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Від упорядника 
 

Природа – найкращий з лікарів.  
Вона виліковує три чверті своїх хворих.  

Гален 
 

Кіровоградщина – регіон із значним туристично-рекреаційним 
потенціалом. Вона має унікальні природні ресурси для лікування різних 
захворювань, зокрема, мінеральні та радонові води, які дозволяють підвищити 
імунітет та зміцнити здоров’я. Нині чимало пацієнтів із високорозвинених країн 
їдуть по медичну допомогу туди, де можуть отримати якісні медичні послуги за 
значно нижчою ціною і без кількамісячного очікування в черзі. Проте інформації 
про лікувальні заклади, медичні центри та загалом про лікувальні природні 
ресурси України, зокрема і Кіровоградщини, недостатньо. Тому укладачі 
вирішили створити бібліографічний покажчик «Чорноліська оаза», який 
ознайомить широкий загал із унікальним закладом нашого краю – Знам’янською 
обласною бальнеологічною лікарнею, адже цей багатопрофільний лікувальний 
реабілітаційний заклад бальнеологічними та кліматичними факторами, а також 
методами комплексної терапії не поступається відомим світовим курортам. 
Завдяки цілющим властивостям радонових джерел, якими багата знам’янська 
земля, тут успішно лікують захворювання і травми опорно-рухового апарату, 
хвороби серцево-судинної та нервової системи, гінекологічні захворювання, 
захворювання шлунково-кишкового тракту, шкіри, ендокринної системи та 
хвороби, викликані порушеннями обміну речовин. До того ж сама лікарня, 
розташована в гарному, екологічно чистому місці, далеко від промислових 
об’єктів, вже давно стала однією з головних туристичних візитівок 
Кіровоградської області. 

Пропонуємо вашій увазі бібліографічний покажчик, в якому зібрано 
інформацію про історію заснування та роботу бальнеологічної лікарні, 
лікувально-оздоровчі процедури. Бальнеотерапія, лікування мінеральними 
водами – ключ до краси та здоров’я, один із дієвих методів лікування і 
профілактики багатьох захворювань. 

Як основе джерело добору інформації для покажчика були використані 
каталоги та картотеки ОУНБ ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницького, а також 
ресурси мережі «Інтернет». Всього бібліографічних записів 145.  

Відбір матеріалів закінчено у квітні 2022 року. Матеріал систематизовано 
за такими розділами: «Знам’янське Цхалтубо: історія та сучасність», де виділено 
публікації, що якнайкраще висвітлюють історію розвитку бальнеологічної 
лікарні; «Лікарі, що дарують щастя бути здоровим», присвячений медичному 
персоналу, завдяки якому пацієнти отримують якісне лікування; «Сюди варто 
їхати за здоров’ям: лікувально-реабілітаційні процедури» – описує основні та 
нові напрямки лікування, а розділ «Честь і слава Кіровоградщини»: нагороди та 
подяки» висвітлює здобутки лікувального закладу. Після кожного розділу 
додаються WEB-ресурси. 
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Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено відповідно до 
Державних стандартів України: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ ГОСТ 
7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання», 
ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та 
правила». Усі видання подаються мовою публікації, зберігаються орфографічні 
норми оригіналу. Описи супроводжуються анотаціями. Допоміжний апарат 
представлений статтею від упорядників та іменним покажчиком.  

Видання адресоване медичним фахівцям, а також тим, хто піклується про 
своє здоров’я. 

Електронну версію покажчика розміщено на вебсайті ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського за адресою: http://library.kr.ua/. Всі побажання та відгуки 
прохання надсилати на електронну адресу: med@library.kr.ua 

Сподіваємось, що познайомившись із матеріалами видання, кожний 
користувач знайде для себе корисну інформацію про санаторно-курортне 
лікування в Кіровоградській області. 
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Передмова 
 

Здравниця, де вертається сила 
Сорок років тому в південно-східній частині м. Знам’янки, поблизу 

старовинного села Орлова Балка (тепер Петрове), під час пошуку водоносних 
родовищ для потреб залізниці було виявлено джерела мінеральної води з великою 
концентрацією радону. Вже перші аналізи підтвердили її високі лікувальні 
властивості. Згодом спеціалісти провели другу розвідку і на глибині 164 метри 
відкрили потужний водоносний шар. Ця свердловина здатна була давати на 
годину вісім тисяч літрів води, де концентрація радону вдвічі вища, ніж у воді з 
першої свердловини. Цілюще джерело містило в собі понад два десятки хімічних 
елементів... 

Не відразу ці цілющі джерела поставили на службу здоров’я людей, бо, як 
відомо, все нове дорогу собі пробиває з великими труднощами, долаючи 
протидію, прояви байдужості, а інколи й бюрократизм. Цілющі знам’янські 
джерела побороли все це, змили на своєму шляху перепони, і в 1961 році на 
заміському пустирі розгорнулося будівництво здравниці. 

Спорудження просувалося повільно, але впевнено. В січні 1968 року, після 
завершення будівництва ванного корпусу, головним лікарем нової 
бальнеологічної лікарні призначили Ганну Василівну Шандру […]. 

Колектив бальнеологічної формувався з людей кваліфікованих і 
відповідальних, але вони бралися за нову справу, а тому вчилися всі – від 
головного лікаря до моториста. 

27 травня 1968 року відбулося відкриття Знам’янської бальнеологічної 
лікарні. Вже наступного дня здравниця прийняла перших хворих. Перших 
десятьох пацієнтів зустріли світлі і затишні кабінети, зручні кабіни з ваннами. 
Спершу лікарня приймала хворих лише амбулаторно, за день необхідні 
процедури могли отримати двісті хворих. Лікарня будувалася... 

Звістка про те, що знам’янські лікувальні джерела слугують здоров’ю 
трудящих, ластівкою поширилася за межі області. З великою надією і вірою у 
видужування приїздили сюди хворі з радикулітом, тромбофлебітом, 
ревматизмом, серцево-судинними, шкірними, кишковими захворюваннями. 

…Інтенсивне лікування, калорійне харчування, зразкове дозвілля, сонце, 
чисте повітря, море квітів, сердечна теплота, щедра посмішка людей у білих 
халатах – візитна картка бальнеологічної, згодом фізіотерапевтичної лікарні. 
Працьовиті руки людей створили справжнє диво, коли за короткий строк на місці 
забур’яненого пустиря всіма барвами веселки заграв рукотворний, чарівний 
оазис. А після того, як гаснуть останні квіти осені, милує око зимовий сад. Одним 
словом, тут робиться все можливе, аби людина не відчувала ні болю, ні тривалої 
розлуки з рідною домівкою. Отже, найбільш цілющі і життєдайні води без 
звичайної душевної турботи з боку медичного і всього обслуговуючого 
персоналу належного ефекту, прогресу, позитивних зрушень не принесуть. Ось 
чому колектив водолікарні складається з тих, у кого добрі руки, щире серце, 
відвертий характер. 
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Знам’янська обласна лікарня відновлювального лікування протягом 
тривалого часу є базовою для проведення конференцій, нарад, семінарів 
медичних працівників області, країни. Їдуть сюди за досвідом звідусіль. 
Знам’янська радонова здравниця – обласний реабілітаційний центр для хворих, 
які страждають неврологічними, гінекологічними, дерматологічними 
захворюваннями, для хворих з порушеннями опорно-рухового апарату, а також 
для хворих, які нещодавно перенесли серйозну травму, складну операцію. У 
подальшому лікарня має стати базою, своєрідною лабораторією науково-
дослідних медичних закладів. А отже, вона буде розширюватися, 
вдосконалюватися […]. 

…Легенди стають дійсністю, збуваються не так і часто. Легенда про живу 
воду поблизу колишньої Орлової Балки підтвердилася, стала реальністю за 
допомогою працьовитих рук і світлого розуму людей. Саме завдячуючи їм, вже 
багато років дарує людям здоров’я обласна лікарня відновлювального лікування. 
Їдуть сюди люди звідусіль, їдуть з надією на зцілення. Хай же така надія не 
покидає кожного, хто вірить у диво-радон і чарівні руки знам’янських медиків... 

 

О. Рябошапка,  
член Спілки журналістів України, 

 краєзнавець, інвалід 1-ї групи. 
 

(Кіровоградська правда. – 1993. – 27 травня. – С. 3) 
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1. Знам’янське Цхалтубо: історія та сьогодення лікарні 
 
1. Бальнеологічна здравниця м. Знам’янка / Кіровоградське обласне 
управління охорони здоров’я. – Кіровоград : [б. и.], Б. г. – бр. : кол. іл. – (Сер. 
«Храм відновлення здоров’я – невичерпне джерело цілющих вод, добра та 
милосердя»). 
 
2. Обласна бальнеологічна лікарня (м. Знам’янка) / Кіровоградське обласне 
управління охорони здоров’я. – Кіровоград : [б. и.], Б.г. – бр. : кол. іл. 
 
3. Балашова Ірина. Знам’янська бальнеологічна лікарня запрошує : ваше 
здоров’я / Ірина Балашова // Сільський вісник. – 2020. – 31 січня. – С. 3 : фото. 

У статті йде розповідь про багатопрофільний лікувальний 
реабілітаційний санаторний заклад – Обласну бальнеологічну лікарню у 
м. Знам’янка. 
 
4. Березина О. Знаменка примет всех / О. Березина // Украина-Центр. – 2012. 
– 14 июня. – С. 4.  

У статті йдеться про особливості оформлення та лікування в 
Знам’янській бальнеологічній лікарні.  
 
5. Бондар О. Без зайвої балаканини / О. Бондар // Народне слово. – 2011. – 
29 вересня. – С. 3. 

На десятому засіданні обласної ради шостого скликання було розглянуто 
питання перепрофілювання Знам’янської бальнеологічної лікарні з комунального 
закладу на комунальне підприємство. 
 
6. Бондаренко Е. Знаменский «радон» подорожает вдвое? / Е. Бондаренко // 
Ведомости Плюс. – 2011. – 29 июля. – С. 2. 

