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Від упорядника 
 

Шановні читачі! 
 

Що таке здоров’я і як його підтримувати – питання дуже актуальне. 
Сучасна тенденція – бути здоровим. Здоров’я означає не просто відсутність 
хвороб, а й фізичне, психічне, соціальне благополуччя. 

Здоров’я людини значною мірою залежить від стану навколишнього 
природного середовища, забруднення якого негативно впливає на організм 
людини. Тому збереження здоров’я повинно стати головним життєвим 
завданням кожного. 

З огляду на захворюваність населення, що постійно зростає, погіршення 
його здоров’я, розповсюдження соціально небезпечних та хронічних 
захворювань, функціонування санаторно-курортних закладів набуває все 
більшого значення. Сьогодні важко уявити систему охорони здоров’я населення 
без оздоровчого комплексу як в Україні, так і у свiті загалом. 

Оздоровчі ресурси нашого краю представлені будинками, пансіонатами і 
базами відпочинку, дитячими закладами оздоровлення. Більшість оздоровчих 
закладів переважно сезонної дії, розраховані на відпочинок протягом відпустки. 
У структурі рекреаційних закладів переважають дитячі оздоровчі табори (за 
рахунок організації таборів денного перебування учнів на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів області). Заклади відпочинку складають малу частку від 
усіх закладів оздоровлення. 

Протягом останніх п’яти років спостерігалася тенденція до зменшення 
кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів через нестабільну 
фінансову ситуацію на внутрішньому ринку країни. Слід зазначити, що 
більшість установ, що за цей період закрилися, були у державній власності, а ті, 
що відкрилися, знаходяться у приватній власності. Цей факт ще раз підтверджує 
необхідність посилення впливу держави на санаторно-курортні підприємства, 
що перебувають у її юрисдикції, щоб забезпечити ефективність їх роботи. 

Мета покажчика «Оздоровчі заклади Кіровоградщини» – ознайомити 
користувачів та всіх, зацікавлених в інформації, з рекреаційно-оздоровчими 
закладами області, що функціонують наразі, а також згадати ті установи, які 
діяли і були популярні свого часу, тому що Кіровоградська область володіє 
значним туристично-рекреаційним потенціалом, якому сприяють клімат, 
наявність родовищ мінеральних і радонових вод, неповторні природні куточки. 

Видання містить публікації з періодичних видань українською та 
російською мовами. Це, насамперед, обласні, міські та районні газети. Вони є 
найбільш інформативним джерелом, на сторінках якого вміщується вся поточна 
інформація про діяльність оздоровчих закладів нашої області: санаторіїв, 
будинків відпочинку, пансіонатів, туристичних баз, дитячих оздоровчих центрів. 
Хронологічні рамки відбору матеріалу складають відрізок часу із 1999 по 2020 
роки. Відбір матеріалу закінчено в березні 2021 року. Бібліографія подана з 
максимальною повнотою, але не є вичерпною. У кожному розділі подаються 
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електронні публікації, які висвітлюють діяльність закладів оздоровлення та 
відпочинку нашого регіону. 

Структура покажчика: видання складається з чотирьох розділів, які 
тематично згруповані за типами оздоровчих установ. У межах розділів виділено 
підрозділи, у середині яких матеріали впорядковано за абеткою прізвищ авторів 
і назв публікацій. Допоміжний апарат містить іменний покажчик, а також 
покажчик закладів оздоровлення та відпочинку. В іменному покажчику позиції 
в дужках подаються в тому випадку, коли в картках подається інформація про 
певну особистість, але вона не є автором публікації. Практично всі описи видань, 
що входять до покажчика, супроводжуються анотаціями. Довідково-
бібліографічний апарат видання складений за зведеним російсько-українським 
алфавітом. Кожний бібліографічний запис має порядковий номер. Загальний 
обсяг покажчика складає 331 позицію. 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з 
чинними Державними стандартами України в бібліотечній справі: ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 та ДСТУ 3582:2013. Усі видання подаються 
мовою публікації, зберігаються орфографічні норми оригіналу. 

Електронну версію покажчика розміщено на вебсайті ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського за адресою: http://library.kr.ua. Побажання та відгуки 
прохання надсилати за названою адресою.

http://library.kr.ua/
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І. Дитячі оздоровчі заклади 
 

1.1 Табори відпочинку 
 
1. Авдієнко, Наталія. Приємно вражена / Наталія Авдієнко // Колос. – 2016. – 
23 червня. – С. 2 

Враження авторки від дійства на відкритті зміни табору «Бригантина». 
 
2. Андрущенко, Олександр. «Бригантині» – як найкращому закладу / 
Олександр Андрущенко // Колос. – 2015. – 24 грудня. – С. 1 : фото 

Дитячий оздоровчий заклад увійшов у число кращих закладів України.  
 

3. Безпека життєдіяльності понад усе // Долинські новини. – 2010. – 3 серпня. 
– С. 1 

На базі Гурівського дитячого оздоровчого табору «Сонячний» 
працівниками Долинського райвідділу з надзвичайних ситуацій було проведено 
акцію по рятуванню дітей. 
 
4. «Бригантина» – неповторні враження // Колос. – 2018. – 18 серпня. – С. 2 

У статті названо п’ять причин, чому необхідно провести літо в 
«Бригантині». 

 
5. «Бригантина» гостинно зустріла відпочиваючих // Колос. – 2018. – 
23 червня. – С. 2 : фото 

У таборі «Бригантина» відбулося відкриття оздоровчого сезону «Літо-
2018». 
 
6. «Бригантина» готова зустрічати дітей // Колос. – 2016. – 11 червня. – С. 1 

Стаття про перевірку готовності оздоровчого закладу до відкриття 
літнього сезону. 

 
7. Буланенко, Яна. «Бригантино», привіт! / Яна Буланенко // Колос. – 2012. – 
19 червня. – С. 2 

Відбулося відкриття оздоровчого сезону в «Бригантині».  
 
8. Буланенко, Яна. Оздоровлення дітей. Підсумковий семінар / Яна 
Буланенко // Колос. – 2013. – 28 вересня. – С. 1 : фото 

Стаття про обласну нараду по результатах оздоровлення та відпочинку 
дітей влітку 2013 року, яка відбулася на базі ДОЗ «Бригантина». 
 
9. В гостях у «Бригантини» // Вечірня газета. – 2013. – 12 липня. – С. 3 

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко відвідав дитячий 
оздоровчий табір «Бригантина». 

 
10. Вишневська, Лариса. До скорої зустрічі, «Бригантино»! / Лариса 
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Вишневська // Колос. – 2017. – 17 серпня. – С. 1, 2 : фото 
Про закриття третьої табірної зміни в дитячому таборі «Бригантина». 

 
11. Вишневська, Лариса. Обласний зліт учнівських лісництв Кіровоградщини 
/ Лариса Вишневська // Колос. – 2014. – 20 травня. – С. 1 : фото 

Про програму та учасників заходу, який відбувся на базі дитячого 
оздоровчого закладу «Бригантина». 
 
12. Вишневська, Лариса. Планета щасливого дитинства / Лариса Вишневська 
// Колос. – 2017. – 22 червня. – С. 2 : фото 

Інформація про дитячий табір відпочинку та про діяльність керівника 
закладу щодо запровадження нових стандартів дитячого оздоровлення і 
відпочинку. 

 
13. Вишневська, Лариса. У постійному русі вперед / Лариса Вишневська // 
Колос. – 2015. – 5 вересня. – С. 2 : фото 

Стаття про роботу працівників оздоровчого табору з оновлення корпусів 
та території оздоровниці. 

 
14. Відкриття тридцятого оздоровчого сезону та першої табірної зміни // 
Колос. – 2016. – 18 червня. – С. 2 : фото 

Відбулося свято відкриття першої зміни в оздоровчому таборі 
«Бригантина». 

 
15. Відпочивають у «Чайці» // Гайворонські вісті. – 2015. – 15 серпня. – С. 1 

Інформація про відпочинок і оздоровлення дітей під час третьої зміни у 
дитячому таборі «Чайка». 
 
16. Відпочинок у дитячих здравницях // Придніпров’я. – 2012. – 23 червня. – 
С. 1 

Публікація про оздоровлення дітей пільгових категорій в дитячому 
оздоровчому закладі «Дружба» Олександрійського району.  

 
17. Веселий літній відпочинок // Вільне слово. – 2016. – 13 липня. – С. 2 

Розпочалася друга зміна в оздоровчому таборі «Дружба», в якому створені 
всі умови для оздоровлення та відпочинку. 
 
18. Власенко, Олена. Гармонія поколінь / Олена Власенко // Колос. – 2013. – 
20 липня. – С. 2 

Публікація про співпрацю ветеранів хору «Співоча діброва» з колективом 
оздоровчого закладу «Бригантина», що спрямована на патріотичне виховання 
відпочиваючої молоді. 
 
19. Гнатишин, Д. У нашій «Веселці» було цікаво й смачно! / Д. Гнатишин // 
Освітянське слово. – 2008. – серпень. – С. 8 

Учениця 3-го класу Дарія Гнатишин ділиться своїми враженнями про 
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перебування в оздоровчому таборі «Веселка», що діяв у селі Лаврівка 
Долинського району. 

 
20. Голобородько, В. Скауты и пластуны по-александрийски / 
В. Голобородько // Городской курьер. – 2009. – 17 сентября. – С. 8 

У статті про життя дитячого табору розповів вожатий Ковтко Андрій. 
 
21. Горбатюк, І. Ігри юних патріотів / І. Горбатюк // Народне слово. – 2010. – 
6 липня. – С. 6 

Відбувся прес-тур для журналістів до дитячих оздоровчих таборів 
«Жовтень» та «Дружба» міста Олександрії. 
 
22. Григоренко, Ольга. Такі чудові «Невичерпні джерела» / Ольга Григоренко 
// Колос. – 2015. – 27 червня. – С. 1, 2 : фото 

Обласне свято фольклору «Невичерпні джерела» відбулося у дитячому 
оздоровчому закладі «Бригантина». 
 
23. Дементьєва, Наталія. Краю наш, тебе ми прославляємо / Наталія 
Дементьєва // Трудова слава. – 2013. – 8 червня. – С. 3 

18 травня 2013 року на території оздоровчого табору ім. О. Матросова в 
с. Ганнівка відбувся районний фестиваль дитячих громадських організацій, що 
мав назву «Краю наш, тебе ми прославляємо» і був присвячений 75-річчю 
утворення Кіровоградської області та 90-річчю утворення Петрівського району.  
 
24.  Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» з 15 червня 2015р. 
запрошує на відпочинок дітей віком від 7 до 16 років! // Сільський вісник. – 2015. 
– 30 травня. – С. 4 

Інформація про оздоровлення дітей у дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку «Дружба». 
 
25. Діти-пільговики – у «Бригантині» // Колос. – 2015. – 18 червня. – С. 1 

В оздоровчий заклад «Бригантина» направлено 200 дітей пільгових 
категорій. 

 
26. «Дружба» прийняла гостей із Львівщини на цілу зміну // Освітянське 
слово. – 2007. – 16 серпня. – С. 1 

На Кіровоградщині протягом 18 днів оздоровлюватимуться діти зі 
Львівської області. Відпочиватимуть школярі з тих районів, екологія яких 
постраждала від аварії потяга, що перевозив жовтий фосфор.  

 
27. Дружба з рятівниками // Наше місто. – 2017. – 27 липня. – С. 3 : фото 

До дитячого оздоровчого табору «Дружба» завітали рятувальники другого 
пожежно-рятувального загону міста Олександрії, які в ігровій формі 
познайомили маленьких відпочивальників із тонкощами та особливостями 
роботи рятувальників. 
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28. Дудник, Ганна. Тут збуваються мрії / Ганна Дудник // Колос. – 2014. – 11 
червня. – С. 1 : фото 

Стаття про найкращу дитячу оздоровницю області «Бригантину». 
 

29. «Дякую» і танець на лісовому майданчику // Кіровоградська правда. – 2009. 
– 23 червня. – С. 5 

В Оникіївському оздоровчому комплексі «Лісова пісня» розпочався новий 
сезон дитячого відпочинку. 
 
30. Екало, Лариса. Профорієнтація молоді / Лариса Екало // Колос. – 2015. – 
15 серпня. – С. 4 

Про профорієнтаційну акцію, проведену районним центром зайнятості на 
базі оздоровчого закладу «Бригантина». 

 
31. Запрацюють два дитячих табори // Народне слово. – 2020. – 13 серпня. – 
С. 2 : фото 

У статті розповідається, як будуть працювати дитячі оздоровчі табори – 
«Бригантина» та «Чайка» в умовах карантину. 
 
32. Зелені паростки майбутнього // Народне слово. – 2010. – 1 червня. – С. 6 

Фоторепортаж про ІІ обласний зліт шкільних лісництв на території 
оздоровчого закладу «Бригантина» у Новоархангельському районі. 
 
33. Земнорій, Н. Спілкування – англійською / Н. Земнорій // Гайворонські вісті. 
– 2013. – 29 червня. – С. 2 

В оздоровчому таборі «Чайка» відбулося відкриття англомовної зміни. 
 

34. Зінченко, Микола. Те, що побачили у «Бригантині» / Микола Зінченко // 
Колос. – 2012. – 12 червня. – С. 2 

Учні пришкільного табору Мар’янівської школи побували на екскурсії в 
оздоровчому закладі «Бригантина». 

 
35. Зозуля, В. Майбутнє без хмар / В. Зозуля // Гайворонські вісті. – 2015. – 
18 липня. – С. 3 

Працівники Гайворонської ЦРБ провели тренінг у дитячому оздоровчому 
таборі «Чайка». 
 
36. Зозуля, Тетяна. Наші ліси – наш спільний дім, тож зберігати його – всім! / 
Тетяна Зозуля // Народне слово. – 2013. – 23 травня. – С. 11 : фото кол. 

Статті про зліт шкільних лісництв на базі табору «Бригантина». 
 

37. Іванова, Марія. З «Жовтнем» літо буде незабутнім / М. Іванова // 
Кіровоградська правда. – 2008. – 8 квітня. – С. 5 

Стаття про оздоровчий табір «Жовтень» Олександрівського району. 
 

38. Іванова, Марія. Микола Наконечний: «Бригантина» – це моє життя / Марія 
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Іванова // Народне слово. – 2018. – 28 червня. – С. 5 : фото 
Інтерв’ю з директором оздоровчого табору «Бригантина» Миколою 

Теофановичем Наконечним. 
 
39. Козій, І. Маємо сто друзів / І. Козій, Т. Миндаль, Т. Стрілецька // Вісник 
Голованівщини. – 2012. – 23 червня . – С. 3 

Стаття про відпочинок дітей в оздоровчому таборі «Веселка». 
 
40. Корінь, Т. І летять до «Чайки» дітлахи / Т. Корінь // Кіровоградська правда. 
– 2009. – 23 червня. – С. 6 

У Гайвороні, на березі Бугу працює дитячий оздоровчий заклад «Чайка». 
 
41. Косенко, М. Юні лісівники Онуфріївщини зайняли призове місце / 
М. Косенко // Придніпров’я. – 2015. – 6 червня. – С. 2 : фото 

На території табору «Бригантина» відбувся обласний зліт шкільних 
лісництв Кіровоградщини. 

 
42. Кравченко, Н. У лісу є надійні друзі / Н. Кравченко // Народне слово. – 
2009. – 26 травня. – С. 2 

Публікація про перший обласний зліт шкільних лісництв у дитячому 
оздоровчому таборі «Бригантина» у Новоархангельському районі. 

 
43. Куманський, Б. Уроки любові до рідної землі / Б. Куманський // Народне 
слово. – 2007. – 28 липня. – С. 2 

Студентів з шести вузів України, які є членами різних громадських 
організацій, зібрала у табір відпочинку та навчання на базі дитячого табору 
«Бригантина» громадська організація – Всеукраїнське жіноче товариство імені 
Олени Теліги. 
 
