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Вода зі свердловини придатна для вживання,

працює система цілодобового господарчо&пит&

ного, протипожежного водопостачання, є гаря&

ча вода, каналізація та водостік.

Дев’ять спальних корпусів обладнані всім не&

обхідним, на вулиці облаштовано літні вми&

вальники, санвузли (є і в корпусах).

Харчування дітей організоване в їдальні на

400 місць, у якій встановлено кондиціонери.

Харчування п’ятиразове, окрім цього дітям що&

денно видаються морозиво, фрукти, овочі, на&

пої, соки тощо. Працює власний кондитерський

цех, щоб до столу були свіжі пампушки, рогали&

ки, ватрушки.

Турботливий персонал дбайливо доглядає за

територією, висаджуючи сезонні квіти, які милу&

ють око гостей. Добре організовано виховну ді&

яльність і дозвілля, фізкультурно&спортивну ро&

боту, медичне обслуговування, надаються по&

слуги психолога. Девіз педагогічного колективу

вже більше ніж 50 років залишається незмін&

ним: «Повністю присвячуй себе справі вихован&

ня дітей, не будь половинчатим». 

Донині популярними серед дітей залишають&

ся дні здоров’я, іменинника, свята Нептуна й

Івана Купала…

У 1990&му «Лісову казку» відвідали футболісти

київського «Динамо», провівши тренування з

юними спортсменами. Тож спортивному життю в

оздоровниці завжди приділяють особливу увагу.

Проводяться, зокрема, збори юнацьких збірних

дорожнього фізкультурно&спортивного клубу

«Локомотив» Південної магістралі, і такі заходи

йдуть на користь відпочивальникам, пробуджу&

ючи азарт у змаганнях і дружніх турнірах. 

Всі загони ходять у туристичні походи, спор&

тивні заняття не обмежуються ранковою заряд&

кою: дітвора займається легкою атлетикою, во&

лейболом, баскетболом, футболом, плаванням,

тенісом. Є шаховий і хореографічний гуртки.
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За останні роки оздоровниця справді пере&

творилася на сучасний дитячий оздоровчий

центр. 

На всій території асфальт замінено красивою

тротуарною плиткою, будівлі перекрито мета&

лочерепицею, встановлено склопакети. 

Спорткомплекс поповнився сучасними тре&

нажерами, різнокольоровими кріслами для

вболівальників, а головним подарунком до

40&річчя став новий відкритий басейн з підігрі&

вом води, де дітлахи із задоволенням плава&

ють.

Великий колектив залізничників Куп’янщини

доклав чималих зусиль для того, щоб у «Лісовій

казці» не закінчувалося свято дитинства. При&

мітно, що колишні відпочивальники зараз пра&

цюють тут, залишаючись відданими своїй

улюбленій оздоровниці.
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Дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку 

«Зміна»

Адреса:

Харківська область,
Лозівський район,
с. Катеринівка,
вул. Кленова, 1

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

«Зміна» почав свою роботу в далекому 1957 ро&

ці: на галявині біля села Катеринівка були вста&

новлені перші піонерські намети.

З роками було визначено територію, побудо&

вано перші спальні корпуси, їдальню, обладна&

но спортивні та ігрові майданчики. Поступово

замінено меблі, інвентар, проведено благоуст&

рій території. За останні 55 років роботи закла&

ду в ньому відпочило більше 30 тис. дітлахів за&

лізничників. Щороку тут за літо відпочивають до

500 дітей.