На прес-конференції в штабі обласної організації ВО «Батьківщина» мова 
йшла про зміну статусу обласної бальнеологічної лікарні. 
 
7. Волощук Павло. Місце, де повертають здоров’я / Павло Волощук // 
Народне слово. – 2016. – 16 червня. – С. 6 : фото. 

Напередодні дня медичного працівника директор Знам’янської 
бальнеологічної лікарні Володимир Джулай розповів про позитивні зміни у 
розвитку закладу, а також про обласну програму санаторного лікування 
демобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України.  
 
8. Горбатюк І. Надія на СПА-центри / І. Горбатюк // Народне слово. – 2010. – 
20 липня. – С. 5. 

Представники Української СПА Асоціації вивчали привабливі для 
інвесторів природні об’єкти на Кіровоградщині та виявили зацікавленість до 
деяких об’єктів. Наприклад, перспективи розвитку бальнеологічної лікарні вони 
вбачають у відкритті СПА-центру, де за допомогою цілющих грязей, солей та 
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мінеральних вод населення зможе підтримувати своє здоров’я.  
 
9. 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. 
 
10. Гуцалюк О. Кто вылечит лечебницу? / О. Гуцалюк // Украина-Центр. – 
2013. – 24 октября. – С. 5 : фото. 

Информация 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. 
 
11. Гуцалюк О. Не в здравницу, а в...?! / О. Гуцалюк // Украина-Центр. – 2010. 
– 29 июля. – С. 18. 

Відбулося виїзне засідання за участі губернатора і голови обласної ради 
Кіровоградщини, на якому вирішували питання фінансової допомоги 
бальнеологічній лікарні в м. Знам’янка. 
 
12. Гуцалюк О. Сессия состоялась, вопросы остались / О. Гуцалюк // Украина-
Центр. – 2011. – 25 августа. – С. 4. 

На 9-й сессии Кировоградского облсовета шестого созыва один из 
вопросов, которые рассматривали депутаты, касался развития Знаменской 
областной бальнеологической больницы.  
 
13. Дайдакулов Р. Храм відновлення здоров’я / Р. Дайдакулов // Ведомости 
Плюс. – 2007. – 14 декабря. – С. 6.  

Інформація про Знам’янську обласну бальнеологічну лікарню: послуги та 
методи лікування, професійний колектив та керівника, заслуженого лікаря 
України Ганну Шандру. 
 
14. Данилишин О. Знам’янка могла б стати відомою на весь світ завдяки 
радону / О. Данилишин // Світловодськ вечірній. – 2012. – 5 квітня. – С. 2. 

Інформація про Знам’янську бальнеологічну лікарню, яка не увійшла до 
переліку провідних радонових курортів. Також стаття містить інформацію 
про протирадонову кампанію на Кіровоградщині. 
 
15. Депутати сприятимуть покращенню умов для лікування у «Знам’янській 
обласній бальнеологічній лікарні» // Трудова слава. – 2016. – 5 листопада. – С. 2; 
Сільський вісник. – 2016. – 29 жовтня. – С. 2. 

У статті висвітлена інформація про фінансування лікувально-
оздоровчого закладу; про роботу виїзного засідання постійної комісії обласної 
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ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та інвестицій в 
м. Знам’янка.  
 
16. Затвердили обласний бюджет // Наше місто. – 2014. – 6 лютого. – С. 2. 

Під час затвердження обласного бюджету розглядалося питання про 
виділення додаткових 500 тис. грн. для розвитку Знам’янської бальнеологічної 
лікарні, але пропозицію не підтримали.  
 
17. Знам’янка могла б стати відомою на весь світ завдяки радону // Народне 
слово. – 2012. – 5 квітня. – С. 4; Вісник Голованівщини. – 2012. – 7 квітня . – С. 3; 
Сільське життя. – 2012. – 31 березня. – С. 1; Вісті Світловодщини. – 2012. – 
6 квітня. – С. 1; Сільський вісник. – 2012. – 7 квітня. – С. 2; Колос. – 2012. – 
31 березня. – С. 1: фото. 

Стаття містить інформацію про досвід інших країн світу щодо 
протирадонових заходів, які допомагають виявити рівень концентрації радону 
та його вплив на організм людини. 
 
18. Іванова Ірина. Головлікар Знам’янської бальнеологічної лікарні 
звільняється. Вимушено? / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2015. – 
15 травня. – С. 2. 

У статті розповідь йде про конфліктну ситуацію навколо звільнення 
директора КП «Знам’янська бальнеологічна лікарня» Едуарда Жугана та про 
звернення колективу до голови обласної ради О. Чорноіваненка з проханням 
переглянути заяву Жугана.  
 
19. Іванова Ірина. Знам’янській бальнеологічній лікарні повернули 
заборговане / Ірина Іванова // Кіровоградська правда. – 2013. – 5 листопада. – 
С. 3 : фото. 

Директор комунального закладу Едуард Жуган повідомив про 
надходження трьох мільйонів гривень від фонду соціального страхування за 
путівки на лікування у Знам’янській бальнеологічній лікарні. 
 
20. Іващенко С. На лікарню накинули оком / С. Іващенко // 21-й канал. – 2011. 
– 22 вересня. – С. 3. 

У статті йде розповідь про складну ситуацію, що сталася навколо 
бальнеологічної лікарні: спеціальна комісія, що перевіряла заклад, виявила сотню 
порушень його діяльності. У свою чергу на прес-конференції головний лікар 
Шандра Г. та заступник голови фракції ВО «Батьківщина» О. Чорноіваненко 
розповіли, що комісія таким чином хоче змінити форму власності закладу на 
комунальний, щоб потім його легше було приватизувати. 
 
21. Кобець О. Реконструкція під плач берізок / О. Кобець // Народне слово. – 
2008. – 25 березня. – С. 1, 2. 

Головний лікар Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні Г. Шандра 
розповідає про вирубку працівниками Знам’янського РЕМ ВАТ 
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«Кіровоградобленерго» кілька десятків дерев на території лікарні.  
 

22. Кобець О. Унікальна лікарня потребує допомоги / О. Кобець // Народне 
слово. – 2006. – 18 липня. – С. 1. 

Лікувальний заклад відвідав заступник голови обласної ради Яків Бондар 
та пообіцяв, що влада надаватиме всіляку підтримку для подальшого 
функціонування унікального закладу України. 
 
23. Коленченко Надія. Візит з позитивом / Надія Коленченко // Знам’янські 
вісті. – 2021. – 11 листопада. – С. 3 : фото. 

Публікація про візит представників міської влади до Знам’янської обласної 
бальнеологічної лікарні. 
 
24. Коленченко Надія. Основне завдання – п’ятирічне планування / Надія 
Коленченко // Знам’янські вісті. – 2021. – 2 вересня. – С. 1, 2 : фото. 

З робочим візитом у Знам’янці побував голова обласної ради Сергій 
Шульга. Під час зустрічі заступник директора Наталя Пускай ознайомила 
делегацію з новими послугами лікарні, а керівник лікарні Юрій Вісяников 
анонсував новий сайт та плани на майбутнє. 
 
25. Корж Н. Знам’янське Цхалтубо : історія і сучасність. Знам’янська обласна 
водолікарня / Н. Корж, В. Олійник // Трудівник Устинівщини. – 1998. – 17 січня. 
– С. 2. 

Стаття про історію заснування Знам’янської обласної бальнеологічної 
лікарні та цілющі властивості радонових вод. 
 
26. Косарєва Оксана. Бальнеологічна лікарня на межі зневоднення. Попри 
ремонти, модернізацію, один із провідних медзакладів, де ставлять на ноги 
пацієнтів з чималим букетом хвороб, може залишитися без головного – 
радонової води / Оксана Косарєва // Кіровоградська правда. – 2013. – 15 жовтня. 
– С. 4-5 : фото. 

 Критична ситуація сталася в Знам’янській бальнеологічній лікарні: через 
аварію в електромережі припинилася основна подача радонової води. Заклад 
тримається на резервній свердловині, але надовго її не вистачить. 
 
27. Косарєва Оксана. Знам’янська водолікарня шукає інвестора / Оксана 
Косарєва // Кіровоградська правда. – 2014. – 24 січня. – С. 9. 

У статті директор лікарні Едуард Жуган розповідає про стан лікарні, 
кошторис ремонтних робіт, вартість медичних послуг та необхідність 
залучення коштів інвесторів для розвитку і функціонування бальнеологічного 
закладу. 
 
28. Косарєва Оксана. Облрада створить робочу групу для вивчення ситуації у 
водолікарні / Оксана Косарєва // Кіровоградська правда. – 2013. – 22 жовтня. – 
С. 5 : фото. 
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Обласна рада створить робочу групу, яка працюватиме над з’ясуванням 
усіх обставин, що призвели до скрутного стану Знам’янської бальнеологічної 
лікарні. 
 
29. Косарєва Оксана. Один бюджет – дві лікарні / Оксана Косарєва // 
Кіровоградська правда. – 2014. – 18 лютого. – С. 3 : фото. 

Депутати обласної ради вирішуватимуть питання щодо того, який 
медичний заклад отримає фінансування – дитяча обласна лікарня чи 
бальнеологічна здравниця. У матеріалі подаються думки Крамарової Вікторії, 
депутата, голови бюджетної комісії обласної ради, Чорноіваненка Олександра, 
депутата обласної ради, Віктора Серпокрилова, депутата обласної ради, 
Костянтина Яриніча, депутата, голови комісії облради з питань охорони 
здоров’я. 

 
30. Костенко С. Знам’янська водолікарня шукає інвестора / С. Костенко // 
Народне слово. – 2014. – 30 січня. – С. 2 : табл. 

Інформація про зміни, які сталися в закладі після переходу на 
самоутримання, про спроби добудови та реконструкції лікарні. До публікації 
додано табличку з вартістю номерів у Знам’янській бальнеологічній лікарні та 
(для порівняння) у санаторії «Хмельник профспілковий».  
 
