
 

ДП ”Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” 

ЗАТ “Укрпрофздоровниця” 
 

62363, Харківська область, Дергачівський район, с. Березівське  

тел. (057)700-33-16, факс (057)712-20-27 

 

Реабілітаційна установа – перлина Слобожанського краю, один із 

найстаріших європейських курортів. Мальовнича територія комплексу, що 

розкинулася більш ніж на 17 гектарів, з природним парком із затишною 

березовою балкою біля джерела стане відмінним місцем для відпочинку і 

накопичення сил для подальшої активної діяльності.   

Реабілітаційною установою надаються послуги з психологічної 

реабілітації, які включають: 

– проведення індивідуальних та групових зустрічей з досвідченими 

психологами (у функції яких входить психологічна просвіта та 

консультування, тренінги, моделювання поведінки тощо); 

– відвідування  музею історії курорту та екскурсії до пам’яток природи, які 

мають культурно-естетичне значення, таких як Екопарк Фельдмана (Feldman 

Ecopark) у м. Харкові; 

– спортивно-оздоровчі заходи, зокрема безоплатне відвідування басейну, 

спортивної зали; 

– освітньо-пізнавальні та релаксаційні заходи (концерти, кіно, вечори 

відпочинку, користування бібліотекою, wi-fi зоною тощо). 

Зазначені послуги надаються залежно від індивідуальних побажань 

учасника антитерористичної операції.  

Без додаткових витрат для учасника антитерористичної операції 

реабілітаційна установа надасть послуги з фізичного відновлення: 

– прийом лікувальної мінеральної води «Березівська», яка за рівнем 

мінералізації, температурою, хімічним складом найбільш наближена до води 

з бельгійського курорту СПА та трускавецької води «Нафтуся»;  

– лікувальна гімнастика; 

– голкорефлексотерапія тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” 

 

67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,  

смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, буд. 1а,  

тел. (04849) 4-87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41  

 

 

Реабілітаційна установа знаходиться в екологічно-чистому куточку 

України, на березі Шаболатського лиману, біля Чорного моря. Поєднання 

морського та степового клімату з особливостями лісопаркової зони 

створюють найсприятливіші для відпочинку і оздоровлення умови.  

Реабілітаційною установою надаються послуги з психологічної 

реабілітації, які включають: 

– проведення індивідуальних та групових зустрічей з досвідченими 

психологами (у функції яких входить психологічна просвіта та 

консультування, тренінги, моделювання поведінки тощо); 

– виїзні автобусні екскурсії до історико-культурних пам’яток: Білгород-

Дністровська фортеця (історико-архітектурна пам'ятка XIII–XV століть), 

Свято-Миколаївський храм в с. Кулевчі (місце масового паломництва 

віруючих), екскурсія по смт. Сергіївка; 

– спортивно-оздоровчі заходи, зокрема безоплатне відвідування басейну 

(гідрокінезотерапія), спортивної зали; 

– освітньо-пізнавальні та релаксаційні заходи (концерти, вистави, кіно, 

користування бібліотекою, wi-fi зоною тощо). 

Зазначені послуги надаються залежно від індивідуальних побажань 

учасника антитерористичної операції.  

Без додаткових витрат для учасника антитерористичної операції 

реабілітаційна установа надасть послуги з фізичного відновлення: 

– прийом лікувальних мінеральних вод  Моршинська1, Моршинська 6, фіто 

чай;  

– різноманітні ванни, гідрокінезотерапія, грязелікування;  

– фізіопроцедури (магнітотерапія, лазеротерапія); 

– лікувальна фізкультура, масаж;   

– арома- та спелеотерапія, інгаляторій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


Менський санаторій «Остреч» 
 

15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, урочище  Остреч, буд. 0,  

тел. (04644) 2-14-12, факс (04644)2-14-00 

 

Санаторій  “Остреч” - самобутній і привабливий оздоровчий комплекс 

Чернігівщини. Знаходиться у лісі, на березі мальовничого озера. Сосновий 

ліс, відпочинок на березі озера дарують відпочиваючим бадьорість і здоров'я. 

