
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку 
« Барвінок » 

     Власник – відділ освіти Вовчанської районної державної 
адміністрації. 
     Адреса розташування закладу – Харківська область , Вовчанський 
район, с. І- Червноармійське ,вул..Хлібороба №101  
    Телефон  - 9-03-28; e-mai- volrmk@ukr.net. 
  Місце розташування закладу 
     Заклад знаходиться на 
березі  мальовничої річки 
Сіверський Дінець, в 
сосновому лісі.  
     Відстань від найближчої  
автобусної  станції м. 
Вовчанська до зупинки с.І- 
Червоноармійське складає 12 
км.,далі  пішки 1,5 км.    
Відстань до річки  з 
обладнаним пляжем  - 800м.  
     Поблизу знаходиться 

Верхньосалтівський історико – археологічний музей , 
краєзнавчий музей у  
м. Вовчанську , міні – зоопарк       у смт. Старий Салтів. 

Облаштування території, приміщень 
 

   Заклад відпочинку розміщується у 3-х цегляних корпусах, до яких  підведено  опалення . 
Територія табору огорожена , займає 3 га, під забудовою знаходиться 1 га. 
    Обладнано 2 спортивних майданчика  
( волейбольний , футбольний)розміром 20х20 м., а також ігровий майданчик. 
   Є криті павільйони для кожного загону, актова зала для проведення заходів , організації 
гурткової роботи. 
   У закладі є свердловина , водогін , вода з якої придатна для вживання , літні душові, до 
яких подається гаряча вода. 

   

Проживання дітей 
 
     Благоустроєні спальні корпуси з кімнатами на 8 – 10 осіб у 
кімнаті, диференційовані по зручностям:кімнати з частковими 
зручностями. 
     Санвузол розташований  в кожному корпусі. 
     Всього за 1 зміну заклад може прийняти 100 дітей. 

 
 
 



Харчування дітей 
 

Харчування організоване в їдальні на 100 посадкових місць. Харчування для дітей 
5-ти разове. Організацію харчування забезпечує комбінат шкільного харчування. 
 

 
          Послуги 
   Відпочинкові послуги , що надає заклад – раціональне харчування , культмасові та 
спортивно –масові заходи, екскурсії. 
   Комплекс оздоровчих послуг – вироблення навичок здорового способу життя , медичні 
послуги , спортивні заходи. 
   Додаткові платні послуги не надаються . 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаткова інформація 
  Орієнтовний графік роботи влітку 2011 року: І зміна  з 15.06.по 05.07, 

                                                                              ІІ зміна з 08.07. по 28.07, 
                                                                                                     ІІІ зміна з 31.07.по 20. 08. 

  Орієнтовна вартість путівки влітку 2011 року – 1910 грн. ,кількість днів по 
путівці -21 

 До оздоровчого табору приймаються діти  віком від 7 до 16 років на підставі 
путівки та медичної довідки. 

 Перелік речей для перебування дитини у оздоровчому закладі – засоби 
особистої гігієни, спортивна форма, змінна білизна та одежа , форма для 
купання , капелюх від сонця, засоби від укусів комарів. 

 З м. Харкова до закладу можна дістатися від автостанції №3 , яка знаходиться 
біля Кінного ринку , автобусом до зупинки с. І - Червоноармійське, далі пішки 
1,5 км. 

 З метою придбання путівок можна звернутися за адресою м. Вовчанськ , вул.. Гоголя        
            №31 , за телефонами   ( 0-241) 4-25-98,4-24-89, 4-34-72 