31. Костенко С. Лікарні дві – рішення одне. Кому пощастить? / С. Костенко // 
Народне слово. – 2014. – 13 лютого. – С. 1 

Стан лікарень області вимагає негайного фінансування ремонтно-
відновлювальних робіт, найбільш складне положення у двох закладах – дитячій 
обласній лікарні та Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні.  

 
32. Куманський Б. І чого б ото їхати за тридев’ять земель? / Б. Куманський // 
Народне слово. – 2003. – 22 квітня. – С. 1 

У статті розглядається питання придбання путівок до бальнеологічної 
лікарні за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Розповідається про 
те, які виникають складнощі при оформленні путівок, а також про переваги 
лікування у здравниці.  

 
33. Куманський Б. Службовий роман / Б. Куманський // Народне слово. – 2003. 
– 19 квітня. – С. 1. 

У статті розповідається, чому відсутнє санаторно-курортне лікування 
за рахунок коштів Фонду соціального страхування в обласній бальнеологічній 
лікарні. 

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

У публікації йдеться про зміни статусу обласної бальнеологічної лікарні у 
Знам’янці та про можливості інвестицій у розвиток закладу.  
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35. Лисогор М. Медицину «в два прихлопи, два притопи» не реформувати / 
М. Лисогор // Кіровоградська правда. – 2011. – 13 вересня. – С. 3 : фото. 

Відбулося засідання спеціальної робочої групи під керівництвом голови 
ОДА С. Ларіна, яка проаналізувала діяльність Знам’янської обласної 
бальнеологічної лікарні за 2010 рік.  
 
36. Матко Катерина. Знам’янська бальнеологічна лікарня – унікальний заклад 
/ Катерина Матко // Сільське життя. – 2021. – 2 квітня. – С. 1, 3.  
  У статті в.о. директора комунального підприємства «Знам’янська 
обласна бальнеологічна лікарня» Юрій Петрович Григораш розповідає про 
перспективу розвитку закладу. У другій частині статті заступник директора 
з медичної частини Наталія Пускай знайомить читачів з послугами закладу. 
 
37. Матко Катерина. Реабілітацію після перенесеного захворювання 
коронавірусом можна пройти у Знам’янській бальнеологічній лікарні / Катерина 
Матко // Сільське життя. – 2021. – 28 травня. – С. 1 : фото.  

На базі комунального підприємства «Знам’янська обласна бальнеологічна 
лікарня» відбулася робоча зустріч керівництва водолікарні з представниками 
лікувальних закладів міста Знам’янки та Олександрії щодо реабілітації 
пацієнтів після коронавірусної хвороби. Також стаття містить програму 
реабілітації. 
 
38. Мушкет О. Депутати побачили водолікарню : гроші закладу потрібно 
шукати терміново / О. Мушкет // Нова газета. – 2014. – 13 лютого. – С. 3 : фото. 

Депутати трьох комісій обласної ради – з питань власності, охорони 
здоров’я і бюджету відвідали водолікарню міста Знам’янки. Висновок 
депутатів – через занедбаний стан медичний заклад потребує інвестора. 
  
39. М’ятович Валерій. Знам’янська бальнеологічна за крок до приватизації / 
Валерій М’ятович // Наш бізнес. – 2014. – 13 лютого. – С. 1, 2 : фото кол. 

Вирішується подальший статус Знам’янської бальнеологічної лікарні: 
заклад, можливо, перетвориться на санаторій, але не виключена можливість і 
приватизації цього оздоровчо-лікувального комплексу.  
 
40. М’ятович Валерій. Прощай, бальнеологічна! / Валерій М’ятович // Наш 
бізнес. – 2014. – 20 лютого. – С. 1, 2. 

У статті йдеться про наміри обласної державної адміністрації віддати 
Знам’янську бальнеологічну лікарню на приватизацію, а отримані кошти 
виділити на ремонт обласної дитячої лікарні. 
 
41. Назаренко В. Знам’янська здравниця на межі виживання / В. Назаренко // 
Новини Кіровоградщини. – 2013. – 31 жовтня. – С. 1, 2. 

Одна з візитних карток Кіровоградщини – унікальна бальнеологічна 
здравниця в Знам’янці, яка два роки тому фактично отримала нове життя після 
зміни керівництва та бюджетних вливань, зараз опинилася на межі закриття. 
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Причина – припинення основної подачі радонової води. 
 
42. Невская М. Опять двойка / М. Невская // Украина-Центр. – 2011. – 
15 сентября. – С. 4. 

В результате комплексной проверки Знаменской бальнеологической 
больницы было решено 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.  
 
43. Несен Елена. Владимир Джулай: «Без инвестора Знаменскую 
бальнеологическую больницу не реанимировать» / Е. Несен // Украина-Центр. – 
2014. – 6 февраля. – С. 11. 

Статья о знаменской водолечебнице, её плачевном состоянии и острой 
необходимости в инвесторе, который сможет дать новую жизнь когда-то 
успешному лечебному заведению.  
 
44. Несен Олена. Володимир Джулай: Без інвестора Знам’янську 
бальнеологічну лікарню не реанімувати / Олена Несен // Кіровоградська правда. 
– 2014. – 4 лютого. – С. 4 : фото. 

На сесії обласна рада розгляне проєкт депутата Володимира Джулая 
«Про розвиток санаторно-курортної інфраструктури у Знам’янці». У статті 
він розповів, що пропонуватиме на розгляд колегам та які конкретні кроки 
передбачені проєктом, зокрема, стосовно інвестицій. 
 
45. Ніколаєвська Л. Чи стане Знам’янщина туристичним брендом? / 
Л. Ніколаєвська // Сільське життя. – 2010. – 1 вересня. – С. 2. 

Інформація про рекреаційні маршрути Знам’янського району, що 
передбачені програмою «Центральний регіон 2015», серед них значне місце 
відводиться розвитку Знам’янської бальнеолікарні.  
 
46. Олійник В. Знам’янське Цхалтубо: контингент / В. Олійник // Трудівник 
Устинівщини. – 1998. – 27 січня. – С. 2. 

У статті подано інформацію про віковий склад, найчастіші захворювання 
пацієнтів санаторно-лікувального закладу. 
 
47. Проценко Віктор. Жива вода // Кіровоградська правда. – 1970. – 1 травня. 
– С. 3. 

У статті йде розповідь про лікувальні властивості радонової води 
Знам’янської бальнеологічної лікарні, а також про популярність закладу за 
межами області. 
 
48. 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 : 
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фото. 
Публікація 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. 
 
49. Романюк Л. Тут лікують тіло і душу / Л. Романюк // Народне слово. – 2008. 
– 12 серпня. – С. 3. 

Фото та розповідь про храм Святого великомученика Пантелеймона, що 
розташований при Знам’янській бальнеологічній лікарні.  
 
50. Рыбченков Геннадий. Кировоградщина. Намедни. Год 1966-й… / Геннадий 
Рыбченков // Західний регіон. – 2010. – 1 квітня. – С. 3. 

Публікація про історичні події Кіровоградщини 1966 року, серед яких 
відкриття Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні. 
 
51. Святокум Тетяна. Кіровоградська бальнеологічна лікарня – діагноз 
невтішний / Тетяна Святокум, Ольга Кизименко // Фінансовий контроль. – 2015. 
– № 9. – С. 32-33. 

Після перевірки фінансової діяльності Знам’янської бальнеологічної 
лікарні Держфінінспекція рекомендувала ряд заходів для покращення управління 
та збільшення ефективності діяльності закладу. 
 
52. Татарченко Валентина. Соцоб’єкти – на ревізію / Валентина Татарченко // 
Народне слово. – 2016. – 11 лютого. – С. 2 : фото. 

В області триває ревізія об’єктів, ремонтні роботи на яких розпочалися 
торік. Зокрема, голова ОДА Сергій Кузьменко відвідав Знам’янську обласну 
бальнеологічну лікарню, де за кошти обласного бюджету зроблено нову 
покрівлю та реконструйовано зовнішню систему водовідведення. 
 
53. У підтриманих проєктах є наша бальнеологічна лікарня // Знам'янські вісті. 
– 2022. – 3 лютого. – С. 3. 

Стаття про фінансування семи проєктів і стартапів Регіональним 
фондом підтримки підприємництва, серед яких і проєкт розвитку Знам’янської 
обласної бальнеологічної лікарні. 
 
54. Хто робить – тому допомагають // Знам’янські вісті. – 2021. – 21 жовтня. – 
С. 3 : фото. 

В Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні відбувся семінар під 
патронатом Кіровоградської обласної державної адміністрації та 
головуванням Сергія Шульги. Про високі можливості, кваліфікацію персоналу, 
якість обладнання та територію закладу доповіли в.о. керівника КП 
«Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Юрій Вісяников та заступник 
директора Наталія Пускай. 
 
55. Худояров Руслан. Знаменка: все проблемы решаемы / Руслан Худояров // 
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Украина-Центр. – 2016. – 18 февраля. – С. 2 : фот. кол. 
Очередную свою рабочую поездку глава Кировоградской ОГА Сергей 

Кузьменко совершил в Знаменку, чтобы проинспектировать ремонтные работы 
в известной бальнеологической лечебнице, осмотреть новую котельную для 
детсада и школы.  
 
56. Чи готова Знам’янська бальнеологічна лікарня приймати людей на 
обсервацію? // Нова газета. – 2020. – 9 квітня. – С. 3. 

У статті керівник медичного закладу Володимир Джулай розповів про 
причини, через які заклад не може приймати людей, хворих на коронавірус, на 
обсервацію. 
 
57. Шраменко Е. Тариф на воду – 4,5 грн., на водоотвод – 4,18 грн. обещают 
представители областной власти / Е. Шраменко // Ведомости Плюс. – 2011. – 
30 сентября. – С. 2. 

На ювілейній 10 сесії Кіровоградської обласної ради шостого скликання 
розглядалося питання перетворення бальнеологічної лікарні на комунальне 
підприємство. 
 
58. Ярошенко М. Водолечебница станет доступной для населения / 
М. Ярошенко // Украина-Центр. – 2011. – 14 июля. – С. 6. 

