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ансіонат “Галичина” в смт. Лазурне, що на Херсонщині, –
найпопулярніша адреса для літнього сімейного відпочинку та оздоровлення дітей. Берег Чорного моря піщаний,
прибережні води неглибокі, тож і відпочинок безпечніший. Своїми
враженнями від цьогорічної поїздки на відпочинок у пансіонат
“Галичина” з газетою поділився директор благодійного фонду
“Спілчани” Микола Сернецький.

– Традиції пансіонату в основному збережені – упродовж
багатьох років адміністрація організовує доїзд відпочивальників
автобусами у пансіонат із залізничного вокзалу і у зворотному
напрямку, – розповідає Микола
Сернецький. – Це дуже добре, що
проблем із добиранням з Херсона
в Лазурне не виникає. Але звернув увагу на одну особливість:
незважаючи на те, що поїзд на
Львів вирушає в післяобідню
пору, підйом відпочивальників у
день відправлення проводиться о
6-й ранку, сніданок – о 6:30, а о 7-й
автобус вже вирушає до вокзалу.
Оскільки серед відпочивальників
є багато діток, мабуть, недоцільно так рано вирушати в дорогу.
Розумію, що для пансіонату вигід-

му, щоб було зручно усім – і дітям,
і дорослим. Як на мене, можна
було б просто зібрати всі медичні
довідки і роздати ключі від кімнат
відпочивальникам, а впродовж
дня вони могли б спокійно без
черг залагодити решту формальностей.
Не додають привабливого
вигляду нашому пансіонату і три
довгобуди. Цегляні коробки, що
почали руйнуватися під впливом
кліматичних умов, справляють
сумне враження. Здивувало і те,
що за десятилітній період із часу,

ніше відвезти автобусами людей
і на зворотному шляху забрати
з вокзалу новоприбулих, та вважаю, що насамперед варто подумати про комфортну поїздку дітей,
спокійнішими були б і їхні батьки.
Автобусів в автопарку достатньо,
і вирішення цього питання не потребує значних зусиль.
Дивно було спостерігати по
приїзді в пансіонат і за довжелезною чергою до лікаря, який перевіряв медичні довідки. Потому
потрібно було знову вистояти ще
одну чергу, щоб зареєструватися,
оплатити за путівку і лише тоді
поселитися. Враховуючи те, що
в “Галичину” на відпочинок і оздоровлення приїжджає багато дітей,
адміністрації пансіонату варто організувати цю процедуру по-іншоРеклама
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коли я бував у “Галичині” востаннє, територія пансіонату не стала
зеленішою та привабливішою.
Наприклад, територія сусіднього
пансіонату “Корабел” буквально
потопає у квітах, деревах і виноградниках, тоді як озелененню в
“Галичині” приділяють мало уваги.
Погодьтеся, для відпочивальників
важливий не лише комфорт у номерах, а й навколишня краса. До
речі, зауважив, що дерева, кущі та
квіти в пансіонаті поливають зранку. Із власного досвіду знаю, що
не варто поливати рослини у цей

період, коли за кілька годин сонце
припікатиме, і волога не встигне
наситити землю. Краще це робити у вечірній час. Від адміністрації дізнався, що вода тут коштує
недешево, тим більше варто використовувати її раціонально і з
максимальною користю.
Разом із тим добре подбали
в “Галичині” про впорядкування
пляжу, закріпленого за пансіонатом. Тут є парасольки, під якими
можна заховатися у спекотну
пору. Є також штатний працівник,
який відповідає за порядок на
пляжі та безпеку відпочивальників
на воді. А от чого бракує на пляжі,
то це тапчанів, на яких можна полежати і позасмагати. Від такого
нововведення можна було б отримати і комерційну вигоду, реалізовуючи цю послугу стороннім
відпочивальникам.
– Чи подбали в пансіонаті
про дитяче дозвілля, адже на
відпочинок у “Галичину” приїжджає чимало залізничників із
дітьми?
– Скажу відверто, за період
мого перебування у пансіонаті
я не помітив проведення таких
заходів. Крім гойдалки та гірки,
жодних розваг для малечі не
було. Тому батьки часто ходили з
дітьми на територію інших пансіонатів, де дітям справді приділяли
чимало уваги.
– Як щодо якості та розмаїття харчування?
– Харчування тут калорійне, гарна випічка, однак, на мою
думку, у меню бракувало каш,
постійно пропонували картоплю

тощо. Помітив, що порції для дітей – завеликі, якщо зменшити
порції, то на вивільнені кошти
можна було б закупити більше
корисних фруктів.
Перед нашим від’їздом у
пансіонаті трапилася форс-мажорна ситуація – обрив кабелю
електропостачання. Через це
кілька днів відпочивальники були
позбавлені гарячої води і відповідно висловлювали своє незадоволення ситуацією. Не всі навіть
побачили оголошення про аварію.
Якби директор пансіонату прийшов, скажімо, у їдальню й особисто пояснив людям ситуацію,
думаю, всі поставилися б до цього з розумінням, не було б різних
розмов та пересудів.
– Чи висловили свої зауваження, побажання керівництву
пансіонату?
– Звичайно, свої зауваження висловив і в усній, і в письмовій формі особисто директору
пансіонату, записавши їх у “Книзі
відгуків”. Сподіваюся, що вони
будуть враховані на користь відпочивальників. Своїми ідеями я
також поділився з відпочивальниками, які мене підтримали.
Загалом переконаний, що
необхідно прийняти принципово
важливе рішення про добудову
корпусів пансіонату, щоб він міг
приймати якомога більше відпочивальників. Нині на залізниці працює багато молоді, народжуються
молоді сім’ї, і саме їм із дітьми тут
відпочивати.
Спілкувалася Оксана
ПОДОЛЬСЬКА

