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Дитяча оздоровниця існує з 1988 року. На сьо&

годні тут приймають дітлахів залізничників віком

від 7 до 15 років, всього 360 осіб за три літні зміни.

У закладі створено всі умови для того, щоб від&

починок був комфортним і повноцінним: облашто&

вано ігрові й гурткові кімнати, відеозал, спортивні

майданчики – футбольне, волейбольне, баскет&

больне поля. 60 % території вкрито зеленню.

У корпусі забезпечено подання проточної во&

ди, є душові з теплою водою, кімнати гігієни.

Кожна зміна проходить за власним планом, а

виховний процес побудований таким чином,

щоб діти були повністю відірвані від звичної до&

машньої обстановки. Розкриваючись в іграх, ді&

ти навіть не підозрюють, що розвивають свої

моральні й фізичні якості.

Педагогічний колектив склався з роками. Во&

жаті – студенти Миколаївського національного

університету разом із досвідченими педагогами

використовують всі види виховної роботи, по&

єднуючи їх з визначеним оздоровчим режи&

мом. Це, а також природне середовище, чисте

повітря, море і є складовими успіху «Алого па&

руса».

Культорганізатор закладу не витрачає дарма

жодної хвилини. Кожен день насичений різно&

манітними заходами.

Дітвора встигає і смачно поїсти, і позасмага&

ти, і перепочити, щоб ввечері знову поринути у

розваги. А досвідчений медик швидко позба&

вить від будь&яких дрібних неприємностей –

опіків, подряпин та ін.

Дитячий оздоровчий заклад 

«Алый парус» 

Адреса:

Миколаївська область,
Березанський район,
с. Рибаківка
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Санаторій ім. М.Гоголя працює з 1981 року.

Комплекс, розташований на території 23 га, має

все необхідне для автономного існування. На&

уково розроблене ефективне лікування, благо&

устрій і комфорт санаторію, унікальна мінераль&

на вода і казкові куточки української природи –

усе це дозволяє поєднати ефективне лікування і

комфортабельний відпочинок протягом усього

року.

З початком 2000&х років на території закладу

було реконструйовано бювет і старий лікуваль&

ний корпус, почато буріння двох свердловин

питної води, будівництво пішохідного моста че&

рез річку Хорол, побудовано капличку Святого

Пантелеймона&цілителя, оформлено літні во&

лейбольні майданчики. Здійснено капітальний

ремонт у лікувально&оздоровчому та спально&

му корпусах, лікувально&діагностичному відді&

ленні з повною заміною обладнання ванних за&

лів, побудовою зовнішнього водопроводу.

Постійно ведеться робота над удосконален&

ням лікувального процесу та забезпеченням

комфорту для відпочиваючих, лише за останні

роки введено в експлуатацію новий сучасний

котедж на 9 номерів класу «суперлюкс», вста&

новлено газові міні&котельні, відкрито завод

для розливу мінеральної води, капітально від&

ремонтовано бібліотеку, придбано нове медич&

не обладнання.

В перелік діагностичних обстежень включе&

но комп’ютерну рН&метрію, електрогрязь,

електрофорез, гірудотерапію, глинолікування,

лазеротерапію, скіпідарні ванни, фітокок&

тейль.

Санаторій імені М.Гоголя

Адреса:

Полтавська область,
м. Миргород,
вул. Миргородських дивізій, 22

ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
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Сьогодні санаторій ім. М.Гоголя є головним

лікувально&діагностичним центром гастроенте&

рологічного профілю серед оздоровниць заліз&

ниці. 

За чверть віку тут оздоровлено понад 100 тис.

відпочиваючих, 86 % з яких – залізничники і

члени їхніх сімей.

У затишних номерах із усіма зручностями, у

номерах «люкс», «суперлюкс» санаторій прий&

має до 300 відпочиваючих: дорослих і дітей з

батьками. Спальний корпус з'єднаний з ліку&

вально&діагностичним корпусом і їдальнею під&

земними переходами.

У їдальні санаторію на 400 місць кваліфіко&

вані кухарі з традиціями гостинних хазяїнів про&

понують розмаїття страв української кухні. Пе&

редбачено дієтичне харчування.

Основний лікувальний фактор в санаторії –

слабомінералізована хлоридно&натрієва міне&

ральна вода, яка видобувається з двох сверд&

ловин і не зазнає жодного дотику цивілізації.

Вона використовується для внутрішнього засто&

сування, інгаляцій, беззондового дренажу жов&

чних шляхів тощо.

Санаторій має повний спектр лікувальних та

діагностичних кабінетів, обладнаних за вимога&

ми часу, зокрема, надає послуги рентгенографії

та рентгеноскопії всіх органів та систем, УЗД,

функціональної діагностики, реовазографії,

реоенцефалографії, ендоскопічних обстежень,

лабораторної діагностики.

Використовуються різноманітні види лікуван&

ня – кліматолікування, аеротерапія, дозована

ходьба, бальнеолікування, інгаляції, фітотера&

пія, кишкові процедури, апаратна фізіотерапія,

теплолікування, масаж, ароматерапія, психоте&

рапія.

Лікувально&оздоровче відділення користу&

ється великим попитом у відпочиваючих і меш&

канців міста.