44. Лебедик, Валерій. «Бригантина» тримається на плаву й курс не змінює / 
Валерій Лебедик // З перших уст. – 2016. – 28 липня. – С. 12 : фот. кол. 

Фоторепортаж про дитячий оздоровчий табір відпочинку «Бригантина», 
що розташувався на одній із найкращих річок країни Синюсі поблизу 
Новоархангельська. 

 
45. Лисогор, М. Літо красне, залишайся з нами! / М. Лисогор // Кіровоградська 
правда. – 2010. – 6 липня. – С. 2 

Фоторепортаж про відпочинок дітей в дитячих таборах області – 
«Жовтень» та «Дружба». 

 
46. Літня «Дружба» : Перспектива // Олександрійські Відомості. – 2010. – 
22 липня. – С. 3 : фото 

Відбулося відкриття другої зміни в дитячому оздоровчому таборі 
«Дружба».  

 
47. Літо – 2019. Знову у «Бригантині» // Колос. – 2019. – 22 серпня. – С. 4 
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Відгуки про відпочинок у дитячому оздоровчому закладі «Бригантина».  
 
48. Літо-2019. Знову у «Бригантині» // Народне слово. – 2019. – 15 серпня. – 
С. 7 : фото 

Голова профкому «Гідросили» Сергій Олійник у статті розповідає про 
оздоровлення дітей у літньому таборі «Бригантина».  
 
49. Макей, Л. «Бригантина» – країна радості / Л. Макей // Народне слово. – 
2008. – 15 липня. – С. 1 

Розповідь про дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» на березі річки 
Синюхи в Новоархангельському районі. 

 
50. Мартинюк, Л. «Бригантина» під парусами досвідченого капітана : Дитячі 
обрії літа / Л. Мартинюк // Народне слово. – 2007. – 21 липня. – С. 1 

Фоторепортаж про літній відпочинок 2007 року у дитячому оздоровчому 
таборі «Бригантина». 

 
51. Наконечна, Вікторія. «Бригантина» – пісня, «Бригантина» – казка, 
«Бригантина» – феєрія, «Бригантина» – незабутнє літо! / Вікторія Наконечна // 
Колос. – 2013. – 27 липня. – С. 2 : фото 

Стаття про сучасний оздоровчий відпочинок в дитячому оздоровчому 
закладі «Бригантина». 

 
52. Наконечна, Вікторія. «Бригантина» – планета позитиву / Вікторія 
Наконечна // Колос. – 2019. – 8 серпня. – С. 1 : фото 

У статті розповідається про завершення чергового сезону в дитячому 
оздоровчому закладі «Бригантина». 

 
53. Наконечна, Вікторія. «Бригантина» відкрила двері / Вікторія Наконечна // 
Колос. – 2014. – 7 червня. – С. 1 

Публікація про готовність оздоровчого закладу «Бригантина» до роботи в 
поточному оздоровчому сезоні. 

 
54. Наконечна, Катерина. Зустріч двох поколінь / Катерина Наконечна // 
Колос. – 2014. – 19 липня. – С. 2 

Нещодавно хоровий колектив ветеранів «Співоча діброва» побував у 
«Бригантині» з концертною програмою. 

 
55. Наконечний, Микола. Долучилися до справи / Микола Наконечний // 
Колос. – 2015. – 6 червня. – С. 2 

Розповідається про допомогу спонсорів у підготовці закладу до нового 
оздоровчого сезону. 
 
56. Не кіно, а «Беркут» // Наше місто. – 2013. – 15 серпня. – С. 2 

Вихованці дитячого табору відпочинку «Дружба» в Олександрівському 
районі вітали показові виступи «беркутівців» та кінологів.  
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57. Невідома, Н. Стежками профорієнтаційного літа / Н. Невідома // Народне 
слово. – 2014. – 17 липня. – С. 18 : фото 

Дні профорієнтації пройшли в дитячих оздоровчих таборах області за 
ініціативи служби зайнятості Новоархангельського, Світловодського, 
Маловисківського та Долинського районів. 
 
58. Нестеренко, О. Молодь – за здоровий спосіб життя / О. Нестеренко // 
Трудова слава. – 2010. – 30 червня. – С. 3 

У статті розповідається про фестиваль дитячих громадських організацій 
району, який відбувся 10 червня в оздоровчому таборі ім. О. Матросова. 

 
59. Никитина, Е. «Бригантина» : исключение из правил / Е. Никитина // 
Украина-Центр. – 2012. – 26 июля. – С. 14 

Фоторепортаж о детском оздоровительном лагере «Бригантина» в 
Новоархангельском районе. 
 
60. Нівакшонова, В. Літо-літечко прийшло! / В. Нівакшонова // Вісті 
Світловодщини. – 2008. – № 25: 19 червня. – С. 2 

Про літній оздоровчий відпочинок у таборах Світловодського району. 
 

61. Оздоровчий сезон «Бригантина-2020» // Колос. – 2020. – 3 вересня. – С. 3 : 
фото 
 У статті розповідається про оздоровчий сезон 2020 року. 
 
62. Оздоровчий сезон у «Бригантині» розпочався // Колос. – 2013. – 18 червня. 
– С. 1 : фото 

Стаття про урочисте відкриття оздоровчого сезону в дитячому 
оздоровчому закладі «Бригантина». 
 
63. Олещенко, О. Запобігти. Врятувати. Допомогти / О. Олещенко // Долинські 
новини. – 2011. – 26 липня. – С. 2 

На базі Гурівського дитячого оздоровчого табору «Сонячний» проведено 
акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти», направлену на підвищення рівня 
обізнаності у сфері безпеки життєдіяльності. 

 
64. Олійник, Сергій. «Гідросила» – «Бригантина»: оздоровча дружба / Сергій 
Олійник // Народне слово. – 2018. – 11 жовтня. – С. 7 

Інформація про налагоджені партнерські стосунки з табором відпочинку 
«Бригантина», що дозволяє оздоровити протягом літніх канікул дітей, чиї батьки 
працюють на підприємствах «Гідросили». 
 
65. Олійник, Сергій. Нагорода за дитяче оздоровлення / Сергій Олійник // 
Народне слово. – 2019. – 28 лютого. – С. 4 

Почесною грамотою ФПУ нагороджено колектив «Гідросили» за 
оздоровлення 133 дітей на гідросилівській базі відпочинку «Прибій» та дитячому 
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оздоровчому таборі «Бригантина».  
 

66. Пастернак, Н. «Моя країна – Україна» / Н. Пастернак // Гайворонський 
кур’єр. – 2014. – 30 серпня. – С. 4 

Працівники дитячої бібліотеки провели свято «Моя країна – Україна» для 
дітей оздоровчого табору «Чайка» з нагоди Дня Незалежності України. 
 
67. Пастернак, Н. На допомогу змістовному і цікавому дозвіллю дітей / 
Н. Пастернак // Гайворонський кур’єр. – 2014. – 30 серпня. – С. 4 

У статті розповідається про масові заходи, проведені працівниками дитячої 
бібліотеки у пришкільних таборах відпочинку і оздоровчому таборі «Чайка» під 
час літніх канікул. 

 
68. Перше місце в області – за «Бригантиною» // Колос. – 2014. – 11 лютого. – 
С. 2 

У статті висвітлені результати загальнодержавного рейтингу підприємств 
за 2012-2013 рік. 
 
69. Пилипенко В. Відлуння свят / В. Пилипенко // Трудова слава. – 2012. – 
23 червня. – С. 3 

У дитячому таборі відпочинку ім. Матросова відбулися приготування до 
проведення фестивалю дитячих організацій. 
 
70. Полулях, І. Кожна знає це дитина: кращий табір – «Бригантина»! / 
І. Полулях // Кіровоградська правда. – 2008. – 15 липня. – С. 8 

Розповідь про дитячий оздоровчий табір «Бригантина» на березі річки 
Синюхи Новоархангельського району. 

 
71. Полулях, І. Табір з власною алеєю слави / І. Полулях // Освітянське слово. 
– 2008. – липень. – С. 1 

Фоторепортаж про літній відпочинок 2008 року у дитячому оздоровчому 
таборі «Бригантина», що в Новоархангельському районі. 

 
72. Полулях, І. Чесний погляд на чистий ліс / І. Полулях // Кіровоградська 
правда. – 2009. – 26 травня. – С. 5 

Стаття про перший зліт шкільних лісництв Кіровоградщини на території 
дитячого оздоровчого центру «Бригантина». 

 
73. Попович, Любов. Земля шанує добросовісних / Любов Попович // 
Кіровоградська правда. – 2009. – 1 грудня. – С. 2 

Публікація про урочистості з нагоди свята працівників сільського 
господарства на території дитячого оздоровчого табору «Бригантина». 

 
74. Пригоди юних інспекторів у Автомістечку // Кіровоградська правда. – 
2009. – 5 червня. – С. 11 

Відбувся 36-й зліт юних інспекторів руху на базі дитячого оздоровчого 
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табору «Дружба», в якому взяли участь 18 команд з районів області ДАІ УМВС 
України в області. 

 
75. Приходкова, О. Літо. Табір. Відпочинок / О. Приходкова // Трудова слава. 
– 2017. – 3 червня. – С. 3 

Розповідається про підготовку до літнього оздоровлення дітей району в 
дитячому спортивно-оздоровчому таборі «Жовтень». 
 
76. Приходкова, О. Неймовірні враження від літнього відпочинку / 
О. Приходкова // Трудова слава. – 2017. – 15 липня. – С. 2 

Враження дітей після відпочинку у спортивно-оздоровчому таборі 
«Жовтень». 

 
77. Проект «Захисник Кіровоградщини» // Колос. – 2015. – 24 вересня. – С. 1 : 
фото. 

Відбулися військово-польові збори учнів 11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів районів на базі оздоровчого табору «Бригантина». 

 
78. Пташко, Л. Відпочинок з дотримання карантинних вимог / Л. Пташко // 
Колос. – 2020. – 6 серпня. – С. 1 

Через ситуацію, пов’язану з коронавірусною інфекцією, оздоровчий заклад 
«Бригантина» розпочне свою діяльність одразу з третьої зміни. 
 
79. Пташко, Л. Обласний форум юних шанувальників лісу / Л. Пташко // 
Колос. – 2013. – 25 травня. – С. 1, 2 : фото 

У статті розповідається про V зліт учнівських лісництв Кіровоградщини, 
що відбувся на базі дитячого оздоровчого закладу «Бригантина». 

 
80. Сезон відпочинку відкрито // Колос. – 2017. – 15 червня. – С. 1 

Публікація про відкриття нового сезону в оздоровчому закладі 
«Бригантина». 

 
81. Семенець, Лариса. «Олімпійське літо» / Лариса Семенець // Народне слово. 
– 2014. – 31 липня. – С. 18 

Спортивні естафети відбулися в оздоровчих таборах «Жовтень» і «Лісова 
пісня». 
 
82. Семенюк, Я. Лагеря для Кировоградских детей безопасны / Я. Семенюк // 
Ведомости Плюс. – 2012. – 11 мая. – С. 2 

Перевірено готовність всіх стаціонарних дитячих оздоровчих таборів на 
території області. 
 
83. Сідорова, Олена. Учні школи-інтернату зі Знам’янки дякують табору 
«Чайка» / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. – 2017. – 15 вересня. – С. 3 

Учні та вихователі Знам’янської спеціалізованої загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів дякують за турботу й увагу працівникам дитячого 
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оздоровчого табору «Чайка», що в Гайвороні. 
 
84. Сідун, Станіслав. Із залученням дітей / Станіслав Сідун // Колос. – 2016. – 
10 вересня. – С. 4 

У статті розповідається про акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти», 
проведену рятувальною службою з дітьми різного віку в оздоровчому таборі 
«Бригантина». 
 
85. Спортивне літо у «Бригантині» // Народне слово. – 2015. – 6 серпня. – 
С. 12 : фото кол. 

Відбувся черговий сезон оздоровчого відпочинку в таборі «Бригантина». 
 
86. Стороженко, О. До зустрічі в «Бригантині»! / О. Стороженко // 
Кіровоградська правда. – 2013. – 11 червня. – С. 2 

130 дітей з усієї Кіровоградщини, що потребують особливої підтримки та 
уваги, відправилися на оздоровлення до дитячого табору «Бригантина», що в 
Новоархангельському районі. 

 
87. Сторчаус, С. Канікули в «Дружбі» / С. Сторчаус // Кіровоградська правда. 
– 2009. – 11 серпня. – С. 7; Освітянське слово. – 2009. – серпень. – С. 6 

Директор школи-інтернату м. Кіровограда Сторчаус С. розповідає про 
відпочинок і оздоровлення вихованців закладу влітку 2009 року в дитячому 
оздоровчому закладі «Дружба», що в с. Войнівка Олександрійського району. 

 
88. Табачкова, І. Оздоровлення та відпочинок дітей учасників 
антитерористичної операції та сімейний відпочинок демобілізованих учасників 
АТО : Управління соцзахисту населення інформує / І. Табачкова // Сільський 
вісник. – 2015. – 29 серпня. – С. 4 

Інформація про оздоровлення та відпочинок дітей учасників 
антитерористичної операції з Олександрійщини.  

 
89. Тимофєєва, В. Дитячий табір «Дружба» успішно пройшов атестацію / 
В. Тимофєєва // Сільський вісник. – 2015. – 8 серпня. – С. 3 

Відбулася атестація оздоровчого дитячого закладу «Дружба» обласною 
атестаційною комісією. 

 
90. Тимофєєва, В. Майстри кухарської справи : Знайомство зблизька / 
В. Тимофєєва // Сільський вісник. – 2014. – 26 липня. – С. 2 : фото 

У статті розповідається про роботу кухарського колективу оздоровчого 
табору «Дружба». 

 
91. Требунських, Ірина. Море позитиву – в дитячих таборах / Ірина 
Требунських // Народне слово. – 2016. – 16 червня. – С. 16 

Публікація про літні табори, містить реквізити та контактні дані. 
 

92. У «Бригантини» – ювілей. 30 років діяльності // Колос. – 2016. – 30 липня. 
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– С. 2 : фото 
Публікація про святкування ювілею оздоровчого табору «Бригантина». 

 
93. У «Бригантині» // Колос. – 2017. – 29 липня. – С. 1 : фото 

До дитячого оздоровчого табору «Бригантина» направили 54 дітей 
пільгової категорії з Новоархангельського району. 

 
94. У «Бригантині» завжди весело // Колос. – 2015. – 18 липня. – С. 2 : фото 

Стаття про відпочинок дітей у таборі «Бригантина». 
 
95. У дитячому таборі «Бригантина» відбувся обласний зліт шкільних 
лісництв // Колос. – 2015. – 28 травня. – С. 1 : фото 

Відбувся зліт шкільних лісництв. 13 команд юних лісівників презентували 
свої досягнення, знання та вміння. 

 
96. Уманська, Н. «Бригантина» вміє дивувати! / Н. Уманська // Кіровоградська 
правда. – 2007. – 5 червня. – С. 3 

Інформація про оздоровлення і відпочинок, які пропонує для дітей дитячий 
табір «Бригантина» в Новоархангельському районі. 

 
97. Фотофакт // Колос. – 2015. – 6 серпня. – С. 2 : фото 

Спортивне свято відбулося в дитячому оздоровчому закладі «Бригантина». 
 

98. Фотофакт святкування Івана Купала // Колос. – 2018. – 14 липня. – С. 4 : 
фото 

Не зраджуючи традиціям, в оздоровчому таборі «Бригантина» провели 
святкування Івана Купала. 

 
99. Фролова, Н. Світ дитинства – «Бригантина» / Н. Фролова // Наше місто. – 
2013. – 18 липня. – С. 2 : фото 

Дитячий табір відпочинку «Бригантина» – улюблене місце відпочинку 
дітей з різних куточків України. 
 
