
 
Фігуровка? Фігуровка!
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«Ви хочете добре відпочити? Не думайте довго і приїздіть у Фігуровку!» 
«Для тих, хто хоч одного разу побував у Фігуровці, питання «їхати чи не їхати» вже не
постає! Туди просто тягне!» 
«Цікаво було б побачити людину, котра побувала у Фігуровці і не поїхала б звідти
щасливою!» 
«Щоразу, повертаючись сюди, відчуваєш щастя і захоплення від знайомих до болю пахощів,
пейзажів, однак кожна Фігуровка – нова, інша, цікава, не схожа ні на що інше!» 
Що ж це за місце, про яке так захоплено відгукуються політехніки – і студенти, й викладачі?
Спортивно-оздоровчий центр «Політехнік» НТУ «ХПІ» розміщений у курортній зоні
Харківщини, у дивовижно мальовничому місці, на лівому березі ріки Сіверський Дінець, за 27
км від Харкова и за 3 км від Чугуєва. Це улюблене місце активного відпочинку студентів і
викладачів університету з 1954 р.
Урочище «Фігуровка» – чиста екологічна зона, свідчення тому – прекрасні білі лілії, ці чудові
красуні чистих водойм, що ростуть на ріці. Прохолодне й чисте повітря забезпечує змішаний
ліс – дуб, сосна, осика, вільха, ясень.
У ріці поряд із табором водиться риба всіх європейських рік і озер: сом, судак, окунь, щука,
минь, плотва, густера та ін. Вода в ріці настільки чиста, що з пірса (понтона), котрий
врізається на 10м у річку, можна неозброєним оком бачити всіх підводних мешканців. До
цього курортного району Харківщини підходить шар Березівських мінеральних вод. А сам
табір постачається артезіанською водою, якій властиві цілющі якості столових вод. За
хімічним складом вона ідентична таким визнаним лідерам, як «Гірський Тікач», «Ліговчанка»,
«Княжа». Цілющі властивості має також вода у фонтанчиках на території табору. Вона
благодійно впливає на обмін речовин, сприяє очищенню шлунково-кишкового тракту від
шлаків, покращує загальний стан. Це підтверджено висновком Одеського інституту
курортології і реабілітації.
Проживання в кімнатах корпусів, дерев’яних будиночках і сучасних котеджах по 3–4
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чоловіка. Умивальники літні – загальні, чисті санвузли. Відпочиваючі забезпечуються 3-
разовим якісним харчуванням (обслуговують за столами офіціанти), медичною допомогою
та консультаціями в медпункті і на пляжі.
На території спортивно-оздоровчого центру є також літній кінозал, танцмайданчик, спортивні
майданчики для ігор у бадмінтон, волейбол, баскетбол, футбол, зона для занять ворк аутом.
Нудьгувати в таборі вам не доведеться – протягом заїзду проводяться змагання з різних
видів спорту, а також квести, майстер-класи, тренінги, розважальні заходи, конкурси і
концерти.
Ви хочете добре відпочити? Не розмірковуйте довго і приїздіть у Фігуровку!