На предстоящей сессии областного совета планируется рассмотреть 
вопрос по преобразованию коммунального учреждения «Областная 
бальнеологическая больница» в коммунальное предприятие «Знаменская 
бальнеологическая больница». Основная цель преобразования – изменить подход 
к управлению больницей. 
 
59. Ярошенко М. Усі «за» і «проти» змін у водолікарні / М. Ярошенко // 
Знам’янські вісті. – 2011. – 23 липня. – С. 1.  

Публікація про намір обласної ради перетворити комунальний заклад 
«Обласна бальнеологічна лікарня» в комунальне підприємство «Знам’янська 
бальнеологічна лікарня». Депутати вважають, що такий крок забезпечить 
законність функціонування закладу та дасть можливість розвиватися та 
конкурувати з аналогічними установами. 
 

Web-ресурси 
 
60. Бальнеологічна лікарня залучила понад 400 тисяч інвестицій [Електронний 
ресурс] // Новини Кіровоградщини: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://novosti.kr.ua/2022/04/balneologichna-likarnya-zaluchyla-ponad-400-tysyach-
investyczij/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 13.04.2022. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр.  
 Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня залучила інвестиції 
Регіонального фонду підтримки підприємництва задля створення нової послуги 
з оздоровлення пацієнтів – сухого гідромасажу.  

http://novosti.kr.ua/2022/04/balneologichna-likarnya-zaluchyla-ponad-400-tysyach-investyczij/
http://novosti.kr.ua/2022/04/balneologichna-likarnya-zaluchyla-ponad-400-tysyach-investyczij/
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61. Відбулося чергове засідання клубу «Діалог» [Електронний ресурс] // 
Знам’янська міська рада: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zn-
rada.gov.ua/news/vidbulosja_chergove_zasidannja_klubu_dialog/2016-10-07-5809 – 
Назва з екрана. – Дата публікації: 07.10.2016. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр.  
 Відбулося чергове засідання клубу «Діалог» (колишніх ветеранів-
керівників) на базі КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 
Кіровоградської обласної ради. Керівник закладу Джулай В. О. та його 
заступник Пускай Н. Б. організували екскурсію закладом, розповіли про новітні 
методики лікування хворих та зупинилися на можливостях придбання путівок, 
курсівок, їх вартості і результативності після проведення процедур. 
 
62. Військові Кіровоградщини зможуть безкоштовно отримати лікування у 
Знам’янській бальнеологічній лікарні [Електронний ресурс] // ПульS: [сайт]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: https://pulse.kr.ua/society/vijskovi-
kirovohradshchyny-zmozhut-bezkoshtovno-otrymaty-likuvannia-u-znam-ianskij-
balneolohichnij-
likarni/?fbclid=IwAR0qUus5qAGnLi4vArpzphl_ag4x1tZvrBXeIzFEE0ofto971A-
uwmEjEH8 – Назва з екрана. – Дата публікації: 11.10.2021. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр.  
 
63. Войчишина Оксана. Знам’янська бальнеологічна лікарня не готова 
приймати людей на обсервацію [Електронний ресурс] / Оксана Войчишина // 
Новини Знам’янщини: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://komora.info/podiji/6785-u-znamianskii-oblasnii-balneolohichnii-likarni-
nikoho-nemaie-na-observatsii – Назва з екрана. – Дата публікації: 05.04.2020. – 
Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
  
64. Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь відвідав Знам’янську 
бальнеологічну лікарню [Електронний ресурс] // 21й Канал: [сайт]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: https://www.21ch.kr.ua/news/golova-kirovogradskoji-oda-
andrij-balon-vidvidav-znamjansku-balneologichnu-likarnju-1590130830.html – 
Назва з екрана. – Дата публікації: 22.05.2020. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр. 
 Очільник області Андрій Балонь відвідав бальнеологічну лікарню та 
ознайомився з переліком послуг, які надаються відвідувачам, оглянув кімнати, 
поцікавився наявністю дезінфікуючих засобів. 
 
65. Знам’янська бальнеологічна лікарня зможе отримати 400 тисяч на масажну 
ванну [Електронний ресурс] // Гречка. Інформаційний портал Кіровоградщини: 
[сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://gre4ka.info/zdorov-
ia/67340-znam-ianska-balneolohichna-likarnia-zmozhe-otrymaty-400-tysiach-na-
masazhnu-vannu – Назва з екрана. – Дата публікації: 23.12.2021. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр. 

http://zn-rada.gov.ua/news/vidbulosja_chergove_zasidannja_klubu_dialog/2016-10-07-5809
http://zn-rada.gov.ua/news/vidbulosja_chergove_zasidannja_klubu_dialog/2016-10-07-5809
https://komora.info/podiji/6785-u-znamianskii-oblasnii-balneolohichnii-likarni-nikoho-nemaie-na-observatsii
https://komora.info/podiji/6785-u-znamianskii-oblasnii-balneolohichnii-likarni-nikoho-nemaie-na-observatsii
https://www.21ch.kr.ua/news/golova-kirovogradskoji-oda-andrij-balon-vidvidav-znamjansku-balneologichnu-likarnju-1590130830.html
https://www.21ch.kr.ua/news/golova-kirovogradskoji-oda-andrij-balon-vidvidav-znamjansku-balneologichnu-likarnju-1590130830.html
https://gre4ka.info/zdorov-ia/67340-znam-ianska-balneolohichna-likarnia-zmozhe-otrymaty-400-tysiach-na-masazhnu-vannu
https://gre4ka.info/zdorov-ia/67340-znam-ianska-balneolohichna-likarnia-zmozhe-otrymaty-400-tysiach-na-masazhnu-vannu
https://gre4ka.info/zdorov-ia/67340-znam-ianska-balneolohichna-likarnia-zmozhe-otrymaty-400-tysiach-na-masazhnu-vannu
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 Мова йде про безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі від 
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області на 
придбання ванни для зонального сухого масажу AQUAI. 
 
66. Знам’янська бальнеологічна лікарня знизить ціни на оздоровлення 
військових [Електронний ресурс] // «Утренний город»: [сайт]. – Електрон. дані. 
– Режим доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2021-10-10-85090.html – Назва з 
екрана. – Дата публікації: 10.10.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Комунальне підприємство «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» 
розгляне можливість знизити ціни на оздоровлення військових і ветеранів 
АТО/ООС. 
 
67. Знам’янська бальнеологічна лікарня отримає від держави допомогу на 
виплату зарплат [Електронний ресурс] // Інформагенція «Центральноукраїнське 
бюро новин»: [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://cbn.com.ua/2020/12/29/znam-yanska-balneologichna-likarnya-otrymaye-vid-
derzhavy-dopomogu-na-vyplatu-zarplat/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 
29.12.2020. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 
68. Знам’янська бальнеологічна лікарня отримала допомогу для своїх 
працівників [Електронний ресурс] // «Утренний город»: [сайт]. – Електрон. дані. 
– Режим доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-12-30-80668.html – Назва з 
екрана. – Дата публікації: 30.12.2020. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Підприємство отримає одноразову допомогу на виплату заробітної плати 
68 працівникам (медичної частини, спального корпусу та харчоблоку) на 
загальну суму майже 300 тис. грн. 
 
69. Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня [Електронний ресурс] // 
Кiровоградська обласна рада: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://oblrada.kr.ua/znamyanska-oblasna-balneologichna-likarnya – Назва з екрана. 
– Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Інформація про санаторно-лікувальний заклад. 
 
70. Єрунова Олена. Обласна Знам’янська бальнеологічна лікарня 
[Електронний ресурс] / Олена Єрунова // Вісник Кіровоградщини: [сайт]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-
objects/natural/5895-oblasna-znamyanska-balneologchna-lkarnya.html – Назва з 
екрана. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 

Інформація про КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» – 
заклад, який не має аналогів не лише в області, але й за межами Кіровоградщини. 
 
71. Іванов Павло. Визначена для обсервації лікарня на Кіровоградщині не 
облаштована для цього [Електронний ресурс] / Павло Іванов // Суспільне: [сайт]. 
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://suspilne.media/25510-likarna-na-

https://www.ugorod.kr.ua/news/2021-10-10-85090.html
https://cbn.com.ua/2020/12/29/znam-yanska-balneologichna-likarnya-otrymaye-vid-derzhavy-dopomogu-na-vyplatu-zarplat/
https://cbn.com.ua/2020/12/29/znam-yanska-balneologichna-likarnya-otrymaye-vid-derzhavy-dopomogu-na-vyplatu-zarplat/
https://www.ugorod.kr.ua/news/2020-12-30-80668.html
https://oblrada.kr.ua/znamyanska-oblasna-balneologichna-likarnya
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/natural/5895-oblasna-znamyanska-balneologchna-lkarnya.html
https://vk.kr.ua/putivnyk/tourist-objects/natural/5895-oblasna-znamyanska-balneologchna-lkarnya.html
https://suspilne.media/25510-likarna-na-kirovogradsini-viznacena-dla-observacii-ne-oblastovana-dla-cogo/
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kirovogradsini-viznacena-dla-observacii-ne-oblastovana-dla-cogo/ – Назва з екрана. 
– Дата публікації: 08.04.2020. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Бальнеологічна лікарня у місті Знам’янка Кіровоградської області не 
облаштована для обсервації людей. Про це Суспільному телефоном розповів 
директор лікарні Володимир Джулай. 
. 
72. Іванов Павло. Постковідна реабілітація на Кіровоградщині. Де та як її 
отримати [Електронний ресурс] / Павло Іванов, Анастасія Ковальова // 
Суспільне: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/182947-postkovidna-reabilitacia-na-kirovogradsini-de-ta-ak-ii-
otrimati/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 22.11.2021. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр. 
 Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга закликав жителів 
регіону за потреби проходити постковідну реабілітацію за рахунок Фонду 
соціального страхування. 
 
