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В інформаційному бюлетені наведено перелік закладів оздоровлення та
відпочинку, умови проживання та вартість оздоровчих послуг, які допоможуть
головам районних, районних у містах, міських організацій Профспілки,
первинних профспілкових організацій вузів I-IV рівнів акредитації в організації
і проведені оздоровчої кампанії для членів Профспілки та їх сімей в
оздоровчому сезоні 2018 р.

Укладачі:

Коваленко Н. В. – головний спеціаліст
виконавчого апарату Донецького обласного
комітету Профспілки працівників освіти і
науки України;
Волков Д. А. – заступник голови Донецької
обласної
організації
Профспілки
працівників освіти і науки України.

Відповідальна за випуск:

Заморська Т. М – в.о. голови Донецької
обласної
організації
Профспілки
працівників освіти і науки України.
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1. Сімейний відпочинок
База відпочинку «Сосенки» (м. Святогірськ)
Фактична адреса:
Телефони:
Факс:
Сайт:

Донецька обл., 84432, сел. Соснове, вул. Новака Л. І., 2
+38 (06262) 5-53-57
+38 (050) 470-83-66
+38 (050) 422-11-61
+38 (06262) 5-53-57
http://sosenki.com.ua
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без харчування

2.

2 місн.
Корпус «Елітний»
№2(б), 5(б), 6(б), 9, 16 (з балконом), (1 кімн.)
№9 (в номері телевізор, чайник,
холодна та гаряча вода, душ, туалет,
без холодильника)
3 місн.
Корпус «Елітний»
№ 12, 20, 24 (в номері телевізор, (1 кімн.)
чайник, холодна та гаряча вода, душ,
туалет, без холодильника)

Вартість
номеру на добу

з 3-х разовим
харчуванням*

1.

Умови проживання

Кількість осіб у номері

№
з/п

Категорія номеру

Перебування у «Сосенках» передбачає більшою мірою спілкування з
природою, ніж відпочинок на галасливих пляжах відомих курортів, з їх
нав’язливою індустрією розваг. В районі бази розташовані тихе озеро з
мілководним піщаним пляжем, для відпочинку з дітьми, і мальовничі місця на
річці Сіверський Донець. Сервіс бази відпочинку поєднує в собі все необхідне,
як для активного відпочинку, так і для просто приємного проведення часу на
природі.
На базі відпочинку є 2-х і 3-х поверхові житлові корпуси, а також
12 будиночків котеджного типу з одно-, двох-, трьох- і чотиримісними
номерами. У номерах є все необхідне для комфортного проживання: телевізор,
туалет, душ (гаряча і холодна вода). Взимку житлові приміщення опалюються.
Доглянута територія з зеленими галявинами в реліктовому лісі, свіже
повітря, компактність житлових і адміністративних будівель створюють
відчуття спокою та комфорту.
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760

360

3

1 010

410

5

з 3-х разовим
харчуванням*

без харчування

Корпус «Елітний»
№10, 13, 19, 22 (з балконом), (в
номері холодильник, телевізор,
чайник, холодна та гаряча вода, душ,
туалет, без холодильника)
4. Корпус «Фаворит»
№1, 3, 5, 7 (в номері телевізор,
чайник, холодна та гаряча вода, душ,
туалет, без холодильника)
5. Корпус «Фаворит»
№2, 4 (в номері телевізор, чайник,
холодна та гаряча вода, душ, туалет,
без холодильника)
6. Корпус «Фаворит»
№6, 8 (в номері холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода,
душ,
туалет,
без
холодильника)
7. Будинок «Княжий»
№4
(в
номері
холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
8. Будинок «Княжий»
№1, 3 (в номері холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
9. Будинок «Лісний»
№1, 2, 3, 4 (в номері холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
10. Будинок «Дачний»
№1, 2, 3, 4, 5, 8 (в номері
холодильник, телевізор, чайник,
холодна та гаряча вода, душ, туалет)
3.

Кількість осіб у номері

Умови проживання

Категорія номеру

№
з/п

Вартість
номеру на добу

4 місн.
(1 кімн.)

4

1 260

460

2 місн.
(1 кімн.)

2

850

450

3 місн.
(1 кімн.)

3

1 100

500

2 місн.
(2 кімн.)

2+
дод.
місто

1 025

625

6 місн.
(3 кімн.)

6+
дод.
місто

2 100

850

4 місн.
(3 кімн.)

4+
дод.
місто

1 600

800

2 місн.
(1 кімн.)

