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На 6 га території санаторію ростуть до

п’ятиста видів рослин із Нікітського ботанічного

саду. 

Чудовий ландшафтний дизайн, малі архітек&

турні форми – все це також сприяє якісному від&

починку і лікуванню.

В санаторії можна пройти обстеження, отри&

мати курс лікування й оздоровлення. 

Успішно використовуються програми віднов&

лювального лікування, курсового лікування мі&

неральною водою, бальнеолікування, грязелі&

кування, апаратна фізіотерапія, масаж, фітолі&

кування, аерофітотерапія, функціональна діа&

гностика, гідрокінезотерапія, ЛФК.

Для дітей, які відпочивають у санаторії разом

із батьками, облаштовано ігрову кімнату, де

проводяться ігри, конкурси, вікторини і творчі

заняття. 

Організовуються екскурсії визначними місця&

ми міста і Криму.
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Щороку літо у «Мрії» віддане дітлахам. 

Дитячий оздоровчий центр приймає близь&

ко 2,4 тис. дітей залізничників Харківського,

Полтавського, Куп’янського, Сумського регіо&

нів. Для них створено насичену програму: ук&

раїнські вечорниці, козацькі розваги, веселий

експрес, свято Нептуна, конкурси малюнка на

асфальті і скульптур на піску, ярмарки і багато

іншого.

Працюють хореографічний і вокальний гурт&

ки, насичена спортивна програма.

У кінці кожної зміни підбиваються підсумки

проведених заходів, визначаються найактивні&

ші учасники, які нагороджуються дипломами,

грамотами і цінними подарунками.

З турботою продумано систему харчування,

що враховує смаки і побажання відпочиваючих.

Їм пропонується триразове різноманітне зба&

лансоване вітамінізоване харчування, на замов&

лення у VIP&залах, а також дієтичне та дитяче

комплексне  харчування.
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«Сонячний» – найстарший серед шістьох ди&

тячих оздоровчих закладів залізниці, розташо&

ваний у парковій зоні Харкова, у селищі П’яти&

хатки. Центр може прийняти близько 500 дітей

за три зміни. Історія його починається з 1951 ро&

ку, коли було побудовано перші дерев’яні фінсь&

кі будиночки, у яких і почалося оздоровлення ді&

тей. До 1993&го він був санаторієм&профілакторі&

єм, потім – дорожнім лікувально&оздоровчим

центром. І в 1998 році його переобладнано на

дитячий лікувально&оздоровчий центр «Соняч&

ний». Тоді ж проведено реконструкцію, збудова&

но сучасні стаціонарні корпуси. Суттєво змінився

і зовнішній вигляд оздоровчого центру.

У рамках підготовки до чемпіонату з футболу

Євро&2012 в «Сонячному» було побудовано на&

вчально&тренувальний центр футбольних ко&

манд. До спорткомплексу увійшли футбольне

поле з автоматичним поливом, трибуни для

глядачів і відповідна інфраструктура.

Дитячий лікувально<оздоровчий центр

«Сонячний»

Адреса:

м. Харків,
Білгородське шосе,
с. П’ятихатки