100. Шверненко, О. «Селяни завжди ходять під Богом» / О. Шверненко // 
Кіровоградська правда. – 2007. – 23 листопада. – С. 3 

У дитячому оздоровчому таборі «Бригантина» Новоархангельського 
району зібралися представники різних агропромислових господарств району, 
щоб відсвяткувати День працівників сільського господарства. 

 
101. Шевніна, О. Відпочинок у сосновому царстві / О. Шевніна // Гайворонські 
вісті. – 2010. – 31 липня. – С. 2 

Інформація про хорошу підготовку дитячого оздоровчого табору «Чайка», 
який успішно виконує свою місію. 

 
102. Щербіна, С. «Я – через 20 років» / С. Щербіна // Провінція. – 2015. – 
31 липня. – С. 3 
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Працівники районного центру зайнятості провели на базі дитячого табору 
«Сонячний» виїзний профорієнтаційний захід.  
 
103. Юные инспекторы движения в «Дружбе» // Ведомости Плюс. – 2009. – 
5 июня. – С. 2 

На базі Олександрійського дитячого табору оздоровлення та відпочинку 
«Дружба» відбувся 36-й зліт «Юних інспекторів руху». 
 

Веб-ресурси 
 
104. Білоконь, Катерина. Де відпочиватимуть кіровоградські школярі влітку? 
[Електронний ресурс] / Катерина Білоконь // Перша електронна газета: [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://persha.kr.ua/article/77295-de-
vidpochyvatymut-kirovogradski-shkolyari-vlitku. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

У статті зібрана інформація про роботу діючих таборів на території 
Кіровоградської області. 
 
105. Відзавтра почнуть працювати два дитячі табори на Кіровоградщині 
[Електронний ресурс] // Перша електронна газета: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: https://persha.kr.ua/news/life/192051-vidzavtra-pochnut-
pratsyuvaty-dva-dytyachi-tabory-na-kirovogradshhyni. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

У Кіровоградській області почнуть роботу два дитячі оздоровчі заклади. 
Прийматиме дітей «Бригантина» у Новоархангельську та «Чайка» у Гайвороні з 
дотриманням протиепідемічних заходів. 
 
106. Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» [Електронний ресурс] // Освіта 
Нова [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://osvitanova.com.ua/providers/604-
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-
%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D
0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-
%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0
%BD%D0%B0. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.02.2021. 

Інформація про дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» – лідера 
Кіровоградської області в організації оздоровлення дітей. 
 
107. Іванов, Павло. Кіровоградщина. Як працюватимуть дитячі табори в умовах 
карантину [Електронний ресурс] / Павло Іванов // Суспільне мовлення України. 
Новини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/108199-aviatori-z-kirovogradsini-otrimali-sertifikati-dla-
polotiv-na-gelikopterah-airbus-helicopters-h-225/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

У статті заступниця директора табору Людмила Гладковська розповіла про 
роботу «Бригантини» в умовах карантину. 

https://persha.kr.ua/article/77295-de-vidpochyvatymut-kirovogradski-shkolyari-vlitku
https://persha.kr.ua/article/77295-de-vidpochyvatymut-kirovogradski-shkolyari-vlitku
https://persha.kr.ua/news/life/192051-vidzavtra-pochnut-pratsyuvaty-dva-dytyachi-tabory-na-kirovogradshhyni
https://persha.kr.ua/news/life/192051-vidzavtra-pochnut-pratsyuvaty-dva-dytyachi-tabory-na-kirovogradshhyni
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://osvitanova.com.ua/providers/604-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://suspilne.media/108199-aviatori-z-kirovogradsini-otrimali-sertifikati-dla-polotiv-na-gelikopterah-airbus-helicopters-h-225/
https://suspilne.media/108199-aviatori-z-kirovogradsini-otrimali-sertifikati-dla-polotiv-na-gelikopterah-airbus-helicopters-h-225/


18 
 

 
108. Іванова, Марія. Микола Наконечний: «Бригантина» – це моє життя» 
[Електронний ресурс] // Федерація профспілок Кіровоградської області [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://www.fpo.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=956%3A--
lr---q&lang=uk. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.02.2021. 
 
109. Кармаліцька, Л. Понад 200 школярів Кіровоградщини протягом літа 
досліджували світ професій у таборі на Гайворонщині [Електронний ресурс] / 
Л. Кармаліцька // Кіровоградський обласний центр зайнятості [сайт]. – Текст. і 
граф. дані. – Режим доступу: https://kid.dcz.gov.ua/novyna/ponad-200-shkolyariv-
kirovogradshchyny-protyagom-lita-doslidzhuvaly-svit-profesiy-u-tabori-na. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Задля сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді, 
формуванню позитивного ставлення до професій, що користуються попитом на 
ринку праці, фахівці Гайворонської районної філії в рамках акції 
«Профорієнтаційне літо» провели виїзний профорієнтаційний захід в 
оздоровчому таборі «Чайка». 
 
110. Кіровоградські журналісти познайомилися з організацією відпочинку та 
оздоровлення школярів в дитячих таборах «Лісова пісня» та «Бригантина» 
[Електронний ресурс] // Кіровоградська обласна державна адміністрація [сайт]. 
– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.kr-
admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2011/110711.html. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

Управління у справах сім’ї та молоді разом з управлінням у справах преси 
та інформації облдержадміністрації організовують для обласних мас-медіа прес-
тур до стаціонарних літніх таборів області. Цього року маршрут журналістів 
прямував до двох таборів – «Лісова пісня» (Маловисківський район) та 
«Бригантина» (Новоархангельський район). 
 
111. Комунальний позашкільний заклад «Дитячий оздоровчий табір 
«Сонячний» [Електронний ресурс] // Криворізький ресурсний центр [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://krmisto.gov.ua/ua/childcamps/detail/id/3.html. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

Інформація про оздоровчий табір «Сонячний». 
 
112. Куда отправить детей летом отдыхать?! В лагерь «Бригантина»! 
[Електронний ресурс] // Tusovka [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://tusovka.kr.ua/news/2013/07/09/kuda-otpravit-detei-letom-otdhat-v-lager-
brigantina. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.02.2021. 

Інформація про дитячий оздоровчий табір «Бригантина». 
 
113. Листюк, Світлана. Найдешевше оздоровлення дітей – в таборі «Чайка» 
[Електронний ресурс] / Світлана Листюк // Інформаційний портал «Перша 

http://www.fpo.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=956%3A--lr---q&lang=uk
http://www.fpo.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=956%3A--lr---q&lang=uk
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/ponad-200-shkolyariv-kirovogradshchyny-protyagom-lita-doslidzhuvaly-svit-profesiy-u-tabori-na
https://kid.dcz.gov.ua/novyna/ponad-200-shkolyariv-kirovogradshchyny-protyagom-lita-doslidzhuvaly-svit-profesiy-u-tabori-na
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2011/110711.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2011/110711.html
https://krmisto.gov.ua/ua/childcamps/detail/id/3.html
https://tusovka.kr.ua/news/2013/07/09/kuda-otpravit-detei-letom-otdhat-v-lager-brigantina
https://tusovka.kr.ua/news/2013/07/09/kuda-otpravit-detei-letom-otdhat-v-lager-brigantina
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електронна газета» [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://persha.kr.ua/news/17127-najdeshevshe-ozdorovlennya-ditej-v-tabori-chajka-
foto. – Назва з екрана. – Дата звернення: 25.02.2021. 

Інформація про вартість перебування в Гайворонському дитячому 
оздоровчому закладі «Чайка» Кіровоградської області. 
 
114. На Кіровоградщині підліткам розповіли, як захищатися від агресорів-
однолітків [Електронний ресурс] // Міністерство юстиції України : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://pravo.minjust.gov.ua/ua/news/800-na-
kirovogradshhyni-pidlitkam-rozpovily-yak-zahyshhatysya-vid-agresoriv-odnolitkiv. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Фахівці управління юстиції в Кіровоградській області поінформували 
дітей, як протидіяти булінгу в шкільних закладах і захищати свої права. Захід 
провели в рамках проєкту «Я МАЮ ПРАВО!» для підлітків, які перебувають на 
відпочинку в літньому таборі «Дружба», що в Олександрійському районі. 
 
115. Олімпійське літо у «Бригантині» на Кіровоградщині [Електронний ресурс] 
// Національний олімпійський комітет України [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: http://noc-ukr.org/news/11168/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 25.02.2021. 

У рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів 
для дітей у період літніх канікул в дитячому оздоровчому закладі «Бригантина» 
смт Новоархангельськ, що на Кіровоградщині, відбулося дитяче спортивне 
свято. 
 
116. У Новоархангельському районі відбулася спартакіада ПрАТ 
«Кіровоградобленерго» (ФОТО) [Електронний ресурс] // Інформаційна агенція 
CBN – Центральноукраїнське бюро новин [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://cbn.com.ua/2019/09/11/u-novoarhangelskomu-rajoni-vidbulasya-
spartakiada-prat-kirovogradoblenergo-foto/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
25.02.2021. 

XVI спартакіада працівників ПрАТ «Кіровоградобленерго» зібрала в 
оздоровчому таборі «Бригантина» понад 200 працівників товариства. 
 
117. У таборі «Дружба» на Кіровоградщині відпочивають 50 дітей зі сходу 
України // Народне слово : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://n-
slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-
%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-
%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0
%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-
%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/. – Назва з екрана. – 
Дата звернення: 01.03.2021. 

Другий рік поспіль у дитячому оздоровчому таборі «Дружба», що у селі 
Войнівка Олександрійського району, відпочивають діти із Донецької та 
Луганської областей. Проєкт був започаткований за дорученням голови 

https://persha.kr.ua/news/17127-najdeshevshe-ozdorovlennya-ditej-v-tabori-chajka-foto
https://persha.kr.ua/news/17127-najdeshevshe-ozdorovlennya-ditej-v-tabori-chajka-foto
https://pravo.minjust.gov.ua/ua/news/800-na-kirovogradshhyni-pidlitkam-rozpovily-yak-zahyshhatysya-vid-agresoriv-odnolitkiv
https://pravo.minjust.gov.ua/ua/news/800-na-kirovogradshhyni-pidlitkam-rozpovily-yak-zahyshhatysya-vid-agresoriv-odnolitkiv
http://noc-ukr.org/news/11168/
https://cbn.com.ua/2019/09/11/u-novoarhangelskomu-rajoni-vidbulasya-spartakiada-prat-kirovogradoblenergo-foto/
https://cbn.com.ua/2019/09/11/u-novoarhangelskomu-rajoni-vidbulasya-spartakiada-prat-kirovogradoblenergo-foto/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/
http://n-slovo.com.ua/2018/08/16/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-50-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7/


20 
 

облдержадміністрації Сергія Кузьменка. 
 

1.2. Пришкільні табори відпочинку 
 
118. Абасова, А. «Сонечко» – територія дитинства... / А. Абасова // 
Новоукраїнські новини. – 2013. – 6 липня. – С. 4 

Змістовний та цікавий відпочинок дітей у оздоровчому таборі «Сонечко», 
який діє при Рівнянській ЗШ № 2. 

 
119. Арсірій, Оксана. Нові відкриття, безліч вражень! / Оксана Арсірій , Оксана 
Данілова, Тетяна Ісько // Новоукраїнські новини. – 2013. – 22 червня. – С. 6 : 
фото. 

Вихованці дитячого пришкільного оздоровчого табору «Бригантина» 
відвідали кімнату-музей письменника-земляка І. Микитенка в селі Рівному та 
побували на території колишнього Адабаського концтабору. 
 
120. Артеменко, Римма. Цікаво, весело, змістовно / Римма Артеменко // 
Новоукраїнські новини. – 2011. – 9 липня. – С. 6 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей в оздоровчому 
таборі «Веселка», який діє при Іванівській загальноосвітньої школі. 

 
121. Баран, Оксана. У «Бригантині» весело й цікаво / Оксана Баран // 
Новоукраїнські новини. – 2015. – 27 червня. – С. 5 : Фото 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей з вивченням 
англійської мови у пришкільному оздоровчому таборі «Бригантина». 

 
122. Баранько, Т. Літній відпочинок в Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступенів / Т. Баранько 
// Трудова слава. – 2019. – 29 червня. – С. 21 

У статті розповідається про оздоровлення дітей у пришкільному таборі 
Іскрівської ЗШ І-ІІІ ст. 
 
123. Бовкун, Наталія. Весело було у «Веселці» / Наталія Бовкун // Трудова 
слава. – 2009. – 1 липня. – С. 3 

Міжнародний день захисту дітей співпав з відкриттям літнього 
оздоровчого табору «Веселка» при Луганській ЗОШ І-ІІІ ст.  

 
124. Бовкун, Наталія. Всі ми родом з дитинства / Наталія Бовкун // Трудова 
слава. – 2013. – 19 червня. – С. 3 

Публікація про роботу дитячого оздоровчого табору «Промінчик» 
Луганської ЗШ І-ІІІ ст. та про заходи, що там проводяться. 

 
125. Бовкун, Наталія. Літні дні в таборі / Наталія Бовкун // Трудова слава. – 
2017. – 27 червня. – С. 3 

Розповідається про роботу денного літнього дитячого табору «Веселка» 
Луганської ЗШ І-ІІІ ст. 
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126. Болгарова, Л. З користю для себе / Л. Болгарова // Новоукраїнські новини. 
– 2009. – 4 липня. – С. 5 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей загальноосвітньої 
школи № 4 міста Новоукраїнка в оздоровчо-виховному таборі «Барвінок». 
 
127. Бондаренко, Світлана. У «Мрії» збуваються мрії... / Світлана Бондаренко // 
Новоукраїнські новини. – 2014. – 21 червня. – С. 5 : фото 

На базі загальноосвітньої школи № 6 діяв оздоровчий табір «Мрія» зі 
спортивно-ігровим напрямком. 

 
128. Бончук, Діана. Мрії здійснились у справжній «Мрії» / Діана Бончук // 
Новоукраїнські новини. – 2009. – 4 липня. – С.5. : фото 

Розповідь члена оздоровчого табору «Мрія» Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи № 6 про цікавий та змістовний відпочинок під час 
літнього оздоровлення у таборі «Мрія». 

 
129. Бугар, Ю. Цікаво і пізнавально відпочили в таборі / Ю. Бугар // Сільський 
вісник. – 2007. – 30 червня. – С. 2 

Стаття про роботу дитячих оздоровчих таборів «Едельвейс» та «Барвінок». 
 
130. Верстюк, О. Відпочивають на повну / О. Верстюк // Вечірня газета. – 2012. 
– 1 червня. – С. 1 

Інформація про роботу літнього табору «Ромашка» при гімназії 
ім. Тараса Шевченка. 

 
131. Вікторова, Н. Миру нам сьогодні треба... / Н. Вікторова // Гайворонські 
вісті. – 2015. – 27 червня. – С. 2 

Відбувся патріотичний флешмоб учнів ЗШ І-ІІІ ступенів № 1 міста 
Гайворона, які відпочивають у пришкільному таборі «Капітошка». 

 
132. Голуб, Т. Ура – канікули! / Т. Голуб // Сільський вісник. – 2014. – 14 червня. 
– С. 3 : фото 

Розважальну програму «На великій повітряній кулі» проведено в дитячому 
оздоровчому таборі Добронадіївської загальноосвітньої школи. 

 
133. Григор’єва, А. Веселий відпочинок у «Фантазії» / А. Григор’єва // Трудова 
слава. – 2009. – 1 липня. – С. 3 

Публікація про роботу дитячого оздоровчого табору «Фантазія» на базі 
Петрівської гімназії. 

 
134. Гриценко, Н. «Маленька країна, де весело живеться, «Барвінком» зветься / 
Гриценко Н., Голуб Н., Сірик Ю. // Новоукраїнські новини. – 2008. – 12 липня. – 
С.8. 

