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Вся східна частина Арабатської стрілки, звер&

нена до Азовського моря, – це залитий сонцем

пляж завдовжки більше ніж 110 км, з пологим

берегом з піску та черепашок, морем, незви&

чайно теплим і чистим.

Саме тут, в шести кілометрах від міста Гені&

чеськ у 1954 р. було побудовано перший на Ара&

батській стрілці піонерський табір «Сокіл» для

оздоровлення 250 дітей залізничників Придніп&

ровської магістралі. Вибір місця був невипадко&

вий – раніше тут була територія колишньої

садиби генерала А.Бережного, з артезіанським

колодязем, маслиновим гаєм, фруктовим са&

дом, прекрасним розарієм і тінистими алеями.

З тих пір заклад розширювався, перебудовував&

ся і невпізнанно змінився. Сучасний «Сокіл» доб&

ротний і гарний – всі його споруди, а лише спаль&

них корпусів тут 11, займають площу майже 9 га.

За 60 років у таборі оздоровилося близько

90 тис. дітей, а зараз він гостинно приймає три

зміни по 420 дітей залізничників Запорізького,

Кримського та Криворізького регіонів.

Дитячий оздоровчий заклад 

«Сокіл»

Адреса:

Херсонська область,
Генічеський район,
с. Генгірка,
вул. Набережна, 47
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Усі ці десятиліття були роками удоскона&

лення, розвитку і будівництва оздоровниці. До

сезону 2013 року відремонтовано харчоблок,

підсобні і складські приміщення їдальні,

спальні корпуси, замінено сантехніку. Упоряд&

ковано ігрові й спортивні майданчики, стадіон

і пляжну зону, придбано постільну білизну,

шафки, меблі, технологічне й холодильне об&

ладнання.

У дітлахів відмінне, майже домашнє, різно&

манітне і калорійне п’ятиразове харчування,

добра матеріальна база. У таборі працює багато

гуртків за інтересами, кілька відеозалів, свій

ляльковий театр.

Особлива увага приділяється спорту, є влас&

ний стадіон, з декількома (для різного віку)

футбольними полями, баскетбольними і во&

лейбольними майданчиками, гімнастичними та

ігровими містечками.

У «Соколі» працюють професійні педагоги,

віддані своїй справі. Ніхто з дітей не залишаєть&

ся без уваги. Ініціативні вихователі та вожаті

завжди знайдуть індивідуальний підхід до кож&

ної дитини, захоплять участю в різноманітних

заходах, допоможуть розкрити свої таланти,

знайти друзів.

У прекрасно оснащеному медичному пункті

працюють тільки досвідчені лікарі&педіатри і

медсестри, тож батьки можуть не хвилюватися

за здоров’я своїх дітей.

Традиційно особливе місце в організації жит&

тя «Сокола» займає шефська допомога закріп&

лених за кожним загоном профорганізацій За&

порізького регіону. Дітлахи з нетерпінням чека&

ють зустрічей з ними.

Живучи дружно і весело, займаючись спор&

том, прокладаючи туристичні маршрути по Ара&

батській cтрілці, купаючись і засмагаючи, хлоп&

чики і дівчата набираються сил до нового на&

вчального року.
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База відпочинку розташована на Південному

березі Криму, в курортній зоні за 25 км на пів&

нічний захід від Алушти. 

Траса, що водночас є центральною вулицею

Малоріченського, проходить над пляжем ши&

риною 30–50 м. 

База відпочинку «Малоріченська» 

Київського 

електровагоноремонтного заводу

Адреса:

АР Крим,
с. Малоріченське
(Алуштинська міськрада)

ІНШІ ЗАКЛАДИ