Одним з найцінніших багатств “Остреча” є мінеральна вода, що за своїм 

складом аналогічна кримським водам, і місцева лікувальна торфогрязь. 

Реабілітаційною установою надаються послуги з психологічної 

реабілітації, які включають: 

– проведення індивідуальних та групових зустрічей з досвідченими 

психологами (у функції яких входить психологічна просвіта та 

консультування, тренінги, моделювання поведінки тощо); 

– екскурсійні програми до Менського краєзнавчого музею, Сосницького 

літературно-меморіального музею О.П.Довженка, Менського зоопарку 

(єдиного зоопарку на пострадянському просторі, розташованого в районному 

центрі), та по історичним місцям, архітектурним пам’яткам Чернігівської 

області, а саме: м. Новгород-Сіверський (оглядова екскурсія по місту, 

Замкова гора, музей “Слово о полку Ігоревім”, Спасо-Преображенський 

монастир, Успенська церква), м. Батурин (Палац Кирила Розумовського, 

Садиба Кочубея, Цитадель Батуринської фортеці), м. Чернігів (оглядова 

екскурсія по місту, Чернігівський Дитинець (Вал), Антонієві печери, Спасо-

Преображенський собор, Борисоглібський собор, Чернігівський обласний 

філармонійний центр). 

Проводяться спортивно-оздоровчі заходи, зокрема безоплатне 

відвідування басейну, спортивної зали, освітньо-пізнавальні та релаксаційні 

заходи (концерти, вистави, кіно, користування бібліотекою, wi-fi зоною 

тощо). 

Зазначені послуги надаються залежно від індивідуальних побажань 

учасника антитерористичної операції.  

Без додаткових витрат для учасника антитерористичної операції 

реабілітаційна установа надасть послуги з фізичного відновлення: 

– прийом лікувальної мінеральної води;  

– грязелікування (торфово-пелоїдні грязі); 

– процедури з лікувального масажу.  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



ТОВ “Санаторій “Феофанія” 

 

03143, м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 27,  

тел. (044) 469-56-71, 526-71-12 
 

 

Комплекс знаходиться в передмісті міста Києва в лісопарковій зоні 

Голосіївського лісового грабово-дубового масиву заповідника “Феофанія”. 

Це мальовничий парк з рідкісними рослинами і з каскадом прекрасних 

лісових озер. Прогулянка по його тінистих алеях принесе велике 

задоволення. У лісові озера впадають цілющі джерела. Наявність рослинності 

і водойм визначають унікальний мікроклімат цієї місцевості.  

Реабілітаційною установою надаються послуги з психологічної 

реабілітації, які включають: 

– проведення індивідуальних та групових зустрічей з досвідченими 

психологами (у функції яких входить психологічна просвіта та 

консультування, тренінги, моделювання поведінки тощо); 

– відвідування екскурсій до музеїв та пам’яток природи: Національний музей 

народної архітектури та побуту України, Свято-Пантелеймонівський жіночий 

монастир, парк “Феофанія” (улюблене місце відпочинку киян та гостей 

міста); 

– спортивно-оздоровчі заходи, зокрема безоплатне відвідування басейну, 

спортивної зали; 

– освітньо-пізнавальні та релаксаційні заходи (концерти, кіно, користування 

бібліотекою, wi-fi зоною тощо). 

Зазначені послуги надаються залежно від індивідуальних побажань 

учасника антитерористичної операції.  

Без додаткових витрат для учасника антитерористичної операції 

реабілітаційна установа надасть послуги з фізичного відновлення: 

– прийом лікувальних мінеральних вод  Моршинська1, Моршинська 6; 

– процедури з лікувального масажу;   

– синглетнокиснева терапія, аромотерапія; 

– фізіотерапевтичне лікування;  

– лікувальні ванни.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