Стаття про змістовний і цікавий відпочинок юних мешканців міста в 
пришкільному оздоровчому таборі «Барвінок».  
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135. Данілова, О. Відпочинок, який залишиться в пам’яті дітей назавжди / 
О. Данілова // Новоукраїнські новини. – 2011. – 25 червня. – С. 5 : фото 

Розповідь про пришкільний оздоровчий табір «Бригантина» 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи №3. 

 
136. Дар’єва, І. Наш шкільний табір! / І. Дар’єва // Трудова слава. – 2010. – 
26 червня. – С. 3 

Стаття про роботу дитячого оздоровчого табору «Капітошка», що діє при 
Чечеліївській ЗОШ І-ІІІ ст. 

 
137. Деркач, Валентина. Цікава «Сонячна країна» / Валентина Деркач // 
Освітянське слово. – 2014. – № 7-8. – С. 3 : фото 

Валентина Деркач, директор НВК «Павлиська ЗШ I-III ступенів-ліцей 
імені Василя Сухомлинського» розповідає про пришкільний табір з денним 
перебуванням дітей туристсько-краєзнавчого спрямування «Сонячна країна».  
 
138. Деркач, Валентина. Щоб літо грало барвами казковими / Валентина Деркач 
// Освітянське слово. – 2015. – № 6. – С. 3 : фото 

Стаття про організацію літнього оздоровлення школярів у Павлиській ЗШ 
I-III ступенів-ліцеї імені Василя Сухомлинського. 

 
139. Єфіменко, С. А «згущенку» з’їдав переможець / С. Єфіменко // 
Кіровоградська правда. – 2012. – 19 червня. – С. 7 : фото 

Розповідь про діяльність пришкільного табору на базі Покровської 
загальноосвітньої школи. 

 
140. Жанталай, В. Прощавай, школо! Здрастуй, літо! / В. Жанталай // Сільське 
життя (Добровеличківський р-н). – 2013. – 29 червня. – С. 4 : фото 

Розповідь про цікаву і різнопланову роботу оздоровчого майданчику 
«Усмішка» при Перчунівській загальноосвітній школі. 
 
141. Калінчук, С. Дитинства щаслива пора / С. Калінчук // Трудова слава. – 
2009. – 1 липня. – С. 3 

Стаття про роботу оздоровчого закладу з денним перебуванням дітей 
«Веселка» Петрівської ЗОШ ІІ- ІІІ ст. та заходи, які проводяться в ньому. 

 
142. Комісаренко, Олена. Тут діти відпочивають з великим задоволенням / 
Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. – 2014. – 12 липня. – С. 4 : фото 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей у оздоровчому 
таборі «Веселка», який діє при Новоукраїнському РЦДЮТ «ЗОРІТ». 
 
143. Короткова, Інна. І відпочили, і оздоровилися / Інна Короткова // Трудова 
слава. – 2012. – 4 липня. – С. 4 

Стаття про заходи, проведені в пришкільному оздоровчому таборі 
«Веселка» Новостародубської ЗОШ І-ІІІ ст. 
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144. Короткова, Інна. «Усмішка» оздоровила / Інна Короткова // Трудова слава. 
– 2013. – 6 липня. – С. 4 

Інформація про роботу пришкільного оздоровчого табору «Усмішка» 
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 
145. Кращенко, О. Свято дітвори / О. Кращенко // Трудова слава. – 2012. – 
16 червня. – С. 3 

1 червня у Володимирівському сільському Будинку культури зустрілися 
дітлахи пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням «Обрій» при 
Володимирівській ЗШ І-ІІІ ст. та вихованці Володимирівського дошкільного 
закладу «Малятко», щоб провести свято «Дітям Землі усміхається сонечко» до 
Дня захисту дітей. 

 
146. Кушинова, Н. Казковий відпочинок / Н. Кушинова // Новоукраїнські 
новини. – 2008. – 28 червня. – С. 5 

Публікація про незабутні враження від відпочинку та оздоровлення у 
літньому таборі «Веселка» Іванівської загальноосвітньої школи. 

 
147. Лисенко, Валентина. Незабутній відпочинок / В. Лисенко // Новоукраїнські 
новини. – 2009. – 4 липня. – С. 5 

Інформація про роботу оздоровчого табору Іванівської загальноосвітньої 
школи «Веселка». 

 
148. Лівак, І. Прекрасно й весело у нас! / І. Лівак // Трудова слава. – 2012. – 
27 червня. – С. 4 

Учениця 2-го класу Іра Лівак ділиться своїми враженнями про відпочинок 
у дитячому оздоровчому таборі «Усмішка» Новостародубської 
загальноосвітньої школи.  
 
149. Ломака, Людмила. Отримали позитивні емоції та гарний настрій / 
Людмила Ломака // Новоукраїнські новини. – 2014. – 19 липня. – С. 5 : фото 

Розповідь про змістовний відпочинок дітей в оздоровчому таборі 
«Бригантина» Новоукраїнської загальноосвітньої школи. 

 
150. Любов і увага до дітей // Городской курьер. – 2011. – 16 июня. – С. 2 

Стаття про діяльність дитячого оздоровчого табору «Сонечко», який діє на 
базі загальноосвітньої школи № 2 м. Олександрія. 

 
160. Мала, С. Змістовний відпочинок / Мала С. // Новоукраїнські новини. – 
2008. – 19 липня. – С.6. : фото 

Стаття про відпочинок та оздоровлення дітей в таборі «Бригантина» 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи. 

 
161. Мішура, А. Безтурботний відпочинок / А. Мішура // Трудова слава. – 2009. 
– 17 червня. – С. 3 

Розповідь про дитячий оздоровчий заклад «Фантазія», який працює на базі 
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Петрівської гімназії. 
 

162. Мішура, А. Літня «Фантазія» / А. Мішура // Трудова слава. – 2010. – 
23 червня. – С. 3 

Стаття про роботу дитячого оздоровчого табору «Фантазія» Петрівської 
гімназії, який цього року працює за екологічним профілем. 

 
163. Новак, Надія. І відпочили, і оздоровились... / Надія Новак // Новоукраїнські 
новини. – 2012. – 14 липня. – С. 5 : фото 

Стаття містить інформацію про відпочинок і оздоровлення дітей у 
літньому таборі «Бригантина», що діє при загальноосвітній школі. 
 
164. Новохатько, О. Канікули, канікули, веселая пора! / О. Новохатько // 
Трудова слава. – 2011. – 29 червня. – С. 3 

Інформація про дитячий оздоровчий табір денного перебування 
«Капітошка», що діє при Чечеліївській загальноосвітній школі. 

 
165. Пришкільне оздоровлення дітей // Новоукраїнські новини. – 2009. – 
4 липня. – С.5. : фото 

Стаття про роботу оздоровчих таборів району, зокрема про дитячий 
оздоровчий табір «Мрія» загальноосвітньої школи № 6. 

 
166. Прокопенко, Л. Перед минулим зніміть капелюхи / Л. Прокопенко // 
Трудова слава. – 2012. – 23 червня. – С. 4 

День Козацьких забав провели в дитячому оздоровчому таборі «Веселка» 
Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

 
167. Ракул, К. Мандрівка в казковий світ дитинства / К. Ракул, Н. Романескул // 
Новоукраїнські новини. – 2009. – 25 липня. – С.6. : фото 

Розповідь про роботу дитячого оздоровчого табору «Веселка», що діє при 
дитячо-юнацькому центрі «Зоріт», в якому оздоровилося 50 дітей міста. 

 
168. Родзінська, Ю. «Промінчик» табір просто клас! / Ю. Родзінська // Трудова 
слава. – 2012. – 27 червня. – С. 4 

Стаття про пришкільний оздоровчий табір «Промінчик», де діти цікаво та 
змістовно проводять дозвілля. 

 
169. Рощенко, Світлана. Здоровий відпочинок дітей – справа дорослих / 
Світлана Рощенко // Придніпров’я. – 2013. – 31 серпня. – С. 3 : фото 

Стаття про те, як проходило оздоровлення дітей влітку в таборі «Веселка» 
Онуфріївської загальноосвітньої школи та про підготовку закладу до нового 
навчального року.  

 
170. Савчук, Людмила. Дітлахам весело в «Мрії» / Людмила Савчук // 
Новоукраїнські новини. – 2018. – 16 червня. – С. 4 : фото 

153 вихованці оздоровилися та відпочили в оздоровчому таборі «Мрія», 



25 
 

який діє на базі Новоукраїнської загальноосвітньої школи № 6. 
 
171. Сергієнко, Оксана. Здрастуй, тепле літечко! / Оксана Сергієнко // 
Новоукраїнські новини. – 2015. – 27 червня. – С. 4 

Розповідь про літній відпочинок у дитячому оздоровчому таборі 
«Бригантина». 

 
172. Сергієнко, Оксана. У літечко веселе ми відкриваємо двері... / Оксана 
Сергієнко // Новоукраїнські новини. – 2014. – 27 червня. – С. 3 : фото 

Фоторепортаж про дитячий оздоровчий табір «Бригантина», що діє при 
Новоукраїнській загальноосвітній школі № 3. 
 
173. Сидоренко, Наталя. Табір з веселою назвою / Наталя Сидоренко // 
Новоукраїнські новини. – 2009. – 4 липня. – С. 5 

Аналіз роботи оздоровчого табору «Веселка» Петрівської 
загальноосвітньої школи. 

 
174. Скворцова, Оксана. Діти сонця / Оксана Скворцова // Трудова слава. – 
2011. – 29 червня. – С. 3 

Стаття про роботу дитячого оздоровчого табору «Калинка», що діє при 
Петрівській загальноосвітній школі. 

 
175. Скворцова, Оксана. Канікули, канікули – радіє дітвора. До на прийшли 
канікули! Канікули, ура! / Оксана Скворцова // Трудова слава. – 2013. – 
15 червня. – С. 3 

Інформація про заходи, що проводилися в пришкільному оздоровчому 
таборі «Калинка», що діяв із 27 травня по 12 червня 2013 року в Петрівській 
загальноосвітній школі. 

 
176. Танчинець, Тетяна. День «Веселої сльози» / Тетяна Танчинець // Трудова 
слава. – 2013. – 15 червня. – С. 4 

Публікація про дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням 
«Фантазія», що працює в Петрівському НВК, який цього року оздоровлює 
260 учнів 5-8 класів різних пільгових категорій. 
 
177. Турова, Валентина. Барвистий відпочинок літа / Валентина Турова // 
Новоукраїнські новини. – 2014. – 21 червня. – С. 5 : фото 

Розповідь про літній відпочинок дітей у пришкільному таборі «Барвінок». 
 

178. Турова, Валентина. Барвінкова мозаїка / В. Турова // Новоукраїнські 
новини. – 2013. – 15 червня. – С. 5 : фото 

Стаття про оздоровлення та відпочинок дітей у літній період у 
пришкільному таборі «Барвінок». 

 
179. Турова, Валентина. Дитинство у теплих долонях літа / Валентина Турова // 
Новоукраїнські новини. – 2012. – 16 червня. – С. 5 
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Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей загальноосвітньої 
школи № 4 міста Новоукраїнка в оздоровчо-виховному таборі «Барвінок». 
 
180. Турова, Валентина. Люби і знай свій рідний край / Валентина Турова // 
Новоукраїнські новини. – 2011. – 2 липня. – С. 5 : фото 

Незабутні враження вихованців дитячого оздоровчого табору «Барвінок» 
про відпочинок та екскурсію до Войнівського. 

 
181. Фартушна, О. Захоплюючий відпочинок / О. Фартушна, О. Скочко // 
Новомиргородщина. – 2016. – 25 червня. – С. 4 

На базі Новомиргородської ЗОШ № 3 було організовано роботу табору 
відпочинку «Мрія». 

 
182. Франько, Любов. Незабутній відпочинок / Любов Франько // 
Новоукраїнські новини. – 2015. – 4 липня. – С. 6 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей у оздоровчому 
таборі «Веселка», який діє при Мар’янопільській загальноосвітній школі. 

 
183. Халявка, Анжела. У «Мрії», де збуваються бажання... / А. Халявка // 
Новоукраїнські новини. – 2011. – 11 червня. – С. 5 : фото 

Розповідь про цікавий та змістовний відпочинок дітей у оздоровчому 
таборі «Мрія», який діє при Новоукраїнській загальноосвітній школі № 6.  

 
184. Хрень, Світлана. Довгоочікувана пора для школярів / Світлана Хрень // 
Трудова слава. – 2013. – 6 липня. – С. 4 

Стаття про роботу пришкільного оздоровчого табору «Веселка» 
Червоносільської загальноосвітньої школи.  

 
185. Царук, О. Відпочинок у «Фантазії» / О. Царук // Трудова слава. – 2017. – 
27 червня. – С. 3, 4 

У статті розповідається про роботу денного літнього табору Петрівського 
навчально-виховного комплексу. 
 
186. Царук, О. Хроніка одного табору / О. Царук // Трудова слава. – 2016. – 
2 липня. – С. 3 

Інформація про роботу пришкільного оздоровчого табору «Фантазія» 
Петрівського навчально-виховного комплексу. 
 
187. Черниш, Михайло. Вона навчала мого дідуся... / М. Черниш // Долинські 
новини. – 2009. – 4 серпня. – С. 1 

Стаття про відпочинок у дитячому таборі «Веселка», що діяв при 
Суходільській загальноосвітній школі. 

 
188. Швидка, С. «Усмішка» заряджає позитивом / С. Швидка // Трудова слава. 
– 2017. – 8 липня. – С. 3 

Розповідається про роботу денного шкільного табору Новостародубської 
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загальноосвітньої школи. 
 

189. Щербина, Світлана. Сонце і канікули об’єднали всю шкільну родину / 
Світлана Щербина // Освітянське слово. – 2015. – червень. – С. 6 

Мова йде про невтомних та креативних педагогів Созонівського НВК 
Кіровоградського району, які організовують літнє оздоровлення у пришкільному 
таборі відпочинку з денним перебуванням «Сокіл». Його діяльність побудована 
таким чином, щоб кожна дитина через розважальні ігри, спортивні змагання, 
екскурсії мала можливість проявити себе. 

 
Веб-ресурси 

 
190. Бутковська, Єлизавета. Відпочили змістовно і цікаво [Електронний ресурс] 
/Єлизавета Бутковська // Вісник Кіровоградщини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: https://vk.kr.ua/society/3793-vdpochili-zmstovno-ckavo.html. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021.  

З метою організації дозвілля та відпочинку учнів 2-8 класів на базі 
Спасівського НВК було створено пришкільний табір відпочинку з денним 
перебуванням «Веселка». 
 
191. В усіх школах Соколівської громади діють літні табори відпочинку 
[Електронний ресурс] // Соколівська сільська рада : [сайт]. – Текст. і граф. дані. 
– Режим доступу: https://sotg.kr.ua/?p=3025. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
01.03.2021. 

При закладах освіти Соколівської сільської ради почали свою роботу 
пришкільні табори з денним перебуванням на період літнього оздоровлення. 
 
192. Змістовне і цікаве дозвілля чекає на дітей у шкільних таборах 
Кропивницького [Електронний ресурс] // Кропивницька міська рада: [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://www.kr-rada.gov.ua/news/zmistovne-
i-tsikave-dozvillya-cheka-na-ditey-u-shkilnih-taborah-kropivnitskogo.html. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Цьогоріч 38 шкільних таборів відпочинку відкриють свої двері для майже 
6000 дітей з Кропивницького, серед яких 2178 дітлахів – пільгових категорій. 
 