73. Ковальова Анастасія. Безкоштовна реабілітація ветеранів війни у 
бальнеологічній лікарні Знам’янки. Як потрапити [Електронний ресурс] / 
Анастасія Ковальова // Суспільне: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/187984-bezkostovna-reabilitacia-veteraniv-ato-ta-u-
balneologicnij-likarni-znamanki-ak-potrapiti/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 
10.12.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 З 5 жовтня 2021 року реабілітація для ветеранів війни на Сході України 
та членів родин загиблих військових у Знам’янській обласній бальнеологічній 
лікарні – безкоштовна. У статті оговорюється, які документи потрібні, щоб 
пройти реабілітацію. 
 
74. Ковальова Анастасія. «Ми двічі переселенці». Історії людей, які живуть у 
знам’янській лікарні [Електронний ресурс] / Анастасія Ковальова, Олександр 
Сметанко // Суспільне: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://suspilne.media/221781-mi-dvici-pereselenci-istorii-ludej-aki-zivut-u-
znamanskij-likarni/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 26.03.2022. – Дата 
звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 У Знам’янській бальнеологічній лікарні мешкають 250 переселенців, з них 
60 – це діти. Люди, з якими говорили журналісти Суспільного, розповіли про 
пологи майже у поїзді, важливість не лишати тварин вдома та друге за вісім 
років війни переселення. 
 
75. Куницька Ірина. Лікарня у Знам’янці приймає жителів з інших областей 
[Електронний ресурс] / Ірина Куницька // Суспільне: [сайт]. – Електрон. дані. – 
Режим доступу: https://suspilne.media/212595-likarna-u-znamanci-prijmae-ziteliv-z-
insih-oblastej/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 01.03.2022. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр. 

https://suspilne.media/25510-likarna-na-kirovogradsini-viznacena-dla-observacii-ne-oblastovana-dla-cogo/
https://suspilne.media/182947-postkovidna-reabilitacia-na-kirovogradsini-de-ta-ak-ii-otrimati/
https://suspilne.media/182947-postkovidna-reabilitacia-na-kirovogradsini-de-ta-ak-ii-otrimati/
https://suspilne.media/187984-bezkostovna-reabilitacia-veteraniv-ato-ta-u-balneologicnij-likarni-znamanki-ak-potrapiti/
https://suspilne.media/187984-bezkostovna-reabilitacia-veteraniv-ato-ta-u-balneologicnij-likarni-znamanki-ak-potrapiti/
https://suspilne.media/212595-likarna-u-znamanci-prijmae-ziteliv-z-insih-oblastej/
https://suspilne.media/212595-likarna-u-znamanci-prijmae-ziteliv-z-insih-oblastej/
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 У Кіровоградській області Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня за 
три доби прийняла 170 людей з інших регіонів України. Про це Суспільному 
розповів в.о. директора лікарні Юрій Вісяников. 
 
76. Майже тисячу біженців прийняла Знам’янська бальнеологічна лікарня за 
час війни [Електронний ресурс] // Алекс Сіті – Олександрійський міський медіа 
портал: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://alexcity.com.ua/majzhe-
tisjachu-bizhenciv-prijnjala-znam-janska-balneologichna-likarni-za-chas-vijni/ – 
Назва з екрана. – Дата публікації: 11.03.2022. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр. 
 Від початку нападу Росії на Україну Знам’янська обласна бальнеологічна 
лікарня прийняла 966 біженців. 
 
77. На вихідні – до водолікарні [Електронний ресурс] // 21й Канал: [сайт]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: https://21ch.kr.ua/news/na-vihidni-do-
vodolikarni-1633677265.html – Назва з екрана. – Дата публікації: 08.10.2021. – 
Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Відбулася виїзна нарада з питань перспектив розвитку лікувальних та 
реабілітаційних можливостей КП «Знам’янська обласна бальнеологічна 
лікарня». Участь у ній узяли голова обласної ради Сергій Шульга, в.о. директора 
бальнеологічної лікарня Юрій Вісяников, начальник управління виконавчої 
дирекції фонду соціального страхування України у Кіровоградській області 
Олександр Діхтяр, перший заступник голови Кіровоградської обласної ради 
Юрій Семенюк та представники територіальних громад області. 
 
78. Орел Світлана. За апробованими схемами: Ремонт дитячої обласної за 
приватизацію Знам’янської бальнеологічної? [Електронний ресурс] / Світлана 
Орел // «ZN.UA»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://zn.ua/ukr/HEALTH/za-aprobovanimi-shemami-remont-dityachoyi-oblasnoyi-
za-privatizaciyu-znam-yanskoyi-balneologichnoyi-_.html – Назва з екрана. – Дата 
публікації: 21.02.2014. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 

 
79. Сергій Шульга закликав жителів області, які перехворіли ковідом, пройти 
реабілітацію за рахунок Фонду соціального страхування [Електронний ресурс] // 
Новини Кіровоградщини: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
http://novosti.kr.ua/2021/11/sergij-shulga-zaklykav-zhyteliv-oblasti-yaki-
perehvorily-kovidom-projty-reabilitacziyu-za-rahunok-fondu-soczialnogo-
strahuvannya/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 18.11.2021. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр. 

Жителі області, що перехворіли на коронавірус і потребують 
реабілітації, можуть її отримати коштом держави, зокрема у бальнеологічній 
лікарні. 
 
80. 7 жовтня 2021 року відбулася виїзна нарада з питання перспектив розвитку 
лікувальних та реабілітаційних можливостей КП «Знам’янська обласна 

https://alexcity.com.ua/majzhe-tisjachu-bizhenciv-prijnjala-znam-janska-balneologichna-likarni-za-chas-vijni/
https://alexcity.com.ua/majzhe-tisjachu-bizhenciv-prijnjala-znam-janska-balneologichna-likarni-za-chas-vijni/
https://21ch.kr.ua/news/na-vihidni-do-vodolikarni-1633677265.html
https://21ch.kr.ua/news/na-vihidni-do-vodolikarni-1633677265.html
https://zn.ua/ukr/HEALTH/za-aprobovanimi-shemami-remont-dityachoyi-oblasnoyi-za-privatizaciyu-znam-yanskoyi-balneologichnoyi-_.html
https://zn.ua/ukr/HEALTH/za-aprobovanimi-shemami-remont-dityachoyi-oblasnoyi-za-privatizaciyu-znam-yanskoyi-balneologichnoyi-_.html
http://novosti.kr.ua/2021/11/sergij-shulga-zaklykav-zhyteliv-oblasti-yaki-perehvorily-kovidom-projty-reabilitacziyu-za-rahunok-fondu-soczialnogo-strahuvannya/
http://novosti.kr.ua/2021/11/sergij-shulga-zaklykav-zhyteliv-oblasti-yaki-perehvorily-kovidom-projty-reabilitacziyu-za-rahunok-fondu-soczialnogo-strahuvannya/
http://novosti.kr.ua/2021/11/sergij-shulga-zaklykav-zhyteliv-oblasti-yaki-perehvorily-kovidom-projty-reabilitacziyu-za-rahunok-fondu-soczialnogo-strahuvannya/
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бальнеологічна лікарня Кіровоградської обласної ради» [Електронний ресурс] // 
Онуфріївська громада: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://onufriivska-gromada.gov.ua/news/1633683267/ – Назва з екрана. – Дата 
публікації: 08.10.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 7 жовтня 2021 року голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга 
провів виїзну нараду з питання перспектив розвитку лікувальних та 
реабілітаційних можливостей закладу. В ході заходу присутні ознайомились з 
матеріальною базою лікарні, з порядком надання послуг та їх вартістю, 
можливостями та потенціалом закладу. 
 
81. Тепер тут не тільки лікують [Електронний ресурс] // «Україна-Центр»: 
[сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://uc.kr.ua/2022/03/17/teper-tut-ne-
tilky-
likuyut/?fbclid=IwAR2GYuuKWunf3M7TK_upZDKNoSXwigVR8CRjG2qunE0X6
BxB4WoyT7YzYwA – Назва з екрана. – Дата публікації: 17.03.2022. – Дата 
звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Вже більше тисячі переселенців за час російсько-української війни 
прихистила Знам’янська бальнеологічна лікарня. Раніше тут певні категорії 
людей проходили курс лікування, а тепер цей дім відкритий для всіх українців. 
 
82. Цілющі катамарани та вишукана ресторанна їжа: що чекає на єдину 
бальнеологічну лікарню на Кіровоградщині [Електронний ресурс] // Новинний 
інтернет-портал Кропивницького та Кіровоградської області «Златопіль»: [сайт]. 
– Електрон. дані. – Режим доступу: https://zlatopil.com/all-news/tsilyushhi-
katamarany-ta-vyshukana-restoranna-yizha-shho-chekaye-na-yedynu-
balneologichnu-likarnyu-na-kirovogradshhyny – Назва з екрана. – Дата публікації: 
15.06.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 На Кіровоградщині в таємниці від колективу хочуть призначити керівника 
Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні, який планує замість реабілітації 
пацієнтів займатися облаштуванням платного катання на катамаранах та 
будівництвом ресторану. 
 
 

2. Лікарі, що дарують щастя бути здоровим 
 

83. Дайдакулов Р. Радон – запорука відновлення здоров’я / Р. Дайдакулов // 
Ведомости Плюс. – 2009. – 11 декабря. – С. 7. 

Розповідь про обласну бальнеологічну лікарню у м. Знам’янка та її 
незмінного керівника і головного лікаря – Ганну Василівну Шандру. 
 
84. Дайдакулов Р. Храм відновлення здоров’я / Р. Дайдакулов // Ведомости 
Плюс. – 2011. – 28 января. – С. 8 : фото. 

