
Дитячий оздоровчий заклад

Соснова поляна 

▪ Власник: ППО Каскаду 

Київських ГЕС і ГАЕС

▪ Форма власності:         

приватна 

▪ Заклад відповідає:

І категорії 

▪ Місія: оздоровлення 

дітей профспілки 

енергетиків та дітей  

України



Розташований: Полтавська обл. Великобагачанський 

район, с. Колосівка,

вул. Лісова 1 

◆ Віддаленість від 
залізниці 48 км.

◆ Населений пункт 
Балаклія знаходиться 
на відстані 3 км.

◆ Найближчий 
лікувальний заклад в 
смт. Велика Багачка 
на відстані 30 км.

◆ До закладу 
пролягають як 
шосейна  так і 
грунтова дорога.



ДОЗ Соснова поляна – це стаціонарний заклад, 

орієнтований на сезонне функціонування

 Має 34 фінських 

будиночки.

 6 місць для спілкування

 Адмінстративний будинок

 Має волейбольний, 

футбольний, 

баскетбольний майданчик

 Ігрова кімната закритого 

типу для настільного 

тенісу

 Критий клуб, та крита 

ігрова кімната.

 Їдальня на 160 місць



Побутові умови перебування дітей: 

34 фінських будиночки, в яких є всі умови для 

проживання.

◼ Кожен будинок має: 4 ліжка, 4 

шафи для одягу, стіл, 4 стільці, 4 

тумбочки, дзеркало. 

◼ Кожен будинок оснащений 

душовою кабінкою, вмивальником, 

санвузлом, дзеркалом.

◼ Кожна кімната обладнана 

конвектором для обігріву.

◼ На території закладу є побутова 

кімната.

◼ Окреме приміщення для миття рук 

та вмивання для хлопчиків та 

дівчат

◼ На території закладу є роздільні 

туалети для хлопців та дівчат.



Організація харчування 
◆ Згідно режиму дня в 

закладі  діє 5 разове 
харчування 

◆ Число місць в їдальні 160

◆ Їдальня забезпечена 
всіма меблями з  
врахуванням росту дітей 
у відповідності з діючими 
ГОСТами.

◆ Кухня забезпечена всіма 
пристроями та плитами 
для приготування їжі та 
миття посуду.

◆ Персонал кухні налічує 9 
людей: ст. шефкухар, 6 
кухарів, та 3 працівники 
кухні, які мають 
відповідну кваліфікацію.



Організація медичного обслуговування 

дітей : 
ДОЗ має фізіо-терапевтичний кабінет

◼ Кабінет лікаря

◼ Процедурна 

◼ Кімната сестри 
медичної

◼ Вбиральня з 
вмивальною у шлюзі

◼ Окреме приміщення 
ізолятора на 8 місць



Фізкультурно –

спортивні заходи 

• 2 ігрових майданчики для гри в міні – футбол

• 1 ігровий майданчик для гри в пляжний футбол

• 1 ігровий майданчик для гри  в баскетбол

• 2 ігрових майданчики для гри в волейбол

• 1 ігровий майданчик для гри в пляжний волейбол 

• 1 ігровий критий майданчик для гри в настільний теніс

• Регулярно по загонах проводяться змагання з 
волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, 
шахів, шашок, козацькі розваги, рухливі ігри та 
естафети.

• Організовуються  одноденні туристичні походи по 
берегах річки Псьол. 

• В залежності від кваліфікації інструкторів по спорту, 
проводяться секційні заняття.

• Під час купання дітей проводиться навчання їх 
плаванню.



Виховна діяльність дітей.

▪ Розважальна програма містер Соснова поляна 

▪ Розважальна програма міс Соснова поляна

▪ Розважальна програма День кольорів 

▪ Розважальна програма Ідеальна пара

▪ Розважальна програма Міс дюймовочка

▪ Конкурси: День талантів, Акторської 

майстерності, Малюнку на асфальті, Композиції з 

піску, Царство замків, Краса моєї України 

▪ Ігрові години: Майданс, Книга рекордів, Під 

знаком зодіаку, В гостях у країні ігор, Казковий 

ігровий час, Танці без зірок, Козацькому роду 

нема переводу, Що? Де? Коли?

▪ Гурток вокального співу

▪ Гурток народного танцю

▪ Гурток театральних колективів

▪ Гурток виготовлення іграшки з 

паперу

▪ Гурток ліпки з пластиліну 



Чому ж необхідно вибирати саме 

ДОЗ Соснова поляна
• Наш заклад знаходиться в екологічно чистому містечку,в мальовничому 

лісному масиві, де протікає чиста річка Псьол

• Систематично проводиться загартування, купання, та навчання дітей 

плаванню.

• Чиста прозора без шкідливих речовин  питна вода, яка допомагає в 

очищенні організму від шлаків.

• Збалансоване харчування дозволяє дітям  оздоровити своє тіло а 

регулярне заняття спортом укріпити свої м’язи та завжди залишатись в  

прекрасній формі.

• І саме головне, що кваліфікований педагогічний персонал забезпечить 

Вашим дітям рухову активність, участь в різних конкурсах, ігрових ШОУ, 

розважальних програмах, де кожна дитина буде нагороджена цінним 

подарунком.



Увага!!! Увага !!! Увага!!!
Всіх запрошуємо до нас.

⚫ Адреса: 

Полтавська область,Великобагачанський район, с.Колосівка, вул.Лісова 1

⚫ Тривалість зміни 21 день

⚫ Графік змін: 1 зміна 11.06 – 02.07. 2019 року

2 зміна 02.07 – 23.07. 2019 року

3 зміна 23.07 – 13.08. 2019 року

⚫ Вартість путівки: 8900 грн.

Телефони для контактів:                        тел.  050 312 97 83 

Директор ДОЗ Соснова поляна – Мацько Леонід Васильович                                                    

Голова                                тел. 050 358 02 35 

ППО Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС – Цимбалюк Олександр Федорович

Поштова скринька: Sosnova.polyana@ukr.net