193. Кіровоград: учасники шкільного табору під керівництвом рятувальників 
пригадали правила безпеки [Електронний ресурс] // Zlatopil. Новини : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://zlatopil.com/all-news/11328-
kirovohrad-uchasnyky-shkilnoho-taboru-pid-kerivnytstvom-riatuvalnykiv-pryhadaly-
pravyla-bezpeky. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 
 
194. Лісніченко, Неля. Вихованці одного з пришкільних таборів 
Кіровоградщини дізнавались, як ростуть майбутні ліси [Електронний ресурс] / 
Неля Лісніченко // Факел. Інформаційно-аналітичний дайджест: [сайт]. – Текст. 
і граф. дані. – Режим доступу: 
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0

https://vk.kr.ua/society/3793-vdpochili-zmstovno-ckavo.html
https://sotg.kr.ua/?p=3025
https://www.kr-rada.gov.ua/news/zmistovne-i-tsikave-dozvillya-cheka-na-ditey-u-shkilnih-taborah-kropivnitskogo.html
https://www.kr-rada.gov.ua/news/zmistovne-i-tsikave-dozvillya-cheka-na-ditey-u-shkilnih-taborah-kropivnitskogo.html
https://zlatopil.com/all-news/11328-kirovohrad-uchasnyky-shkilnoho-taboru-pid-kerivnytstvom-riatuvalnykiv-pryhadaly-pravyla-bezpeky
https://zlatopil.com/all-news/11328-kirovohrad-uchasnyky-shkilnoho-taboru-pid-kerivnytstvom-riatuvalnykiv-pryhadaly-pravyla-bezpeky
https://zlatopil.com/all-news/11328-kirovohrad-uchasnyky-shkilnoho-taboru-pid-kerivnytstvom-riatuvalnykiv-pryhadaly-pravyla-bezpeky
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
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%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 
 За сприяння Голованівської районної філії Кіровоградського обласного 
центру зайнятості відбулася професіографічна екскурсія для дітей пришкільного 
табору «Промінчик» Голованівської філії ім. Г. В. Міклея Голованівського ліцею 
ім. Т. Г. Шевченка до ДП «Голованівське лісове господарство». 
 
195. Лісова, Ольга. Оздоровлення дітей триває [Електронний ресурс] / Ольга 
Лісова // Вісник Кіровоградщини : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://vk.kr.ua/society/6901-ozdorovlennya-dtey-trivaye.html. – Назва з екрана. – 
Дата звернення: 01.03.2021. 

У статті начальник відділу освіти Лідія Остапчук та начальник управління 
соціального захисту населення Наталія Гук ознайомили читачів з питанням 
організації в районі оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2017 році. 
 
196. Прощавай табір, і привіт КАНІКУЛИ!!! [Електронний ресурс] // 
Первозванівська сільська рада: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://pervozvanivka.silrada.org/proshhavaj-tabir-i-pryvit-kanikuly/. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

15 червня на території Первозванівської сільської ради відбулося закриття 
таборів відпочинку, які діяли на базі Первозванівського НВО та його філій. 
 
 

ІІ. Пансіонати 
 
197. Архипова, В. Привітали людей похилого віку, в ЦРЛ відкрили комунальну 
аптеку / В. Архипова // Світловодськ вечірній. – 2008. – № 79-80: 2 жовтня. – С. 1, 
2 : фото 

З Днем людей похилого віку привітали ветеранів Власівського пансіонату 
для ветеранів війни та праці. 
 
198. Безхатченки «штурмують» геріатричний пансіонат // Придніпров’я. – 2012. 
– 15 грудня. – С. 2 

Стаття містить звернення директора пансіонату Віктора Швачки до 
сільських та селищних голів про виявлення безхатченків та надання їм допомоги 
у підготовці відповідних документів. 

 
199. Дорідна капуста й запашний хліб – від власних виробників // Придніпров’я. 
– 2013. – 26 жовтня. – С. 2 

В Онуфріївській РДА відбулося засідання круглого столу за участі 
керівників ряду бюджетних установ та товаровиробників району щодо 
можливості підписання угод стосовно прямих поставок продукції до закладів 
соціальної сфери. Було досягнуто домовленості про поставку до Онуфріївського 

http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2019/06/29/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80/
https://vk.kr.ua/society/6901-ozdorovlennya-dtey-trivaye.html
https://pervozvanivka.silrada.org/proshhavaj-tabir-i-pryvit-kanikuly/
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геріатричного пансіонату овочевої продукції власного виробництва приватного 
підприємця Володимира Лю, але після отримання відповідних сертифікатів 
якості.  
 
200. Желєзняков, Є. Доглянута старість / Є. Желєзняков // Народне слово. – 
2008. – 2 жовтня. – С. 1 

Голова облдержадміністрації з нагоди Дня людей похилого віку відвідав 
пансіонати для людей похилого віку на Кіровоградщині з метою вивчення їх 
умов проживання.  

 
201. Журба, В. Вдячні за увагу / В. Журба // Придніпров’я. – 2014. – 13 грудня. 
– С. 3 

Підопічних з Онуфріївського геріатричного пансіонату відвідали гості від 
органів влади, закладів освіти та культури району і селища.  

 
202. Запорожець, Валентина. З добром і милосердям до 76 непростих доль / 
Валентина Запорожець // Придніпров’я. – 2014. – 1 листопада. – С. 3 : фото 

Стаття про трудовий колектив Онуфріївського геріатричного пансіонату, 
його підопічних та трудові досягнення.  

 
203. Захистимо стареньких разом // Придніпров’я. – 2017. – 17 червня . – С. 2 

Стаття про життєвий шлях підопічних Онуфріївського геріатричного 
пансіонату.  

 
204. Із Днем Перемоги привітали ветеранів війни та праці – підопічних 
Онуфріївського геріатричного пансіонату // Придніпров’я. – 2017. – 13 травня. – 
С. 3 : фото 

З нагоди Дня пам’яті та примирення і 72-ої річниці Перемоги у Другій 
світовій війні в Онуфріївському геріатричному пансіонаті відбулися святкові 
заходи. 

 
205. Із християнським піклуванням // Придніпров’я. – 2018. – 24 лютого. – С. 3 : 
фото 

Інформація про благодійне надання медичних послуг підопічним 
Онуфріївського геріатричного пансіонату.  
 
206. Карпенко, К. Жителей гериатрического пансионата протестировали на 
ВИЧ / К. Карпенко // Городской курьер. – 2014. – 1 мая. – С. 3 

В Александрийском гериатрическом пансионате желающих тестировали 
на вирус иммунодефицита человека.  

 
207. Кламт, Сергій. Дякуємо за чуйність і турботу : від імені мешканців і 
працівників закладу / Сергій Кламт // Кіровоградська правда. – 2020. – 3 грудня. 
– С. 4 : фото  
 
208. Книги і солодощі від народного депутата // Придніпров’я. – 2014. – 
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30 грудня. – С. 2 : фото 
Представники благодійного фонду завітали до підопічних геріатричного 

пансіонату з гостинцями від обраного в регіоні народного депутата України 
Олеся Довгого. 

 
209. Колос, П. На території пансіонату запрацював фонтан / П. Колос // Вільне 
слово. – 2009. – 7 жовтня. – С. 4 

Стаття щодо покращення умов життя ветеранів і інвалідів, які мешкають в 
Олександрійському пансіонаті. 

 
210. Луц, Наталія. Геріатричний пансіонат: 40 років з добром до обездолених / 
Наталія Луц // Придніпров’я. – 2012. – 10 листопада. – С. 2 : фото 

У статті розповідається про будні Онуфріївського геріатричного 
пансіонату за 40 років його існування, про керівника установи – Швачки Віктора 
Володимировича та чуйний персонал. 

 
211. Луценко, Н. Будинок, де мешкає старість / Н. Луценко // Вільне слово. – 
2013. – 3 липня. – С. 4 

Що підштовхує змінити домашню прописку на державну, чи гарні умови 
проживання у таких спецустановах, як влаштовують дозвілля для його 
мешканців, – про це все розповів директор геріатричного пансіонату 
В. Скляровський. 

  
212. Луценко, Н. Обласна комісія проінспектувала олександрійські заклади 
соцсфери : Депутатська діяльність / Н. Луценко // Сільський вісник. – 2016. – 
24 вересня. – С. 1 : фото 

Про виїзне засідання членів обласної комісії з питань охорони здоров’я, які 
ознайомилися з реальним станом справ та проблемами олександрійських 
закладів соціальної сфери, зокрема Олександрійського геріатричного 
пансіонату. 

 
213. Макей, Л. «Кіровоградтурист» чекає на гостей / Л. Макей // Народне слово. 
– 2010. – 1 квітня. – С. 1 

Розмова з головою правління ЗАТ «Кіровоградтурист» Галиною Гуляєвою 
про можливості і послуги підприємства. 

 
214. Обездолені, але не обділені увагою // Придніпров’я. – 2013. – 18 травня. – 
С. 3 : фото 

Учасників війни, бойових дій, які мешкають в Онуфріївському 
геріатричному пансіонаті, із святковими привітаннями та подарунками відвідали 
очільники району. В пансіонаті проживає 15 учасників Другої світової війни, 
один учасник бойових дій та інвалід війни ІІ групи. 

 
215. Олександрійський геріатричний пансіонат прихистив переселенців зі 
Сходу // Нова газета. – 2014. – 13 листопада. – С. 15 : фото 

У статті йдеться про переселенців зі сходу України, які знайшли свій 
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прихисток в Олександрії, зокрема, 17 із них – в геріатричному пансіонаті. Станом 
на 1 листопада на Кіровоградщині зареєстровано понад 7,5 тисяч переселенців зі 
сходу України. 

 
216. Панченко, Надія. Знайди добро в собі : Благодійна акція / Надія Панченко 
// Сільський вісник. – 2014. – 13 грудня. – С. 1 

Стаття про благодійну акцію «Добро починається з тебе», в рамках якої 
вихованці районного парламенту дітей та Центру дитячо-юнацької творчості 
відвідали з концертом мешканців геріатричного пансіонату в м. Олександрія. 

 
217. Підопічних геріатричного пансіонату перевірили на ВІЛ // Вільне слово. – 
2014. – 7 травня. – С. 3 

В Олександрійському геріатричному пансіонаті провели обстеження 
підопічних на ВІЛ. Акцію організував благодійний фонд «Шлях до життя».  

 
218. Позитивний імпульс на розвиток громади // Придніпров’я. – 2011. – 
9 липня. – С. 1 : фото 

З офіційним візитом в Онуфріївському районі побував перший заступник 
голови облради Олександр Шаталов, який відвідав Онуфріївський геріатричний 
пансіонат. 

 
219. Попандопуло, В. День світлого Воскресіння / В. Попандопуло // Вільне 
слово. – 2010. – 14 квітня. – С. 3 

Стаття про відзначення свята Великдень в Олександрійському 
геріатричному пансіонаті. 

 
220. Попандопуло, В. Звуки «Ліри» – до кожного серця / В. Попандопуло // 
Городской курьер. – 2010. – 22 апреля. – С. 3 

16 квітня в Олександрійському геріатричному пансіонаті відбувся виступ 
муніципального духового оркестру «Ліра». 
 
221. Попандопуло, В. У геріатричному пансіонаті відзначили Міжнародний 
день інвалідів / В. Попандопуло // Вільне слово. – 2010. – 15 грудня. – С. 7 
 Напередодні Міжнародного дня інвалідів в Олександрійському 
геріатричному пансіонаті відбувся виступ муніципального духового оркестру 
«Ліра». 
 
222. Привітали ветеранів // Вільне слово. – 2011. – 9 березня. – С. 2 

Напередодні 23 лютого в Олександрійський геріатричний пансіонат 
завітали художні колективи Палацу культури «Світлопільський» та привітали 
всіх зі святом.  

 
223. Привітали жінок – ветеранів // Придніпров’я. – 2019. – 11 травня. – С. 3 : 
фото 

Посадовці району привітали учасників Великої Вітчизняної війни, які 
мешкають в Онуфріївському геріатричному пансіонаті. 
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224. Раді увазі й піклуванню і завжди чекають на гостей // Придніпров’я. – 2016. 
– 1 жовтня. – С. 2 

1 жовтня вітали підопічних Онуфріївського геріатричного пансіонату з 
Міжнародним днем людей похилого віку. 

  
225. Романюк, Н. Як бути матерям, від яких зреклися діти? / Н. Романюк // 
Вільне слово. – 2014. – 30 квітня. – С. 4 

Про феномен покинутих батьків і дітей розповідає директор 
Олександрійського геріатричного пансіонату В. Скляровський. 

 
226. Скляровський, В. Щиро вдячні за допомогу / В. Скляровський // Вільне 
слово. – 2011. – 19 січня. – С. 8 
 Подяка керівництва та мешканців геріатричного пансіонату міста 
Олександрії спонсорам та владі за допомогу, яку вони надають їм.  
 
227. Сорока, Руслана. Вигнані війною / Р. Сорока // Придніпров’я. – 2014. – 
29 листопада. – С. 2 : фото 

Біженців з Донеччини, які залишились без даху над головою, прихистив 
Онуфріївський геріатричний пансіонат. 

 
228. Сорока, Руслана. З теплом сердець до мешканців геріатричного пансіонату 
/ Р. Сорока // Придніпров’я. – 2014. – 22 лютого. – С. 1, 2 : фото 

З нагоди Дня захисників Вітчизни на території району відбулись масові 
заходи. Один з них – за участі представників районної та місцевої влади, 
пройшов і в стінах Онуфріївського геріатричного пансіонату. 
 
229. Сорока, Руслана. Замість самотнього виживання – опіка й турбота / 
Руслана Сорока // Придніпров’я. – 2019. – 2 листопада. – С. 3. 

У статті йдеться про підопічних геріатричного пансіонату, серед яких 
старожил закладу – заслужений сталевар України та священник. 
 
230. Сорока, Руслана. І в зону АТО, і немічним стареньким / Руслана Сорока // 
Придніпров’я. – 2017. – 12 серпня. – С. 3 : фото 

Онуфрївський геріатричний пансіонат отримав гуманітарну допомогу від 
столичних благодійників. 

 
231. Сорока, Руслана. Не вистачає тільки – здоров’я / Руслана Сорока // 
Придніпров’я. – 2013. – 5 жовтня. – С. 2 : фото 

Підопічні геріатричного пансіонату зустрілися з представниками районної 
влади. На час виходу статті життєвий прихисток знайшли 83 інваліди різних 
категорій, ветерани війни, які з різних причин залишились без опіки рідних і 
близьких. Дві третини підопічних – жителі Онуфріївського району. 

 
232. У геріатричному пансіонаті було свято // Вільне слово. – 2010. – 14 квітня. 
– С. 3 
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Свято душевного тепла влаштували таланти Олександрії для підопічних 
геріатричного пансіонату. 

 
233. Установа для старих і немічних може бути закрита // Придніпров’я. – 2015. 
– 6 січня. – С. 2 : фото 

На семінарі-нараді районним керівництвом разом з головами сільських та 
селищних рад було розглянуто питання збереження будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів в регіоні шляхом наповнення його 
підопічними з населених пунктів району, які потребують стороннього догляду. 

 
234. Яковенко, О. З добром у серці / О. Яковенко // Сільський вісник. – 2014. – 
3 травня. – С. 4 : фото 

Святковий концерт влаштували учні Головківської ЗОШ для людей 
похилого віку геріатричного пансіонату в м. Олександрія. 

 
Веб-ресурси 

 
235. В Онуфріївському та Власівському геріатричних пансіонатах по-різному 
ставляться до прав підопічних // Уповноважений Верховної Ради України з прав 
людини : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/13417-vq-v-onufriiivskomu-
ta-vlasivskomu-geriatrichnix-pansionatax-po-riznomu-s/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 02.03.2021. 

Представники моніторингової групи у складі працівника Департаменту з 
питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини та громадських моніторів відвідали 
Онуфріївський геріатричний пансіонат та Власівський пансіонат для ветеранів 
війни та праці Кіровоградської області. 
 
236. Візитівка Власівського пансіонату // Власівський пансіонат : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://vlaspans.at.ua/index/vizitivka_vlasivskogo_pansionatu/0-2. – Назва з екрана. 
– Дата звернення: 02.03.2021. 
 
237. Найвища мудрість – доброта // Олександрійський районний центр дитячої 
та юнацької творчості : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://oleksandria-
raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B
8%D1%89%D0%B0-
%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 02.03.2021. 