Розповідь про Знам’янську бальнеологічну лікарню та слова вдячності від 
автора статті її професійному колективу: головному лікарю Шандрі Ганні, 
заступнику головного лікаря з лікувальної частини Корон Наталії, старшій 

https://onufriivska-gromada.gov.ua/news/1633683267/
http://uc.kr.ua/2022/03/17/teper-tut-ne-tilky-likuyut/?fbclid=IwAR2GYuuKWunf3M7TK_upZDKNoSXwigVR8CRjG2qunE0X6BxB4WoyT7YzYwA
http://uc.kr.ua/2022/03/17/teper-tut-ne-tilky-likuyut/?fbclid=IwAR2GYuuKWunf3M7TK_upZDKNoSXwigVR8CRjG2qunE0X6BxB4WoyT7YzYwA
http://uc.kr.ua/2022/03/17/teper-tut-ne-tilky-likuyut/?fbclid=IwAR2GYuuKWunf3M7TK_upZDKNoSXwigVR8CRjG2qunE0X6BxB4WoyT7YzYwA
http://uc.kr.ua/2022/03/17/teper-tut-ne-tilky-likuyut/?fbclid=IwAR2GYuuKWunf3M7TK_upZDKNoSXwigVR8CRjG2qunE0X6BxB4WoyT7YzYwA
https://zlatopil.com/all-news/tsilyushhi-katamarany-ta-vyshukana-restoranna-yizha-shho-chekaye-na-yedynu-balneologichnu-likarnyu-na-kirovogradshhyny
https://zlatopil.com/all-news/tsilyushhi-katamarany-ta-vyshukana-restoranna-yizha-shho-chekaye-na-yedynu-balneologichnu-likarnyu-na-kirovogradshhyny
https://zlatopil.com/all-news/tsilyushhi-katamarany-ta-vyshukana-restoranna-yizha-shho-chekaye-na-yedynu-balneologichnu-likarnyu-na-kirovogradshhyny
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медичній сестрі Сизовій Валентині.  
 
85. Іванова М. На дужих і тендітних плечах / М. Іванова // Кіровоградська 
правда. – 2005. – 1 березня. – С. 3.  

Розповідь йде про головного лікаря Знам’янської обласної бальнеологічної 
лікарні Ганну Василівну Шандру, її життєвий шлях та лікарську справу. 
 
86. Кердіваренко О. Храм відновлення здоров’я / О. Кердіваренко // 
Кіровоградська правда. – 2002. – 23 лютого. – С. 2.  

Інтерв’ю з головним лікарем здравниці Ганною Шандрою про лікувально-
оздоровчі послуги лікарні. 
 
87. Коленченко Надія. І нехай позаздрить Крим / Колєнченко Н. // Знам’янські 
вісті. – 2012. – 14 березня. – С. 2.  

Інтерв’ю з в.о. директора Знам’янської бальнеологічної лікарні Едуардом 
Жуганом про перспективи розвитку закладу. 

 
88. Коленченко Надія. Мрія – допомагати людям / Надія Коленченко // 
Знам'янські вісті. – 2021. – 17 червня. – С. 1, 2. 

Інтерв’ю з заступником директора з медичної частини Знам’янської 
бальнеологічної лікарні Наталією Пускай про медичну галузь, водолікарню, 
здобутки і проблеми. 
 
89. Коленченко Надія. Орден княгині Ольги – у Наталії / Надія Коленченко // 
Знам’янські вісті. – 2019. – 6 березня. – С. 1 : фото. 

Заступника директора з медичної частини комунального підприємства 
«Знам’янська бальнеологічна лікарня» Наталію Пускай нагороджено Орденом 
княгині Ольги ІІІ-го ступеня. 
 
90. Кузнецова А. Суета вокруг радона / А. Кузнецова // Украина-Центр. – 2008. 
– 4 апреля. – С. 5. 

Інтерв’ю з головним лікарем Знам’янської бальнеологічної лікарні Ганною 
Шандрою про можливості здравниці. 
 
91. Курганенко Надежда. Добрая улыбка двуликого Януса. Почему забыли, 
что лечить могут не только знахари и экстрасенсы, но и врачи? // Ведомости. – 
1997. – 14 марта. – С. 4. 
  Інтерв’ю з головним лікарем бальнеологічної лікарні Ганною Шандрою, в 
якому вона розповідає про методи лікування, корисні властивості радону, 
фінансове забезпечення закладу.  
 
92. Левочко В. «З дитинства мріяв робити добро» / В. Левочко // Наше місто. 
– 2021. – 21 жовтня. – С. 3 : фото. 
Розповідь про в. о. директора Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні 
Юрія Юрійовича Вісяникова.  
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93. Людина незгасаючої мрії // Народне слово. – 2006. – 15 серпня. – С. 1, 2.  

Стаття про заслуженого лікаря України Ганну Василівну Шандру, яка 
майже сорок років очолює обласну бальнеологічну лікарню в м. Знам’янка.  
 
94. Малиновський В. Лікарня, що дарує щастя бути здоровим / 
В. Малиновський // Народне слово. – 2009. – 17 березня. – С. 8.  

Розмова з головним лікарем Знам’янської бальнеологічної лікарні 
Шандрою Ганною Василівною.  
 
95. Малиновський В. Цілюща сила доброти / В. Малиновський // Народне 
слово. – 2006. – 28 грудня. – С. 2.  

Інтерв’ю з головним лікарем Знам’янської бальнеологічної лікарні Ганною 
Шандрою, в якому вона розповідає про лікування пацієнтів, фінансове 
забезпечення закладу та ремонтні роботи. 
 
96. Олійник. В. Знам’янське Цхалтубо: Ескулапи / В. Олійник // Трудівник 
Устинівщини. – 1998. – 24 січня. – С. 2. 
  У статті йде мова про медичний персонал Знам’янської водолікарні: 
головного лікаря Шандру Ганну, терапевтів – Корж Наталію, Олександра 
Нічишина, травматолога Петра Наконечного. 
 
97. Пам’яті Ганни Василівни Шандри // Народне слово. – 2013. – 10 жовтня. – 
С. 19 : портр. 
 
98. Усе тільки починається // Знам’янські вісті. – 2016. – 17 лютого. – С. 2. 

Інтерв’ю з Володимиром Джулаєм, керівником Знам’янської обласної 
бальнеологічної лікарні про роботу закладу, матеріальну базу, фінансування.  
 

Web-ресурси 
 
99. Знам’янський голова привітав лікарів з їх професійним святом 
[Електронний ресурс] // Наша Знам’янщина: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим 
доступу: https://www.nashaznam.kr.ua/?p=28413 – Назва з екрана. – Дата 
публікації: 19.06.2020. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Грамотою Знам’янської міської ради за сумлінну працю в галузі охорони 
здоров’я, належні професійні якості та з нагоди відзначення Дня медичного 
працівника відзначено: Клименко Зою Миколаївну, лікаря-терапевта, Усатенко 
Світлану Дмитрівну, сестру-господиню Знам’янської обласної бальнеологічної 
лікарні. 
 
100. Інтерв’ю на робочому місці: Професіоналізм плюс управлінські рішення 
[Електронний ресурс] // «Суботці.інфо.»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим 
доступу: https://subotsi.info/novyny/2021/01/11/interv-ju-na-robochomu-mistsi-

https://www.nashaznam.kr.ua/?p=28413
https://subotsi.info/novyny/2021/01/11/interv-ju-na-robochomu-mistsi-profesionalizm-pljus-upravlinski-rishennja
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profesionalizm-pljus-upravlinski-rishennja – Назва з екрана. – Дата публікації: 
11.01.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Колективне інтерв’ю про все, що хотіли б знати про Знам’янську обласну 
бальнеологічну лікарню з в. о. директора Юрієм Григорашем, заступниками – 
Наталією Пускай і Володимиром Джулаєм. 
 
101. Колишній мер Знам’янки може очолити лікарню [Електронний ресурс] // 
Наша Знам’янщина: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://www.nashaznam.kr.ua/?p=2960 – Назва з екрана. – Дата публікації: 
16.09.2015. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Новим директором КП «Знам’янська бальнеологічна лікарня» може 
стати екс-мер Знам’янки Володимир Джулай. 
 
102. Медиків Кіровоградщини нагородили відзнаками обласної ради та 
цінними подарунками [Електронний ресурс] // Кiровоградська обласна рада: 
[сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://oblrada.kr.ua/event/medikiv-
kirovogradschini-nagorodili-vidznakami-oblasnoi-radi-ta-tsinnimi-podarunkami – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 До Дня медичного працівника Почесну грамоту обласної ради отримав 
Наконечний Петро Андрійович – завідувач реабілітаційного відділення 
комунального підприємства; Грамоту обласної ради – Дяченко Надія 
Анатоліївна – сестра медична фізіотерапевтична; Подяку обласної ради – 
Штаченко Анастасія Сергіївна – сестра медична з масажу. 
 
103. Обласна бальнеологічна лікарня, м. Знам’янка Кіровоградської області – 
головний лікар – Шандра Ганна Василівна [Електронний ресурс] // Українська 
конференція журналістів: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://who-
is-who.ua/main/page/likar2007/138/254 – Назва з екрана. – Дата публікації: 
7.08.2019. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 
104. Свято рятівників людських життів [Електронний ресурс] // Вісник 
Кіровоградщини: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://vk.kr.ua/society/7861-svyato-ryatvnikv-lyudskih-zhittv.html – Назва з екрана. 
– Дата публікації: 15.06.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 У місті Знам’янка слова привітання звучали для тих, хто піклується про 
здоров’я містян, від міського голови Сергія Філіпенка, Андрія Іщенка, який вітав 
медиків від нардепа Олеся Довгого та від себе особисто, директора КП 
«Знам’янська бальнеологічна лікарня» Володимира Джулая. 
 
