітчизняної війни, і тому

доброю традицією оздоровниці є зустрічі з вете&

ранами&фронтовиками.

З великим задоволенням діти збираються біля

вогнища, де під гітару співають пісні — тут справді

панує дух романтики…

І якщо ви одного разу приїдете в «Берізку»,

вберете серцем дивовижну атмосферу радості і

дитинства, то обов'язково скажете: «Ми сюди

повернемось неодмінно!».
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Серед безкрайніх степів Луганщини здійма&

ються Кремінські ліси, наповнюючи повітря

хвойно&листяним цілющим ароматом. Саме тут

розкинулося чарівне містечко – дитячий замісь&

кий заклад оздоровлення та відпочинку «Сос&

новий гай» з охайними будиночками та спор&

тивними майданчиками.

У 2013&му «Сосновий гай» відзначив 40&річ&

ний ювілей. Місцевий краєзнавець Г.Кислиця –

тренер Попаснянського ДСТ «Локомотив» у

1973 році став першим директором оздоровни&

ці, разом з колективом досвідчених педагогів

зустрівши перших 120 дітлахів.

За останні роки оздоровниця розквітла – за&

вдяки тому, що залізничники вкладають всю

свою душу в реконструкцію, оздоблення, ство&

рення сучасних умов для відпочинку, занять

спортом, мистецтвом близько 500 дітей заліз&

ничників за оздоровчий сезон.

Дітлахи грають у футбол, волейбол, теніс,

баскетбол і безліч рухомих ігор, займаються у

всіляких гуртках, улюбленими з яких є вокаль&

ний, танцювальний, ляльковий, мистецький,

м’якої іграшки тощо. Користуються популярніс&

тю різноманітні конкурси, інтелектуальні ігри,

концерти, тематичні вечори та дискотеки. А хто

ж відмовиться ввечері посидіти біля багаття та

заспівати пісень, поспілкуватися з друзями? 

Школярі із захопленням вивчають історію рід&

ного краю, тут є археологічні розкопки прадавніх

поселень, і з цих місць почалося визволення Дон&

басу від німецько&фашистських загарбників...

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 

«Сосновий гай» 

Попаснянського будівельно<монтажного

експлуатаційного управління

Адреса:

Луганська область,
Кремінський район,
м. Кремінна,
вул. Санаторна, 27