3 грудня 2013 року з акцією доброти і милосердя лідери та волонтери 
району відвідали геріатричний пансіонат зі спеціальним відділенням в 
м. Олександрії. 
 

https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/13417-vq-v-onufriiivskomu-ta-vlasivskomu-geriatrichnix-pansionatax-po-riznomu-s/
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/all-activity/13417-vq-v-onufriiivskomu-ta-vlasivskomu-geriatrichnix-pansionatax-po-riznomu-s/
https://vlaspans.at.ua/index/vizitivka_vlasivskogo_pansionatu/0-2
http://oleksandria-raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://oleksandria-raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://oleksandria-raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://oleksandria-raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://oleksandria-raycdut.edukit.kr.ua/news/id/86/vn/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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238. Пансіонат «Славутич» працює! [Електронний ресурс] // Інтернет-видання 
«Світловодськ» [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://svetlovodsk.com.ua/6272-slavutych.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
02.03.2021. 
 
239. Послуги Пенсійного фонду – мешканцям Онуфріївського геріатричного 
пансіонату [Електронний ресурс] // Головне управління Пенсійного фонду 
України в Кіровоградській області : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://www.pfu.gov.ua/kr/369591-poslugy-pensijnogo-fondu-meshkantsyam-
onufriyivskogo-geriatrychnogo-pansionatu/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
02.03.2021. 

Керівник Онуфріївського сервісного центру головного управління 
Пенсійного фонду України в області Людмила Красножон 23 вересня 2019 року 
провела комплексний інформаційний захід для підопічних Онуфріївського 
геріатричного пансіонату. 
 
240. Рятувальники перевіряють Власівський пансіонат для ветеранів війни та 
праці з геріатричним відділенням [Електронний ресурс] // «Кіровоград24.com» : 
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://kirovograd24.com/shortly/2021/02/19/rjatuvalniki-perevirjajut-vlasivskii-
pansionat-dlja-veteraniv-viini-ta-pratsi-z-geriatrichnim-viddilennjam-foto-
.htm?print?print. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.03.2021. 

18 лютого інспектори ДСНС у Кіровоградській області розпочали 
перевірку відповідно до чинного законодавства Власівського пансіонату для 
ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням, що у Світловодському 
районі. 
 
241. Сорока, Руслана. Онуфріївський геріатричний пансіонат – установа сотень 
складних людських доль [Електронний ресурс] / Руслана Сорока // Голос 
України : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/329998. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
02.03.2021. 

Стаття присвячена діяльності Онуфріївського геріатричного пансіонату. 
 
242. Сорока, Руслана. «Підкорила його тим, що «цікава блондинка і гарна 
господиня» [Електронний ресурс] / Руслана Сорока // Голос України : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/328659. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 02.03.2021. 

Онуфріївський геріатричний пансіонат став не лише рідною домівкою для 
багатьох людей поважного віку, а й для декого з них продовженням щасливого 
сімейного життя. Теплі сімейні стосунки зародилися в його підопічних, 
уродженця Онуфріївки Миколи Гарбуза та Ганни Вороненко із села Завадівка 
Кропивницького району. 
 
243. В Онуфріївському геріатричному пансіонаті освятили каплицю 
[Електронний ресурс] // Парафія святих апостолів Петра і Павла : [сайт]. – Текст. 

https://svetlovodsk.com.ua/6272-slavutych.html
https://www.pfu.gov.ua/kr/369591-poslugy-pensijnogo-fondu-meshkantsyam-onufriyivskogo-geriatrychnogo-pansionatu/
https://www.pfu.gov.ua/kr/369591-poslugy-pensijnogo-fondu-meshkantsyam-onufriyivskogo-geriatrychnogo-pansionatu/
http://kirovograd24.com/shortly/2021/02/19/rjatuvalniki-perevirjajut-vlasivskii-pansionat-dlja-veteraniv-viini-ta-pratsi-z-geriatrichnim-viddilennjam-foto-.htm?print?print
http://kirovograd24.com/shortly/2021/02/19/rjatuvalniki-perevirjajut-vlasivskii-pansionat-dlja-veteraniv-viini-ta-pratsi-z-geriatrichnim-viddilennjam-foto-.htm?print?print
http://kirovograd24.com/shortly/2021/02/19/rjatuvalniki-perevirjajut-vlasivskii-pansionat-dlja-veteraniv-viini-ta-pratsi-z-geriatrichnim-viddilennjam-foto-.htm?print?print
http://www.golos.com.ua/article/329998
http://www.golos.com.ua/article/328659
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і граф. дані. – Режим доступу: 
https://ptpl.io.ua/s2660520/v_onufrievskomu_geriatrichnomu_pansionati_osvyatili_k
aplicyu. – Назва з екрана. – Дата звернення: 02.03.2021. 

30 серпня 2019 року настоятель храму прот. Іван Шубин взяв участь у 
освяченні молитовної каплиці в Онуфріївському геріатричному пансіонаті. 
 
244. У Світловодському районі відкривають туристичний сезон [Електронний 
ресурс] // Кіровоград24: портал про місто [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: http://kirovograd24.com/shortly/2017/04/20/u-svitlovodskomu-raioni-
vidkrivajut-turistichnii-sezon.htm?print. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
02.03.2021. 

Під час прес-конференції було представлено туристичний потенціал 
Світловодщини в контексті початку нового туристичного сезону 2017 року. 
 
 

ІІІ. Санаторії 
 
245. Авєкіна, Т. «Гусарське урочище» – перлина степового краю / Т. Авєкіна // 
Новоукраїнські новини. – 2007. – 4 серпня. – С. 5 

Санаторій «Гусарське урочище» у с. Піддубне забезпечує першокласний 
відпочинок та належне лікування. 

 
246. Антоненко, Людмила. Відчули принади осені / Людмила Антоненко // 
Новоукраїнські новини. – 2009. – 7 листопада. – С.5.  

До Дня здоров’я та екології гімназія №7 провела захід на території 
Гусарського урочища. 
 
247. Білоус, Світлана. Подарували радість дітям Староосотського санаторію / 
Світлана Білоус // Вперед. – 2018. – 28 квітня. – С. 2 : фото 

У КЗ «Староосотський ДОП санаторій» відбулося урочисте відкриття 
сучасного дитячого ігрового майданчика.  

 
248. Васильєв, Р. «Гусарське урочище» – перлина, яка поряд / Р. Васильєв // 
Молодіжне перехрестя. – 2008. – 14 серпня. – С. 10 

Стаття про чудове місце відпочинку «Гусарське урочище», яке 
розташоване в Новоукраїнському районі Кіровоградської області. 

 
249. Волощук, Павло. Бути Знам’янці всеукраїнською здравницею / Павло 
Волощук // Народне слово. – 2015. – 12 лютого. – С. 20 : фото кол. 

Журналіст розповідає про власне лікування, лікарів та тих, хто приїхав до 
санаторію лікуватись, про директора закладу та перспективи бальнеологічної 
лікарні. 

 
250. Гуріна, Лара. Скандальний дитячий протитуберкульозний санаторій: віз і 
нині там / Лара Гуріна // Вперед. – 2020. – 13 травня. – С. 2 

В статті йдеться про проблеми фінансування Староосотського 

https://ptpl.io.ua/s2660520/v_onufrievskomu_geriatrichnomu_pansionati_osvyatili_kaplicyu
https://ptpl.io.ua/s2660520/v_onufrievskomu_geriatrichnomu_pansionati_osvyatili_kaplicyu
http://kirovograd24.com/shortly/2017/04/20/u-svitlovodskomu-raioni-vidkrivajut-turistichnii-sezon.htm?print
http://kirovograd24.com/shortly/2017/04/20/u-svitlovodskomu-raioni-vidkrivajut-turistichnii-sezon.htm?print
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протитуберкульозного дитячого санаторію в рамках медичної реформи. 
 

251. Гуцалюк, О. Знаменская водолечебница: пациент скорее жив / О. Гуцалюк 
// Украина-Центр. – 2013. – 7 ноября. – С. 5 : фото 

Критическая ситуация со Знаменской водолечебницей стала предметом 
обсуждения не только в СМИ – областная власть создала рабочую группу по 
изучению нынешнего положения в радоновой больнице и коммунальное 
предприятие получило средства, которые ему задолжало казначейство.  

 
252. Гуцалюк, О. Кто вылечит лечебницу? / О. Гуцалюк // Украина-Центр. – 
2013. – 24 октября. – С. 5 : фото 

Об уникальном медицинском учреждении с многолетней историей – 
Знаменской бальнеологической больнице, где сегодня катастрофически не 
хватает... воды. Из-за аварии в электросети подача радоновой воды из основной 
скважины прекращена. 

 
253. Гуцалюк, О. Туберкулёз. Родом из детства ?! / О. Гуцалюк // Украина-
Центр. – 2011. – 17 февраля. – С. 11 

Статья об областном детском противотуберкулёзном санатории (с. Старая 
Осота, Александровский р-н), где помногу месяцев живут и лечатся более сотни 
детей Кировоградской области. 

 
254. Депутати сприятимуть покращенню умов для лікування у «Знам’янській 
обласній бальнеологічній лікарні» // Трудова слава. – 2016. – 5 листопада. – С. 2 

Стаття про фінансування лікувально-оздоровчого закладу. 
 

255. Дзюбак, А. Вилікує дитячий садок / А. Дзюбак // Нова газета. – 2013. – 
28 березня. – С. 1, 15 : фото кол. 

Автор статті розповідає про дошкільний навчальний заклад санаторного 
типу – дитсадок № 65 «Лукомор’я», що в Кіровограді. Це не звичайний дитячий 
садок: тут виховуються і лікуються діти з ранніми проявами туберкульозної 
інфекції.  
 
256. Допомагатимемо чим зможемо // Народне слово. – 2014. – 24 липня. – 
С. 11 : фото кол. 

Новоукраїнщина допомагає біженцям із зони АТО, прихистивши їх у 
санаторії «Гусарське урочище». 
 
257. Желєзнякова, Ірина. Стало відомо, чому в санаторії «Дружба», що у 
Войнівці, живуть військові : Терміново в номер / Ірина Желєзнякова // Сільський 
вісник. – 2020. – 8 травня. – С. 1 

У статті розповідається про військових, які перебувають на навчанні в 
санаторії «Дружба» в с. Войнівка. 
 
258. Жидулова І. Санаторний ДНЗ № 16 запрацював у звичному режимі / 
І. Жидулова // Вільне слово. – 2012. – 5 вересня. – С. 4  
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Саття про урочисте відкриття ДНЗ № 16 після реконструкції.  
 

259. За здоров’ям – до «Гусарського урочища» // Вперед. – 2005. – 11січня . – 
С. 4  

Реклама санаторно-курортного закладу. 
 

260. Запрошує санаторій «Гусарське Урочище» // Новоукраїнські новини. – 
2011. – 8 жовтня. – С. 1 : фото 

Розповідь про цілющі властивості лікувальної води і процедури 
оздоровлення у санаторії «Гусарське урочище». 

 
261. Зелена О. У садочок гості завітали і діток всіх частували / О. Зелена // 
Вільне слово. – 2010. – 7 квітня. – С. 3 

24 березня в дошкільному санаторному закладі № 16 до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом пройшло свято здоров’я, на яке завітали місцеві 
меценати зі своїми подарунками для малюків. 
 
262. Іваненко, А. Корисний відпочинок у Гусарському урочищі / А. Іваненко // 
Трудівник Устинівщини. – 2005. – 6 грудня. – С. 2  

У статті розповідається про санаторій «Гусарське урочище». 
 

263. Кобець, О. Антитуберкульозний наступ розпочато з реанімації санаторію 
«Лісова пісня» / О. Кобець // Народне слово. – 2000. – 21 грудня. – С. 1 
 
264. Комісаренко, Олена. Санаторію «Гусарське урочище» більше не бути?! / 
Олена Комісаренко // Новоукраїнські новини. – 2020. – 14 березня. – С. 1, 4 : фото 

Фоторепортаж стосовно ситуації, яка склалася навколо колишнього 
санаторію «Гусарське урочище». 

 
265. Комісаренко, Олена. Санаторію «Гусарське урочище»... не бути?! / Олена 
Комісаренко, Петро Мельник // Голос України. – 2020. – 2 квітня. – С. 6 : фото 

Журналістське розслідування покликане привернути увагу до 
сьогоднішнього стану санаторію, воно визначено як таке, що шокує.  

 
266. Комісаренко, Олена. У «Гусарському урочищі» чекають на атовців / Олена 
Комісаренко // Новоукраїнські новини. – 2015. – 26 вересня. – С. 4 : фото 

Заступник голови районної ради Степаненко Наталя Андріївна побувала в 
санаторії Гусарське урочище, познайомилась з умовами проходження санаторно-
курортного лікування, загальними враженнями від перебування в санаторії 
учасників АТО та позитивними зрушеннями в плані їх фізичного здоров’я. 
 
267. Костенко, С. Знам’янська водолікарня шукає інвестора / С. Костенко // 
Народне слово. – 2014. – 30 січня. – С. 2 : табл. 

Стаття про зміни, які сталися після того, як лікарня перейшла на 
самоутримання, про спроби добудови та реконструкції лікарні. До публікації 
додано табличку з вартістю номерів у Знам’янській бальнеологічній лікарні та 
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(для порівняння) у санаторії «Хмельник профспілковий». 
 

268. Кохан, А. Что имеем – не храним / А. Кохан // Украина-Центр. – 2009. – 
12 февраля. – С. 17 

У статті піднімається проблема санаторія-профілакторія «Горняк», який 
колись славився високим рівнем медичного обслуговування, але зараз фактично 
залишився без господаря і без фінансування. 

 
269. Кранкус, А. «Гусарське урочище» – райський куточок / А. Кранкус // Честь 
хлібороба. – 2005. – 25 жовтня. – С. 2 

Інформація про санаторій, послуги та можливості від автора статті після 
курсу лікування. 

 
270. Левченко, Надія. Від палички Коха не застраховані й діти / Надія Левченко 
// Вперед. – 2017. – 22 березня. – С. 2 

У статті розповідається про важливість існування міцного і розвинутого 
Староосотського дитячого обласного протитуберкульозного санаторію. 
 
271. Легеза, Л. Місце, де лікує людське тепло / Л. Легеза // Кіровоградська 
правда. – 2011. – 6 вересня. – С. 4 : фото 

Лист від мешканки м. Кіровограда, яка розповідає про переваги лікування 
у санаторії «Гусарське урочище», що в Новоукраїнському районі, і пропонує 
започаткувати акцію підтримки випуску цілющої води цього закладу. 

 
272. Лисогор М. Здравиця за здравницю, а не за упокій / М. Лисогор // 
Кіровоградська правда. – 2011. – 12 серпня. – С. 4 : фото 

Публікація торкається питання зміни статусу обласної бальнеологічної 
лікарні у Знам’янці і розповідає про можливі інвестиції у цей заклад. 

 
273. Макей, Л. «Гусарське урочище» запрошує на відпочинок / Л. Макей // 
Народне слово. – 2008. – 5 липня. – С. 1, 4 

Розповідь про цілющі властивості лікувальної води і процедури 
оздоровлення у санаторії «Гусарське урочище» неподалік Новоукраїнки. 

 
274. Невская М. Опять двойка / М. Невская // Украина-Центр. – 2011. – 
15 сентября. – С. 4 

О комплексной проверке Знаменской бальнеологической больницы, 
которую проводили чиновники из разных отраслей, а также депутаты областного 
совета. Резюме совещания – вынести на повестку дня сессии областного совета 
вопрос о целесообразности пребывания на должности главврача Анны Шандры 
и разработать проект реорганизации коммунального учреждения в 
коммунальное предприятие.   