105. Сьогодні медиків Знам’янщини вітали із професійним святом 
[Електронний ресурс] // Знам’янська міська рада: [сайт]. – Електрон. дані. – 
Режим доступу: http://zn-
rada.gov.ua/news/sogodni_medikiv_znam_janshhini_vitali_iz_profesijnim_svjatom/2
013-06-14-2116 – Назва з екрана. – Дата публікації: 14.06.2013. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр.  

https://subotsi.info/novyny/2021/01/11/interv-ju-na-robochomu-mistsi-profesionalizm-pljus-upravlinski-rishennja
https://www.nashaznam.kr.ua/?p=2960
https://oblrada.kr.ua/event/medikiv-kirovogradschini-nagorodili-vidznakami-oblasnoi-radi-ta-tsinnimi-podarunkami
https://oblrada.kr.ua/event/medikiv-kirovogradschini-nagorodili-vidznakami-oblasnoi-radi-ta-tsinnimi-podarunkami
https://who-is-who.ua/main/page/likar2007/138/254
https://who-is-who.ua/main/page/likar2007/138/254
https://vk.kr.ua/society/7861-svyato-ryatvnikv-lyudskih-zhittv.html
http://zn-rada.gov.ua/news/sogodni_medikiv_znam_janshhini_vitali_iz_profesijnim_svjatom/2013-06-14-2116
http://zn-rada.gov.ua/news/sogodni_medikiv_znam_janshhini_vitali_iz_profesijnim_svjatom/2013-06-14-2116
http://zn-rada.gov.ua/news/sogodni_medikiv_znam_janshhini_vitali_iz_profesijnim_svjatom/2013-06-14-2116
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 З нагоди професійного свята Почесною грамотою Знам’янської міської 
ради нагороджено: Ліхачову Олену Анатоліївну – лікаря-невропатолога, 
Грамотою Знам’янської міської ради нагороджено: Кляцького Андрія 
Вікторовича – лікаря з функціональної діагностики, Філіпенко Аллу 
Володимирівну – сестру медичну з фізіотерапії. 
 
106. Шандра Ганна Василівна [Електронний ресурс] // Знам’янська громада: 
[сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://znam.gov.ua/shandra-ganna-
vasilivna-11-38-10-07-06-2021/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр. 
 Біографія Ганни Шандри, яка тривалий час була головним лікарем 
Знам'янської обласної бальнеологічної лікарні. 
 
 

3. Сюди варто їхати за здоров’ям: лікувально-реабілітаційні 
процедури 

 
 
107. Здоров’я і краса : (триденний лікувально-оздоровчий комплекс): Обласна 
бальнеологічна лікарня (м. Знам’янка) / Кіровоградське обласне  управління 
охорони здоров’я. – Кіровоград : б.в., б.г. – бр. : кол. іл. 
 
108. Лечение целебными водами является одним из эффективнейших методов 
восстановления здоровья / Обл. бальнеолог. здравница г. Знаменка, Упр. 
здравоохр. ; Кировогр. облгосадминистрация. – Знамянка : [б. и.], б.р. – 8 бр. : іл. 
– (Сер. «Храм відновлення здоров’я – невичерпне джерело цілющих вод, добра 
та милосердя»). 
 
109. 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.  

 
110. Гончарова Оксана. Скарбниця здоров’я Кіровоградщини / Оксана 
Гончарова // Народне слово. – 2015. – 26 листопада. – С. 7. 

Лікарня надає послуги і людям поважного віку, і молодим хлопцям з АТО, 
які потребують реабілітації. Публікація закликає користуватись 
можливостями оздоровчого закладу.  
 
111. Гуріна Лариса. Таємниці соляної кімнати / Лариса Гуріна, Світлана 
Костенко // Народне слово. – 2014. – 6 листопада. – С. 5 : фото. 

Знам’янська бальнеологічна лікарня відома за межами Кіровоградщини не 
тільки завдяки унікальній мінеральній воді, а насамперед – сучасним методам 
лікування, таким як озонотерапія, гірудотерапія, рефлексотерапія, 

https://znam.gov.ua/shandra-ganna-vasilivna-11-38-10-07-06-2021/
https://znam.gov.ua/shandra-ganna-vasilivna-11-38-10-07-06-2021/
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карбоксітерапія, галотерапія.  
 
112. Калугіна Світлана. Сюди варто їхати за здоров’ям / Світлана Калугіна // 
Вісті Світловодщини. – 2020. – 3 січня. – С. 6 : фото. 

Про можливості багатопрофільного лікувально-оздоровчого закладу – 
Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні.  
 
113. Корж Н. Перлина степового краю // Гайворонські вісті. – 1997. – 18 червня. 
– С. 4. 

У статті розповідь йде про комплекс процедур, які можна пройти в 
Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні, а також про властивості 
радонових ван.  
 
114. Костенко С. Знам’янська бальнеологічна поверне радість життя / 
С. Костенко // Народне слово. – 2014. – 27 березня. – С. 3 : фото. 

Детальна розповідь про санаторні можливості та механізм впливу на 
людський організм наявних засобів та методів лікування. 
 
115. Офіційно : Петрівська селищна рада інформує // Трудова слава. – 2021. – 
29 жовтня. – С. 3. 

Інформація про санаторно-курортне лікування на основі природних 
джерел мінеральної радонової води в Знам’янській бальнеологічній лікарні.  
 
116. Плєшкова О. У водолікарні лікують бджолами / О. Плєшкова // Знам’янські 
вісті. – 2009. – 4 березня. – С. 2. 

Інформація про новий напрямок лікування у Знам’янській бальнеологічній 
лікарні – апітерапію.  
 
117. Реабілітація – можливості та перспективи для населення Кіровоградщини 
// Вісті Світловодщини. – 2019. – 21 березня. – С. 2. 

Розповідь про реабілітаційне (нейрореабілітація, м’язово-скелетна 
реабілітація), відновлювальне санаторно-курортне лікування, яке 
започаткувала Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня. 
 
118. Татарченко Валентина. Соляна кімната: відпочинок, який лікує / 
Валентина Татарченко // Народне слово. – 2015. – 7 січня. – С. 8 : фото. 

Про можливості, що відкриваються для пацієнтів бальнеологічної лікарні 
завдяки соляній кімнаті. Детально про механізми впливу, сольовий туман, 
перелік хвороб, при яких показана галотерапія. 
 

Web-ресурси 
 
119. Бальнеологічна лікарня – один із 5-ти закладів у країні, що надаватиме 
послугу сухого гідромасажу [Електронний ресурс] // «Без купюр»: [сайт]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.kypur.net/balineologichna-likarnya-
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odyn-iz-5-ty-zakladiv-u-krayini-shho-nadavatyme-poslugu-suhogo-gidromasazhu/ – 
Назва з екрана. – Дата публікації: 13.04.2022. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр.  
 Керівник лікувального закладу Юрій Вісяников розповів, що Знам’янська 
здравниця стала п’ятим закладом в Україні, який надаватиме послугу сухого 
зонального гідромасажу, але першим серед комунальних. 
 
120. Орел Светлана. Из радона и воды [Електронний ресурс] / Светлана Орел // 
«ZN,ua»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://zn.ua/ECOLOGY/iz_radona_i_vody.html – Назва з екрана. – Дата 
публікації: 08.06.2007. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова рос.  
 Розповідь про унікальне лікування радоновими водами в бальнеологічній 
лікарні. 
 
121. Унікальна терапія: як лікують в Знам’янці [Електронний ресурс] // 
Інтернет-видання «Gazeta.ua»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://gazeta.ua/articles/promotion/_unikalna-terapiya-yak-likuyut-v-
znamyanci/926769 – Назва з екрана. – Дата публікації: 10.09.2019. – Дата 
звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Розповідь про лікувально-фізіотерапевтичні процедури бальнеологічної 
лікарні. 
 
122. Як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному санаторії сприяє 
омолодженню організму [Електронний ресурс] // Інтернет-видання «Україна-
Центр»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://uc.kr.ua/2022/01/06/yak-
vidpochynok-u-znam-yanskomu-balneologichnomu-sanatoriyi-spryyaye-
omolodzhennyu-organizmu/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 06.01.2022. – Дата 
звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Розповідь про те, як відпочинок у Знам’янському бальнеологічному 
санаторії сприяє омолодженню організму без пігулок та мікстур. Адже за 
різноманіттям лікувальних процедур (особливо пов’язаних із застосуванням 
радону) вона не має аналогів не лише в Кіровоградській області, але й у всій 
центральній частині України. 
 
123. Як пройти реабілітацію після коронавірусу за рахунок Фонду соціального 
страхування [Електронний ресурс] // Гречка. Інформаційний портал 
Кіровоградщини: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://gre4ka.info/suspilstvo/66828-yak-proity-reabilitatsiiu-pislia-koronavirusu-za-
rakhunok-fondu-sotsialnoho-strakhuvannia – Назва з екрана. – Дата публікації: 
19.11.2021. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Голова обласної ради Сергій Шульга закликав жителів області, які 
перехворіли ковідом, пройти реабілітацію за рахунок невикористаних 
5 мільйонів гривень Фонду соціального страхування, а лікарів – надати 
відповідні направлення. 
 

https://zn.ua/ECOLOGY/iz_radona_i_vody.html
https://gazeta.ua/articles/promotion/_unikalna-terapiya-yak-likuyut-v-znamyanci/926769
https://gazeta.ua/articles/promotion/_unikalna-terapiya-yak-likuyut-v-znamyanci/926769
http://uc.kr.ua/2022/01/06/yak-vidpochynok-u-znam-yanskomu-balneologichnomu-sanatoriyi-spryyaye-omolodzhennyu-organizmu/
http://uc.kr.ua/2022/01/06/yak-vidpochynok-u-znam-yanskomu-balneologichnomu-sanatoriyi-spryyaye-omolodzhennyu-organizmu/
http://uc.kr.ua/2022/01/06/yak-vidpochynok-u-znam-yanskomu-balneologichnomu-sanatoriyi-spryyaye-omolodzhennyu-organizmu/
https://gre4ka.info/suspilstvo/66828-yak-proity-reabilitatsiiu-pislia-koronavirusu-za-rakhunok-fondu-sotsialnoho-strakhuvannia
https://gre4ka.info/suspilstvo/66828-yak-proity-reabilitatsiiu-pislia-koronavirusu-za-rakhunok-fondu-sotsialnoho-strakhuvannia
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4. «Честь і слава Кіровоградщини» : нагороди та подяки 

 
124. Батурська В. Чого їхати в Яремчі, коли поруч Знам’янка // Народне слово. 
– 1993. – 20 квітня. – С. 2.  
  Відгук пацієнтки про лікування у Знам’янській водолікарні та слова 
вдячності лікарям: Шандрі Г., Тихоненко Т., Скаржинській Т. 
 
