
 

Інформаційні матеріали про діяльність літнього табору 

відпочинку з денним перебуванням « СОНЕЧКО» на базі 

гімназії біотехнологій № 177 

Тип дитячого закладу оздоровлення 
та відпочинку 

Табір з денним перебуванням 

Власник(засновник) Солом’янське РУО м. Києва 

Форма власності державна 

Місцезнаходження,телефон,факс,e-
mail 

03049 м. Київ,вул.. Курська,12 
Телефон:248-40-89 

Факс:248-40-89 
e-mail: bio177@ukr.net 

Прізвище,ім’я, по-батькові керівника Сташевська Ірина Станіславівна 

Відомості про внесення закладу до 
Державного реєстру дитячих 
закладів оздоровлення та 
відпочинку(номер у Державному 
реєстрі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку0 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
22880194 

Категорія закладу за результатами 
державної атестації 

гімназія 

Перелік послуг з оздоровлення,які 
надає заклад 

Загальне оздоровлення 
дітей,фізіотерапевтичні 

процедури,аромотерапія,фітотерапія,  
стоматологічні послуги,басейн 

Максимальна кількість дітей,яку 
вміщує заклад оздоровлення та 
відпочинку за одну зміну 

90 

Кількість дітей,які потребують 
особливої соціальної підтримки,що 
перебували у закладі оздоровлення і 
відпочинку за минулий рік 

5 

Вартість одного ліжко-дня путівки на 
поточний рік 

26 грн.00коп. 

Умови перебування дітей у закладі 
оздоровлення та відпочинку та 
побутові умови для дітей(перелік 
приміщень,споруд,наявність 
побутових зручностей,їх 

Наявність спальних кімнат-6( 2-
стаціонарні; 4-організовані з 
дотриманням санітарно-гігієнічних 
норм), їдальня з сучасним 
їнтер’єром,душові кабіни( з                     



відповідність санітарно-гігієнічним 
нормам,душові,кімнати 
гігієни,санвузли) 

об лаштованими  для миття ніг 
піддонами),гігієнічні кімнати для 
дівчат,сучасні санвузли  

Організація 
харчування(їдальня,наявність 
дієтичного 
харчування,вітамінізація,фітотерапія,
змінність харчування дітей) 

Їдальня з сучасним 
інтер’єром,харчоблок ,обладнаний 
сучасною технікою,що дозволяє 
готувати різноманітне меню,а також 
готувати дієтичні страви. Вітамінізація 
щоденна 

Медичне обслуговування 
дітей(наявність кваліфікованих 
медичних працівників,лікарських 
засобів,виробів медичного 
призначення та обладнання,у тому 
числі для надання невідкладної 
медичної допомоги на до 
госпітальному етапі,наявність та 
ведення відповідної медичної 
документації) 

2 кваліфіковані медичні 
працівники,сучасні медичні 
кабінети(фізіотерапії,аромотерапії,сто
матології). Всі кабінети об лаштовані 
сучасними медичними 
пристроями,забезпеченість 
медикаментами на високому рівні. 
Документація ведеться на високому 
професійному рівні 

Гурткова робота(перелік 
гуртків,дитячих колективів,їх 
кількість) 

 Спортивно-оздоровчі 
секції(футбол,піонербол,шахи) 

 Освітньо-дозвільний(гурток 
журналістики,мистецтва 
малюнку,бальних 
танців.спортивних танців, 
психологічног розвантаження 

 Естетичний 

 Екологічний 

 трудовий 

Бібліотека(кількість примірників 
електронних(за наявності)та 
друкованих видань 

В наявності бібліотека з читальною 
залою,можливістю користування 
Internet програмами,величезною 
кількістю друкованих видань 

Територія 
закладу(площа,благоустрій,наявність 
обладнаних місць 
відпочинку,спортивні 
споруди,інвентар,басейн,огороджен
ня) 

Теріторія закладу становить 11 
га(благоустрій на високому рівні:в 
наявності сучасне  футбольне 
поле,спортивний та ігрові 
майданчики,). Територія огороджена 
залізним парканом. Весь інвентар в 
наявності 

Кадрове забезпечення закладу 
оздоровлення та відпочинку 

В закладі працюють 15 
висококваліфікованих спеціалістів,що 



мають вищу педагогічну освіту та 
досвід роботи до 10 років і більше. 

 

 

Кадрове забезпечення закладу оздоровлення: 

Прізвище,ім’я,по батькові працівника освіта 

Кульшина В.О. вища       начальник табору 

Макаренкова Є.В. вища       заст.. нач. табору 

Кучерява О.М. вища        вихователь 
Коваленко О.М. вища        вихователь 
Камінська С.Ю. вища        вихователь,кер.гуртка 
Кисіль Л.М. вища        вихователь 
Пономаренко Т.П. вища        вихователь 
Лиходій К.І. вища        вихователь 

Іванова К.Л. вища        вихователь 

Васильківський Д.Д. вища        вихователь,кер.гуртка 

Нєстєрова А.А. вища        вихователь,кер.гуртка 
Мирутенко І.С. вища        вихователь,кер.гуртка 

Каторгіна Т.М. вища        вихователь 

Корнієнко Н.П. вища        вихователь,кер.гуртка 

Вичівська Л.З. вища        вихователь 

Скляренко Н.В. вища        вихователь 

 