 
275. Несен, Олена. Володимир Джулай: Без інвестора Знам’янську 
бальнеологічну лікарню не реанімувати / Олена Несен // Кіровоградська правда. 
– 2014. – 4 лютого. – С. 4 : фото; Украина-Центр. – 2014. – 6 февраля. – С. 11 
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Для того, щоб покращити стан Знам’янської бальнеологічної лікарні, 
обласна рада на сесії розгляне проект «Про розвиток санаторно-курортної 
інфраструктури у Знам’янці».  
 
276. Несен, Олена. У Вільшанці в недобудованій лікарні хочуть створити 
санаторій : Новини коротко / Олена Несен // Кіровоградська правда. – 2015. – 
18 серпня. – С. 2 : фото 

Санаторій-профілакторій із використанням радону дозволить створити 
півсотні робочих місць. 

 
277. Ніколаєвська, Л. Чи стане Знам’янщина туристичним брендом? / 
Л. Ніколаєвська // Сільське життя. – 2010. – 1 вересня. – С. 2 

Інформація про рекреаційні маршрути району, що передбачені програмою 
«Центральний регіон 2015».  

 
278. Ніколаєвський, В. Санаторій приватизували і закрили / В. Ніколаєвський // 
21-й канал. – 2016. – 14 липня. – С. 3 

Стаття про скрутне становище санаторію «Гусарське урочище».  
 

279. Пахолко, Любов. Найблагородніше людське творіння – хліб... / Любов 
Пахолко // Новоукраїнські новини. – 2010. – 11 грудня. – С. 3 

В «Гусарському урочищі» відбулося свято з нагоди відзначення Дня 
сільського господарства працівниками ПАФ «Ганнівська». 
 
280. Плєшкова, О. Світлотіні чорноліської перлини / О. Плєшкова // 
Знам’янські вісті. – 2003. – 25 червня. – С. 3 

35-річчя з дня заснування урочисто відзначила знам’янська водолікарня. 
 

281. Поблизу Знам’янки – новий санаторій : Відкрився новий обласний 
протитуберкульозний санаторій // Урядовий кур’єр. – 2002. – 5 січня. – С. 1 
 
282. Полевіна, Ольга. Урочище / Ольга Полевіна // Народне слово. – 2014. – 
21 серпня. – С. 20 : фото кол. 

Враження автора статті від санаторію та урочища зі спільною назвою 
«Гусарське урочище». 

 
283. Полулях, Сергей. Деньги для детей нашлись / Сергей Полулях // Украина-
Центр. – 2020. – 7 мая. – С. 3 : фото 

В статье речь идет о намерении областных властей закрыть детский 
противотуберкулезный санаторий в Старой Осоте Александровского района.  
 
284. Полулях, Сергей. Санаторная карта / Сергей Полулях // Украина-Центр. – 
2020. – 16 июля. – С. 3 : фото 

Кировоградская областная государственная администрация предлагает 
перепрофилировать Староосотский противотуберкулезный санаторий, который 
в связи с этим может потерять статус, а дети Кировоградской области – 
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возможность профилактического лечения от туберкулёза. 
 

285. Полулях, Сергій. Підозра на туберкульоз? На вихід! / Сергій Полулях // 
Украина-Центр. – 2020. – 16 апреля. – С. 2 : фото кол. 

Реформа медичної галузі, другий етап якої стартував 2-го квітня, 
обернулася для Староосотського дитячого обласного протитуберкульозного 
санаторію в Олександрівському районі припиненням фінансуванням. Ліквідація 
закладу, де працює більше сотні осіб, негативно позначиться й на соціальному 
стані як самих працівників, так і всієї Староосотської громади. 

 
286. Працівниці та вихованки санаторію відсвяткували День української хустки 
// Вперед. – 2019. – 11 грудня. – С. 1  

У Староосотському дитячому протитуберкульозному санаторії відбулося 
свято з нагоди Дня української хустки. 

 
287. Романова, О. Олександр Шаталов: Уже наступного року ветерани 
відпочиватимуть у комфортабельному санаторії : І знову про Знам’янську 
бальнеологічну / О. Романова // Народне слово. – 2011. – 16 червня. – С. 1, 3 : 
фото 

Про нараду в ОДА з питань щодо реорганізації комунального закладу 
«Обласна бальнеологічна лікарня», та інтерв’ю-роз’яснення з цього приводу 
першого заступника голови обласної ради О. Шаталова. 
 
288. Свищ, О. Розповім про «Гусарське урочище» / О. Свищ // Слово і час. – 
2007. – 28 липня. – С. 4 

Секретар Вільхівської сільради, якому пощастило пройти оздоровлення у 
цьому санаторії, розповідає про свої враження від закладу «Гусарське урочище». 

 
289. Сильченко, Виктор. Санаторно-курортное лечение за счет Фонда 
социального страхования / Виктор Николаевич Сильченко // Городской курьер. 
– 2010. – 7 октября. – С. 7 

Інформація про лікування в санаторії «Гусарське урочище»: вартість, 
напрямки лікування. 

 
290. Сільченко, Віктор. Фонд соціального страхування пропонує «Гусарське 
урочище» / Віктор Сільченко // Трудова слава. – 2012. – 15 вересня. – С. 3 

Інформація про послуги, які надає профілакторій «Гусарське урочище». 
«Гусарське урочище» – санаторій загальнотерапевтичного профілю /про нього/. 

 
291. Сторчова, О. Перлина Олександрійщини санаторій «Дружба» / 
О. Сторчова // Сільський вісник. – 1999. – 22 травня. – С. 2 
 Розмова з директором санаторію «Дружба» Олександром Івановичем 
Торохтієм про роботу закладу. 
 
292. Трішина, Н. На Кіровоградщині закривають дитячий протитуберкульозний 
санаторій : Медична реформа в дії / Н. Трішина // Сільський вісник. – 2020. – 
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17 квітня. – С. 4 
Про закриття Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію 

в Олександрівському районі. 
 

293. У Староосотському санаторії гостював письменник // Вперед. – 2019. – 
2 травня. – С. 1 : фото 

Про зустріч жителів Старої Осоти з громадським діячем В. Гонським. 
 

294. Шевченко, Галина. Є надія Староосотський санаторій зберегти! / Галина 
Шевченко // Вперед. – 2020. – 5 вересня. – С. 2 

Стаття про проблеми існування Староосотського санаторію. 
 
295. Шевченко, Галина. Історія будівель, які вистояли більше ста п’ятдесяти 
років / Галина Шевченко // Вперед. – 2016. – 9 липня. – С. 2 

Історія Староосотського дитячого обласного протитуберкульозного 
санаторію. 

 
296. Шевченко, Галина. Староосотський санаторій: вчора, сьогодні, завтра / 
Галина Шевченко // Вперед. – 2006. – 22 липня. – С. 2  

Стаття про Староосотський санаторій. 
 

Веб-ресурси 
 

297. Володимир Гонський відвідав дитячий протитуберкульозний санаторій // 
Батьківщина : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://ba.org.ua/region-news/volodimir-gonskij-vidvidav-dityachij-
protituberkuloznij-sanatorij/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.03.2021. 

24 квітня заслужений діяч мистецтв України, «Голос ЄвроМайдану», бард 
і публіцист Володимир Гонський відвідав єдиний у Кіровоградській області 
Староосотський дитячий протитуберкульозний санаторій, що в 
Олександрівському районі 
 
298. Доля дитячого протитуберкульозного санаторію на Кіровоградщині: 
голова облради прокоментував ситуацію // Точка Доступу : [сайт]. – Текст. і граф. 
дані. – Режим доступу: https://dostyp.com.ua/novini/dolia-ditiachogho-
protitubierkul-oznogho-sanatoriiu-na-kirovoghradshchini-gholova-oblradi-
prokomientuvav-situatsiiu. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.03.2021. 

На Кіровоградщині значного розголосу набула ситуація з закриттям 
Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію в 
Олександрівському районі. Точка доступу поспілкувалася з головою обласної 
ради Олександром Чорноіваненком, який розповів, що належить до повноважень 
обласних депутатів та як можна врятувати заклад. 
 
299. Єрунова, Олена. Обласна Знам’янська бальнеологічна здравниця 
[Електронний ресурс] / Олена Єрунова // Вісник Кіровоградщини : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-

https://ba.org.ua/region-news/volodimir-gonskij-vidvidav-dityachij-protituberkuloznij-sanatorij/
https://ba.org.ua/region-news/volodimir-gonskij-vidvidav-dityachij-protituberkuloznij-sanatorij/
https://dostyp.com.ua/novini/dolia-ditiachogho-protitubierkul-oznogho-sanatoriiu-na-kirovoghradshchini-gholova-oblradi-prokomientuvav-situatsiiu
https://dostyp.com.ua/novini/dolia-ditiachogho-protitubierkul-oznogho-sanatoriiu-na-kirovoghradshchini-gholova-oblradi-prokomientuvav-situatsiiu
https://dostyp.com.ua/novini/dolia-ditiachogho-protitubierkul-oznogho-sanatoriiu-na-kirovoghradshchini-gholova-oblradi-prokomientuvav-situatsiiu
https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/4971-oblasna-znamyanska-balneologchna-zdravnicya.html


42 
 

stay/recreation/4971-oblasna-znamyanska-balneologchna-zdravnicya.html. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Завдяки цілющим властивостям радонових джерел, якими багата 
знам’янська земля, тут успішно лікують різні захворювання і травми опорно-
рухового апарату, а також інші хвороби. До того ж сама лікарня, розташована в 
гарному, екологічно чистому місці, далеко від промислових об’єктів, вже давно 
стала однією з головних туристичних візитівок Знам’янщини. 

 
300. Карпачева, Елена. Лето, каникулы, «Дружба»! / Елена Карпачева // 
Олександрійський тиждень : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://ot.kr.ua/leto-kanikuly-druzhba.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
04.03.2021. 

В статье рассказывается о детском заведении оздоровления и отдыха 
«Дружба». 
 
301. Колісник, Тетяна. Санаторій на любителя: як відпочивають у 
«Гусарському урочищі» / Тетяна Колісник // Перша електронна газета : [сайт]. – 
Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://persha.kr.ua/news/49348-sanatorij-na-
lyubitelya-yak-vidpochivayut-u-gusarskomu-urochishhi/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 04.03.2021. 

Санаторій «Гусарське урочище», що знаходиться на Новоукраїнщині, 
подав документи на участь у тендерній процедурі для оздоровлення учасників 
бойових дій та учасників АТО. 
 
302. Комісаренко, Олена. Санаторію «Гусарське урочище»... не бути?! / Олена 
Комісаренко, Петро Мельник // Голос України : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/329574. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 04.03.2021. 

У статті представлені матеріали про сучасний стан закладу. 
 
303. Новоукраїнський санаторій «Гусарське урочище» бере участь у 
державному тендері на оздоровлення учасників АТО // Кіровоградська обласна 
державна адміністрація : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2015/17071502.html. – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 04.03.2021. 

Під час робочої поїздки до Новоукраїнського району голова 
облдержадміністрації Сергій Кузьменко ознайомився із роботою санаторію 
«Гусарське урочище», що розташований неподалік села Піддубне.  
 
304. Санаторій «Гусарське урочище» (Новоукраїнський район) // 
Кіровоградщина туристична : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://tourism.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Health/1.html. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 04.03.2021. 

Інформація про один із лікувально-оздоровчих закладів Кіровоградської 
області – санаторій «Гусарське урочище». 
 

https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/4971-oblasna-znamyanska-balneologchna-zdravnicya.html
http://ot.kr.ua/leto-kanikuly-druzhba.html
https://persha.kr.ua/news/49348-sanatorij-na-lyubitelya-yak-vidpochivayut-u-gusarskomu-urochishhi/
https://persha.kr.ua/news/49348-sanatorij-na-lyubitelya-yak-vidpochivayut-u-gusarskomu-urochishhi/
http://www.golos.com.ua/article/329574
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2015/17071502.html
http://tourism.kr-admin.gov.ua/index.php?q=Health/1.html
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305. Санаторно-курортні та лікувально-оздоровчі заклади. Гусарське урочище 
(Новоукраїнський район) // Відділ культури і туризму Новоукраїнської районної 
державної адміністрації : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://cultura.io.ua/s2429353/sanatorno-kurortni_ta_likuvalno-ozdorovchi_zakladi. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 04.03.2021. 
 
306. Ткаченко, Ольга. Староосотський санаторій приймав лікарів з усієї 
Кіровоградщини / Ольга Ткаченко // Інформаційний портал «Перша електронна 
газета» : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://persha.kr.ua/news/life/130415-staroosotskyj-sanatorij-pryjmav-likariv-z-
usiyeyi-kirovogradshhyny/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.03.2021. 

У КЗ «Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний 
санаторій», що в Олександрівському районі, пройшла обласна методично-
практична конференція, що порушувала питання організації 
протитуберкульозної допомоги дітям. 
 
307. У дитячому протитуберкульозному санаторії на Кіровоградщині знайшли 
порушення // Інформаційна агенція CBN – Центральноукраїнське бюро новин : 
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://cbn.com.ua/2020/01/19/u-
dytyachomu-protytuberkuloznomu-sanatoriyi-na-kirovogradshhyni-znajshly-
porushennya/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 05.03.2021. 

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини у Кіровоградській області Олег Кошовий та регіональний 
координатор взаємодії з громадськістю Віктор Жученея перевірили 
КЗ «Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій» 
Кіровоградської обласної ради. 
 
 

IV. Туристичні бази відпочинку 
 
308. Волошкова, Е. Турбаза на Бешке / Е. Волошкова // Олександрійський 
тиждень. – 2020. – 25 червня. – С. 8 

История турбаз на р. Бешка в пос. Александрийский (Димитрово). 
 
309. Гриднева, Ольга. Путешествуем по Кировоградщине / Ольга Гриднева // 
Ланруж. – 2014. – № 12. – С. 48 : фото кол. 

Про місця на території Кіровоградщини, де можна відпочити. 
  

310. Жванко, В. Турбаза «АЭМЗ» на Пслі / В. Жванко // Городской курьер. – 
2013. – 24 января. – С. 7 

Історія створення турбази Олександрійського електро-механічного заводу 
на Пслі (оренда ділянки у Світловодському лісництві) та спогади про 
відпочинок. 

  
311. Калугіна, Світлана. У планах – розвивати зимовий туризм / Світлана 
Калугіна // Вісті Світловодщини. – 2020. – 3 січня. – С. 2 : фото 

https://cultura.io.ua/s2429353/sanatorno-kurortni_ta_likuvalno-ozdorovchi_zakladi
https://persha.kr.ua/news/life/130415-staroosotskyj-sanatorij-pryjmav-likariv-z-usiyeyi-kirovogradshhyny/
https://persha.kr.ua/news/life/130415-staroosotskyj-sanatorij-pryjmav-likariv-z-usiyeyi-kirovogradshhyny/
https://cbn.com.ua/2020/01/19/u-dytyachomu-protytuberkuloznomu-sanatoriyi-na-kirovogradshhyni-znajshly-porushennya/
https://cbn.com.ua/2020/01/19/u-dytyachomu-protytuberkuloznomu-sanatoriyi-na-kirovogradshhyni-znajshly-porushennya/
https://cbn.com.ua/2020/01/19/u-dytyachomu-protytuberkuloznomu-sanatoriyi-na-kirovogradshhyni-znajshly-porushennya/
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17 грудня на базі відпочинку «Хвиля» у Світловодському районі відбувся 
туристично-презентаційний форум «Кіровоградщина – зимовий відпочинок 
2020». У заході взяли участь експерти туристичної галузі, представники 
суб’єктів туристичного бізнесу, які ознайомилися з переліком послуг трьох 
місцевих баз відпочинку. 

 
312. Попович, Любов. «Золотий карась», «Лісова пісня» і «Козацька долина». 
«КП» продовжує цікавитися, що пропонують туристам бази відпочинку області 
/ Любов Попович // Кіровоградська правда. – 2016. – 29 листопада. – С. 2 
 
313. Світловодськ запрошує гостей на зимовий відпочинок // Вісті 
Світловодщини. – 2019. – 26 грудня. – С. 2 : фото 

У Світловодському районі відбувся туристично-презентаційний форум 
«Кіровоградщина – зимовий відпочинок 2020».  