125. Знам’янська бальнеологічна лікарня отримала «золото» у бізнес-рейтингу 
підприємств України // Знам’янські вісті. – 2018. – 28 листопада. – С. 1; Сільське 
життя. – 2018. – 14 грудня. – С. 3 : фото. 

Лікувальний заклад отримав «Національний сертифікат» від 
оргкомітету «Національного бізнес-рейтингу».  
 
126. Знам’янській бальнеологічній лікарні – 50 років // Знам’янські вісті. – 2018. 
– 27 червня. – С. 1 : фото. 

У статті йде мова про урочисті заходи з нагоди піввікового ювілею 
медичного закладу за участі голови Кіровоградської обласної ради Сергія 
Кузьменка. Відбулося відкриття пам’ятної дошки Ганні Шандрі, нагородження 
відзнаками працівників – Петра Наконечного, Людмили Наконечної. 
 
127. Кіровоградщина: Лікарня вийшла в лідери // Голос України. – 2018. – 
6 грудня. – С. 17. 

Багатопрофільний лікувальний реабілітаційний заклад «Комунальне 
підприємство «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» посів перше місце 
серед санаторно-курортних закладів України за результатами аналізу 
фінансово-економічних показників та удостоєний звання «Лідер року-2018». 
 
128. Колективу Знам’янської бальнеологічної лікарні // Новини 
Кіровоградщини. – 2013. – 17 січня. – С. 12. 

Подяка колективу лікарні за якісне санаторне лікування від пацієнтки 
Мусієнко Ганни. 
 
129. Коленченко Надія. «Честь і слава Кіровоградщини» – для професійного 
колективу / Надія Коленченко // Знам’янські вісті. – 2019. – 8 травня. – С. 1 : 
фото. 

За поданням міської ради колектив комунального підприємства 
«Знам’янська бальнеологічна лікарня» нагороджено Почесною відзнакою 
Кіровоградської області «Честь і слава Кіровоградщини». 
 
130. Коли відсвяткували ювілей // 21-й канал. – 2018. – 28 червня. – С. 11. 

Інтерв’ю з директором лікарні Володимиром Джулаєм, присвячене 50-
річчю з дня заснування закладу.  
 
131. Малиновський В. Знам’янській водолікарні незабаром 30 / 
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В. Малиновський // Народне слово. – 1998. – 5 листопада. – С. 2. 
Стаття присвячена унікальному лікувальному закладу Кіровоградщини – 

Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні. 
 
132. Найбільша нагорода // 21-й канал. – 2018. – 20 грудня. – С. 11; Знам’янські 
вісті. – 2018. – 19 грудня. – С. 1, 2 : фото; Сільське життя плюс. – 2018. – 
20 грудня. – С. 1 : фото. кол. 

Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня посіла перше місце серед 
санаторно-курортних комплексів України за результатами аналізу фінансово-
економічних показників та удостоєна звання «Лідер року 2018». 
 
133. Олександров В. Цхалтубо під Знам’янкою /// Кіровоградська правда. – 
1968. – 7 серпня. – С. 4. 
  У статті пацієнти Знам’янської обласної бальнеологічної лікарні 
порівнюють лікувальний заклад з відомим грузинським курортом Цхалтубо та 
залишають схвальні відгуки про лікування. 
 
134. Плєшкова О. Світлотіні чорноліської перлини / О. Плєшкова // Знам’янські 
вісті. – 2003. – 25 червня. – С. 3.  

Стаття присвячена святкуванню 35-річчя з дня заснування Знам’янської 
обласної бальнеологічної лікарні. Вона містить коротку інформацію про 
історію закладу, професійний колектив лікарів та її керівника Г. Шандру. 
 
135. Плєшкова О. У «Лицарському легіоні України» – Знам’янська водолікарня 
/ О. Плєшкова // Знам’янські вісті. – 2009. – 20 червня. – С. 1. 

Фотозвіт про церемонію у Будинку урочистостей Секретаріату 
Президента України, під час якої Знам’янська водолікарня отримала звання 
«Краще підприємство України», а її керівник Шандра Ганна – звання «Кращий 
керівник року».  
 
136. Плєшкова О. Хоч не «мала Швейцарія», але Чорноліська оаза – напевно / 
О. Плєшкова // Знам’янські вісті. – 2002. – 14 вересня. – С. 6. 

У Знам’янській обласній бальнеологічній лікарні завдяки співпраці з 
обласною виставочною організацією «Тур» було організовано оздоровлення 
дітей з Росії.  
 
137. 50 років – як 50 дорогоцінних намистин // Знам’янські вісті. – 2018. – 
31 травня. – С. 3 : фото. 

Про історію створення бальнеологічної лікарні та про плани на майбутнє 
розповів директор КП «Знам’янська бальнеологічна лікарня» Володимир 
Джулай.  
 
138. Рябошапка Олександр. Здравниця, де вертається сила : Знам’янська 
бальнеологічна лікарня / О. Рябошапка // Кіровоградська правда. – 1993. – 
27 травня. – С. 3. 
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Стаття присвячена 25-річчю відкриття Знам’янської бальнеологічної 
лікарні. В ній мова йде про історію заснування закладу, лікувальні процедури, а 
також професійний колектив лікарні на чолі з Ганною Шандрою. 
 
139. Чоботар А. Обласна бальнеологічна лікарня – храм відновлення здоров’я / 
А. Чоботар, Л. Чоботар // Кіровоградська правда. – 2007. – 9 листопада. – С. 3. 

Викладачі Кіровоградського медичного коледжу розповідають про свої 
враження від перебування в Знам’янській бальнеологічній лікарні. 
 

Web-ресурси 
 
140. Знам’янська бальнеологічна лікарня відзначила своє 50-річчя (ВІДЕО) 
[Електронний ресурс] // Інформагенція «Центральноукраїнське бюро новин»: 
[сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://cbn.com.ua/2018/06/26/znam-yanska-balneologichna-likarnya-vidznachyla-
svoye-50-richchya-video/ – Назва з екрана. – Дата публікації: 26.06.2018. – Дата 
звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Сюжет телевізійної служби новин CBN про святкування ювілею 
бальнеологічної лікарні. 
 
141. Знам’янська бальнеологічна лікарня отримала золото у бізнес-рейтингу 
підприємств України [Електронний ресурс] // Інформагенція 
«Центральноукраїнське бюро новин»: [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – 
Режим доступу: https://cbn.com.ua/2018/11/25/znam-yanska-balneologichna-
likarnya-otrymala-zoloto-u-biznes-rejtyngu-pidpryyemstv-ukrayiny/ – Назва з 
екрана. – Дата публікації: 25.11.2018. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня посіла перше місце серед 
санаторно-курортних комплексів України у «Національному бізнес-рейтингу» 
та удостоєна звання «Лідер року 2018». 
 
142. Знам’янська бальнеологічна лікарня отримала нагороду за інвестиційну 
привабливість [Електронний ресурс] // «Утренний город»: [сайт]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: https://www.ugorod.kr.ua/news/2019-10-23-73540.html – 
Назва з екрана. – Дата публікації: 23.10.2019. – Дата звернення: 17.04.2022. – 
Мова укр.  
 Всеукраїнський галузево-аналітичний центр визначив підприємства, які 
отримали відзнаку «Компанія року 2019». У галузі «Надійних та інвестиційно 
привабливих підприємств» нагороду отримала Знам’янська бальнеологічна 
лікарня Кіровоградської обласної ради. 
 
143. Знам’янська бальнеологічна лікарня стала компанією року [Електронний 
ресурс] // «Дозор»: [сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: 
https://dozor.kr.ua/post/znamyanska-balneologichna-likarnya-stala-kompanieyu-
roku-12074.html – Назва з екрана. – Дата публікації: 23.10.2019. – Дата звернення: 
17.04.2022. – Мова укр.  

https://cbn.com.ua/2018/06/26/znam-yanska-balneologichna-likarnya-vidznachyla-svoye-50-richchya-video/
https://cbn.com.ua/2018/06/26/znam-yanska-balneologichna-likarnya-vidznachyla-svoye-50-richchya-video/
https://cbn.com.ua/2018/11/25/znam-yanska-balneologichna-likarnya-otrymala-zoloto-u-biznes-rejtyngu-pidpryyemstv-ukrayiny/
https://cbn.com.ua/2018/11/25/znam-yanska-balneologichna-likarnya-otrymala-zoloto-u-biznes-rejtyngu-pidpryyemstv-ukrayiny/
https://www.ugorod.kr.ua/news/2019-10-23-73540.html
https://dozor.kr.ua/post/znamyanska-balneologichna-likarnya-stala-kompanieyu-roku-12074.html
https://dozor.kr.ua/post/znamyanska-balneologichna-likarnya-stala-kompanieyu-roku-12074.html
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 Знам’янська бальнеологічна лікарня Кіровоградської обласної ради 
нагороджена відзнакою «Компанія року 2019». 
 
144. Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня відзначила 50-й ювілей 
[Електронний ресурс] // Інтернет-видання «Наша Знам'янщина.»: [сайт]. – 
Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.nashaznam.kr.ua/?p=20130 – Назва 
з екрана. – Дата публікації: 25.06.2018. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр. 
 Відбулися урочистості з нагоди 50-річчя відкриття Знам’янської 
бальнеологічної лікарні за участі представників обласної адміністрації. 
 
145. 50-й ювілей КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» у 
м. Знам’янка [Електронний ресурс] // Знам’янська громада: [сайт]. – Електрон. 
дані. – Режим доступу: https://znam.gov.ua/news/11-43-46-25-06-2018/ – Назва з 
екрана. – Дата публікації: 25.06.2018. – Дата звернення: 17.04.2022. – Мова укр.  
 Про святкування ювілею (50-річчя) Знам’янської обласної бальнеологічної 
лікарні. 
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Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня отримала відзнаку 
 «Компанія року 2020» 
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Чорноіваненко вручили директору КП «Знам’янська обласна бальнеологічна 

лікарня» Володимиру Джулаю сертифікати на десять сучасних телевізорів для 
потреб закладу. 
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