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Дитячий оздоровчий заклад «Орлятко» роз&

ташований на площі 5,2 га у змішаному лісі на

березі чарівної річки Ворскли.

У червні 1959 року заклад було прийнято в

експлуатацію, і перші 185 дітей прибули сюди

на відпочинок. Тож з того часу було оздоров&

лено майже 33 тис. дітей залізничників Півден&

ної магістралі. Зараз заклад приймає дітей у

три зміни, розрахований на 750 осіб на сезон.

За останні роки у дитячому оздоровчому за&

кладі «Орлятко» реконструйовано всі спальні

корпуси, їдальню, господарчі та обслуговуючі

приміщення, за європейськими стандартами

побудовано новий плавальний басейн, критий

танцювальний майданчик, методологічний

центр.

Дитячий оздоровчий заклад 

«Орлятко»

Адреса:

Сумська область,
Тростянецький район,
с. Кам’янка
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Придбано новий твердий та м’який інвен&

тар, оновлено меблі, механізми та обладнання

для харчоблоку і пральні (холодильники, тісто&

мішалку, електроплити, хліборізку, холодильні

камери, пральні машини, побутові пилососи,

кондиціонери, телевізори, комп’ютери, відео&

та аудіоапаратуру). 

В «Орлятко» вабить не тільки прекрасна при&

рода, чисте, свіже повітря, а й все необхідне для

відпочинку дітей: сучасний спортивний май&

данчик з м’яким покриттям, тренажерний май&

данчик, басейн, танцювальний майданчик, іг&

рові кімнати, приміщення для гурткової роботи,

клуб для перегляду фільмів, загонові місця та

альтанки.

Багато уваги педагоги приділяють проведен&

ню культурно&масових заходів, де діти розкри&

вають свої таланти.

У 2012 році було придбано чотири су&

часні електроплити з духовими шафами, а в

меню додано багато нових страв, які дуже

полюбляють юні відпочивальники «Орлят&

ка».

Колективи залізничників Сумщини дбають,

щоб дітям добре відпочивалося, тому з особли&

вою відповідальністю ставляться до закріплених

за ними об’єктів. 

Сумська обласна пересувна стоматологічна

лікарня безкоштовно надає послуги з лікування

дітей. 

На високому професійному рівні працівники

дорожнього фізкультурно&спортивного комп&

лексу«Локомотив» організовують та прово&

дять спортивно&масові заходи в «Орлятку». 

Бажаними гостями є працівники лінійного

відділу на станції Суми УМВС України на Пів&

денній залізниці – кінологи з чотириногими

друзями – собаками, які показують свої вміння

дітворі.

Життя у дев’яти загонах вирує. 