 
314. Фірсова, Валентина. Сімейний відпочинок для родин атовців / Валентина 
Фірсова // Придніпров’я. – 2018. – 21 липня. – С. 3 : фото 

Сімейний відпочинок для родин бійців АТО організували на території 
туристичної бази «Ромашка» у Куцеволівці. 

 
315. «Хвиля», «Балу» та «Чайка» чекають на любителів зимового відпочинку // 
Світловодськ вечірній. – 2019. – 27 грудня. – С. 6 : фото 

На території бази відпочинку «Хвиля» відбувся туристично-
презентаційний форум «Кіровоградщина – зимовий відпочинок 2020», де йшлося 
про бази відпочинку «Хвиля», «Чайка» та «Балу». 
 
316. Хлєбнікова, К. Чотири дні «Купави» / К. Хлєбнікова // Наше місто. – 2015. 
– 16 липня. – С. 4 

Чотири незабутні дні на турбазі «Купава» в Світловодському районі 
провели вихованці молодіжного клубу «Імідж» обласного центру дитячої та 
юнацької творчості. 

 
317. Шепель, Ф. Козацька долина в Дикому Полі / Ф. Шепель // Наше місто. – 
2020. – 3 вересня. – С. 8 : фото кол. 

Любителі мандрів і минувшини з Кропивницького побували в «Козацькій 
долині» (база відпочинку) на околиці села Карбівка Добровеличківського 
району. 
 

Веб-ресурси 
 
318. База відпочинку об’єднання «Дніпроенергобудпром» [Електронний 
ресурс] // Вісник Кіровоградщини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3695-baza-vdpochinku-
obyednannya-dnproenergobudprom.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
01.03.2021. 

Якщо ви втомилися від спеки і прагнете охолодитися в живильній 

https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3695-baza-vdpochinku-obyednannya-dnproenergobudprom.html
https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3695-baza-vdpochinku-obyednannya-dnproenergobudprom.html
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Дніпровській воді, не виїжджаючи за межі міста, – вас запрошує база відпочинку 
об’єднання «Дніпроенергобудпром». 
 
319. База відпочинку «Сосновий гай» [Електронний ресурс] // Вісник 
Кіровоградщини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3696-baza-vdpochinku-sosnoviy-
gay.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Спортивно-оздоровчий табір Кіровоградського національного технічного 
університету «Сосновий гай» пропонує недорогий повноцінний відпочинок у 
гарному, екологічно чистому місці. 
 
320. Білан, Наталія. Сімейний відпочинок на Придніпров’ї [Електронний 
ресурс] / Наталія Білан // Вісник Кіровоградщини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: https://vk.kr.ua/society/6820-smeyniy-vdpochinok-na-
pridnprovyi.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

15 липня за ініціативою Онуфріївського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді було організовано сімейне свято-відпочинок на 
мальовничому березі Дніпра на базі відпочинку в селі Деріївка (Онуфріївський 
район). 
 
321. Бондаренко, Світлана. Місця «зеленого» туризму в Кіровоградській 
області: де провести еко вихідні [Електронний ресурс] / Світлана Бондаренко, 
Ольга Цимбаліст // Ukraine is, медіа-простір [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://www.ukraine-is.com/uk/zelenij-turizm-v-kirovogradskij-oblasti-
miscya-dlya-eko-vixidnix-chi-vidpustki/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
01.03.2021. 
 Інформація про туристичні місця та бази відпочинку. 
 
322. Де відпочити на Кіровоградщині: три зупинки туристичного маршруту 
[Електронний ресурс] // Інформаційний портал «Перша електронна газета» 
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://persha.kr.ua/article/102368-
de-vidpochyty-na-kirovogradshhyni-try-zupynky-turystychnogo-marshrutu/. – Назва 
з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Минулого тижня департамент показав журналістам три бази відпочинку, 
аби продемонструвати, що на Кіровоградщині є з чого обрати місце відпочинку 
на будь-який смак. У туристичному маршруті було три зупинки: рибальська база 
відпочинку «Золотий карась», розташована у с. Володимирівка 
Кіровоградського району, оздоровчий комплекс «Лісова пісня» у с. Оникієве 
Маловисківського району та туристично-розважальний комплекс хутір 
«Козацька долина» у с. Карбівка Добровеличківського району. 
 
323. Найкращі журналісти – рибалки Кропивницького працюють у «Новій 
газеті» [Електронний ресурс] // Кропивницька міська рада [сайт]. – Текст. і граф. 
дані. – Режим доступу: http://kr-rada.gov.ua/news/naykrashi-zhurnalisti-ribalki-
kropivnitskogo-pratsyuyut-u-noviy-gazeti.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
01.03.2021. 

https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3696-baza-vdpochinku-sosnoviy-gay.html
https://vk.kr.ua/putivnyk/places-to-stay/recreation/3696-baza-vdpochinku-sosnoviy-gay.html
https://vk.kr.ua/society/6820-smeyniy-vdpochinok-na-pridnprovyi.html
https://vk.kr.ua/society/6820-smeyniy-vdpochinok-na-pridnprovyi.html
https://www.ukraine-is.com/uk/zelenij-turizm-v-kirovogradskij-oblasti-miscya-dlya-eko-vixidnix-chi-vidpustki/
https://www.ukraine-is.com/uk/zelenij-turizm-v-kirovogradskij-oblasti-miscya-dlya-eko-vixidnix-chi-vidpustki/
https://persha.kr.ua/article/102368-de-vidpochyty-na-kirovogradshhyni-try-zupynky-turystychnogo-marshrutu/
https://persha.kr.ua/article/102368-de-vidpochyty-na-kirovogradshhyni-try-zupynky-turystychnogo-marshrutu/
http://kr-rada.gov.ua/news/naykrashi-zhurnalisti-ribalki-kropivnitskogo-pratsyuyut-u-noviy-gazeti.html
http://kr-rada.gov.ua/news/naykrashi-zhurnalisti-ribalki-kropivnitskogo-pratsyuyut-u-noviy-gazeti.html


46 
 

Традиційний дванадцятий чемпіонат серед журналістів – рибалок цьогоріч 
гостинно приймав «Козацький хутір» поблизу Компаніївки. 
 
324. Середенко, Микола. Микола Середенко: Треба мінятися, треба творити 
зміни…[Електронний ресурс] / Микола Середенко // Вісник Кіровоградщини 
[сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://vk.kr.ua/society/1734-mikola-
seredenko-treba-mnyatisya-treba-tvoriti-zmni.html. . – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 01.03.2021.  

З 22 по 24 січня 2016 року на базі відпочинку «Хвиля» відбувся унікальний 
захід, учать в якому взяли кращі представники громадськості Кіровоградщини та 
гості з багатьох регіонів України. 
 
325. «Скифия». Прекрасный и комфортный отдых за городом! [Електронний 
ресурс] // Утренний город [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://www.ugorod.kr.ua/skifiya. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021.  
 
326. Парк-готель «Скіфія» може стати туристичним магнітом Кіровоградщини 
[Електронний ресурс] // портал ElisavetUA [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://elisavet.news/news/society/item/7905-park-gotel-skifiya-mozhe-
stati-turistichnim-magnitom-kirovogradshchini. – Назва з екрана. – Дата звернення: 
01.03.2021. 
 
327. Перелік послуг та ціни на відпочинок біля водойм неподалік 
Кропивницького [Електронний ресурс] // Нова газета [сайт]. – Текст. і граф. дані. 
– Режим доступу: http://novagazeta.kr.ua/index.php/mandry/kirivograd/3181-
perelik-posluh-ta-tsiny-na-vidpochynok-bilia-vodoim-nepodalik-kropyvnytskoho. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

У статті наведена інформація про бази відпочинку, які розташувалися 
поряд із Кропивницьким, та про послуги й ціни, які вони пропонують. 
 
328. Полулях, Сергій. Не хутірські змагання [Електронний ресурс] / Сергій 
Полулях // Україна-Центр [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://uc.kr.ua/2018/06/12/ne-hutirski-zmagannya/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 01.03.2021. 

У статті розповідається про проведення 12-го чемпіонату з риболовлі серед 
журналістів на території «Козачого хутору». 
 
329. «Радій» створює на Кіровоградщині свою «Софіївку» [Електронний 
ресурс] // Інформаційна агенція CBN – Центральноукраїнське бюро новин [сайт]. 
– Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://cbn.com.ua/2018/11/20/radij-
stvoryuye-na-kirovogradshhyni-svoyu-sofiyivku/. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 01.03.2021. 
 
330. Шепель, Федір. Працівники Обласної універсальної наукової бібліотеки 
провели мандрівку історичними місцями. фото [Електронний ресурс] // Рідний 
край [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://rk.kr.ua/pratsivniki-

https://vk.kr.ua/society/1734-mikola-seredenko-treba-mnyatisya-treba-tvoriti-zmni.html
https://vk.kr.ua/society/1734-mikola-seredenko-treba-mnyatisya-treba-tvoriti-zmni.html
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https://elisavet.news/news/society/item/7905-park-gotel-skifiya-mozhe-stati-turistichnim-magnitom-kirovogradshchini
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https://cbn.com.ua/2018/11/20/radij-stvoryuye-na-kirovogradshhyni-svoyu-sofiyivku/
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oblasnoi-universalnoi-naukovoi-biblioteki-proveli-mandrivku-istorichnimi-
mistsjami-foto. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

Уже традиційно до Всеукраїнського дня бібліотек працівники обласної 
універсальної наукової книгозбірні імені Дмитра Чижевського провели 
екскурсію теренами Кіровоградщини. Цього разу – дорогами Компаніївщини, 
яка є малою батьківщиною класика української літератури Юрія Яновського. 
Останнім пунктом мандрівки стала мальовнича база відпочинку «Козачий 
хутір». 
 
331. Юганова, Тетяна. База відпочинку «Панський маєток» [Електронний 
ресурс] // Вісник Кіровоградщини [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/6912-baza-vdpochinku-panskiy-
mayetok.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 01.03.2021. 

22 липня 2017 року відбулося відкриття бази відпочинку «Панський 
маєток», що працює у форматі «зелений туризм». Свого часу це був приватний 
будинок, який перебудували з урахуванням потреб майбутніх відпочиваючих.  
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Уманська Н. 96 

Фартушна О. 181 

Фірсова Валентина 314 

Франько Любов 182 

Фролова Н. 99 

Халявка Анжела 183 

Хлєбнікова К. 316 

Хрень Світлана 184 

Царук О. 185,186 

Черниш Михайло 187 

Чернявський Олександр (202) 

Чорноіваненко Олександр (298) 

Шандра Ганна Василівна (274) 

Шаталов Олександр (218, 287) 

Швачка Віктор (198, 202, 205, 210, 
229) 

Шверненко О. 100 

Швидка С. 188 

Шевніна О. 101 

Шевченко Галина 294-296 

Шепель Федір 317, 330 

Шубин Іван (243) 

Щербина Світлана 189 

Щербіна С. 102 

Юганова Тетяна 331 

Яковенко О. 234 
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Назви оздоровчих закладів 
 

Дитячі оздоровчі заклади 
 

Табори 

Бригантина 1, 2, 4-14, 18, 22, 25, 28, 30-32, 34, 36, 38, 41-44, 47-55, 57, 59, 61, 62, 
64, 65, 68, 70-73, 77, 78, 80, 84-86, 88, 92-100, 104-108, 110, 112, 115, 116 

Веселка 19, 39 

Дружба 16, 17, 21, 24, 26,27 ,37, 45, 46, 56, 74, 87-90, 103, 104, 114, 117 

Жовтень 21, 37, 45, 76, 81, 104 

ім. О. Матросова 23, 58, 69 

Лісова пісня 29, 57, 81, 104, 110, 213, 263, 312, 322 

Сонячний 3, 57, 63, 102, 111 

Спас-Пластун 20 

Чайка 15, 31, 33, 35, 40, 66, 67, 83, 101, 104, 105, 109, 113 

Хвиля 57, 104 

Пришкільні табори відпочинку 
 

Барвінок (Новоукраїнської загальноосвітньої школи № 4) 126, 134, 177-180 

Бригантина (Новоукраїнської загальноосвітньої школи № 3) 119, 121, 135, 149, 

160, 163, 171, 172 

Веселка (Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 166 

Веселка (Іванівської загальноосвітньої школи) 120, 146, 147 

Веселка (Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 123-125 

Веселка (Мар’янопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 182 

Веселка (Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 143 

Веселка (Новоукраїнської РЦДЮТ «ЗОРІТ») 142,167 

Веселка (Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 169 

Веселка (Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 141, 173 

Веселка (Спасівського навчально-виховного комплексу) 190 

Веселка (Суходільської загальноосвітньої школи І-ІІІ с.) 187 

Веселка (Червоносільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 184 
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Калинка (Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 174, 175 

Капітошка (Гайворонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1) 131 

Капітошка (Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 136, 164 

Мрія (Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3) 181 

Мрія (Новоукраїнської загальноосвітньої школи № 6) 127, 128, 165, 170, 183 

Обрій (Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 145 

Промінчик (Голованівської філії ім. Г. В. Міклея Голованівського ліцею 

ім. Т. Г. Шевченка) 194 

Промінчик (Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) 168 

Ромашка (при гімназії ім. Тараса Шевченка) 130 

Сокіл (Созонівського навчально-виховного комплексу) 189 

Сонечко (Олександрійського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 

ступенів № 2 імені Максима Горького) 150 

Сонечко (Рівнянської загальноосвітньої школи № 2) 118 

Сонячна країна (Навчально-виховного комплексу «Павлиська ЗШ I-III 

ступенів-ліцей імені Василя Сухомлинського») 137, 138 

Усмішка (Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) 144, 148, 

188 

Усмішка (Перчунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ с.) 140 

Фантазія (Петрівська загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія) 133, 161, 

162, 176, 185, 186 

 

Пансіонати 
 

Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням 

197, 207, 235, 236, 240 

Онуфріївський геріатричний пансіонат 198, 199, 201-205, 208, 210, 214, 218, 

223, 224, 226-231, 233, 235, 239, 241-243 

Олександрійський геріатричний пансіонат 200, 206, 211, 212, 215-217, 219-221, 

222, 225, 226, 232, 234, 237, 

Олександрійський пансіонат 209 
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Славутич 213, 238, 244 

 

Санаторії 
 

Горняк 268 

Гусарське урочище 245, 246, 248, 256, 259, 260, 262, 264-266, 269, 271, 273, 278, 

279, 282, 288-290, 301-305 

Дружба 257, 291, 300 

Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня 249, 251, 252, 254, 267, 272, 274, 

275, 277, 280, 287, 299 

Лукомор’я (дитсадок санаторного типу № 65) 255, 258, 261 

Староосотський дитячий протитуберкульозний санаторій 247, 250, 253, 270, 

283-286, 292-298, 306, 307 

Хмельник профспілковий 267 

 

Туристичні бази відпочинку 
 

Балу 311, 313, 315 

Дніпроенергобудпром 318 

Дубки 327 

Золотий карась 312, 322, 327 

Козацька долина 312, 317, 322 

Козацький хутір 323, 328, 330 

Купава 309, 316 

На гачок 321,3 27 

Панський маєток 331 

Ромашка 314 

Скіфія 325-327, 329 

Сосновий гай 319 

Хвиля 311, 313, 315, 321, 324 

Чайка 311, 313, 315 
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Фотоархів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табір «Сонячний» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оздоровчий табір «Лісова пісня» 
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Табір «Бригантина» 
 

 
Табір «Дружба» 
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Власівський пансіонат для ветеранів війни та праці з геріатричним 

відділенням 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санаторій «Гусарське урочище» 
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Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хутір «Козацька долина» 
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База відпочинку «Золотий карась» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
База відпочинку «Хвиля» 
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