2

810

410

2 місн.
(2 кімн.)

2+
дод.
місто

920

520

без харчування

11. Будинок «Дачний»
№7 (в номері кухня, холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
12. Будинок «Приозерний»
№1, 2, 5, 6 (в номері холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
13. Корпус «Дипломат»
№2
(в
номері
холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
14. Корпус «Дипломат»
№1, 3, 4 (в номері холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
15. Корпус «Молодіжний»
№7, 9 (в номері, холодильник,
телевізор, чайник, холодна та гаряча
вода, душ, туалет)
16. Корпус «Молодіжний»
№2, 3, 5, 6, 8, 10 (в номері
холодильник, телевізор, чайник,
холодна та гаряча вода, душ, туалет)
17. Корпус «Молодіжний»
(в номері холодильник, телевізор,
чайник, холодна та гаряча вода, душ,
туалет)

з 3-х разовим
харчуванням*

Умови проживання

Кількість осіб у номері

Категорія номеру

№
з/п

Вартість
номеру на добу

3 місн.
(3 кімн.)

3+
дод.
місто

1 300

700

2 місн.
(1 кімн.)

2

790

390

2 місн.
(2 кімн.)

2+
дод.
місто

1 100

700

4 місн.
(3 кімн.)

4+
дод.
місто

1 600

800

3 місн.
(1 кімн.)

3

1 085

485

2 місн.
(1 кімн.)

2

835

435

1місн.
(1 кімн.)

1

825

625

* 3-х разове харчування – 200 грн. на 1 особу:
- сніданок – 60 грн.;
- обід – 80 грн.;
- вечеря – 60 грн.
** Додаткове місце (диван, розкладачка + харчування) – 250,0 грн.
За постільну білизну на додаткове місце береться плата – 50,00 грн.
Заїзд на територію бази відпочинку з 14.00 год., виїзд о 12.00 год.
За дітей віком до 5 років, оплата не береться.
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База відпочинку «Енергетик» (сел. Мелекіно)
Фактична адреса:
Телефони:
E-mail:
Сайт:

Донецька обл., 87500, сел. Мелекіно (1 спуск),
вул. Набережна, 22
+38 (095) 858-11-33
+38 (067) 780-12-26
fotinohkavip@mail.ru
http://little.com.ua/melekino/1808.html

База відпочинку «Енергетик» знаходиться в курортній зоні Азовського
моря, має власний пляж. На території є дерев’яні літні будиночки (2-х, 3-х, 4-х
місні), відокремлені один від одного, мають окремий вхід. Більш комфортні
номери зі зручностями: 2-х, 3-х, 4-х місні, є душ (без гарячої води), санвузол,
холодильник в кожному номері.
На базі багато зелені, велика площа дозволяє мати стоянку для машин і
автобусів. На виході до моря є дитячий майданчик, літній солярій, оглядовий
майданчик, тенісні столи, спортивний інвентар (користування включено у
вартість проживання). Поруч з базою знаходяться: кінотеатр, тир, кафе, бари,
проводяться дискотеки та ін.). Для любителів рибної ловлі облаштовані
спеціальні місця. Всі будиночки відокремлені, кожен має літню веранду і
холодильник. Відпочиваючі забезпечуються постільною білизною, посудом. На
вулиці розташовані літні душові кабіни, туалети. Кухні обладнані газовими
печами. Водопостачання діє на всій території бази (без надання гарячої води).
Доплата за додаткову людину – 50% вартості проживання (комунальний
платіж) без надання ліжко-місця. З дітей, віком до 6 років (включно) без
надання окремого ліжко / місця оплата не береться.
Категорично забороняється перебування домашніх тварин на
території бази відпочинку!
Літні дерев’яні будиночки без зручностей (без харчування)
Вартість за
2-х місний
3-х місний
4-х місний
будинок / на добу
червень
90
135
180
липень, серпень
120
160
200
2 ліжка, стіл,
3 ліжка, стіл,
4 ліжка, стіл,
2 стільця,
3 стільця,
4 стільця,
Комплектація
холодильник,
холодильник,
холодильник,
будиночку
шафа
шафа
шафа
Літні будиночки із зручностями (без харчування)
Вартість за
2-х місний
3-х місний
4-х місний
будинок / на добу
червень
200
270
340
липень, серпень
230
310
390
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2-х спальне
2-х спальне
ліжко, 1-но
ліжко, два 1-но
спальне ліжко,
спальних ліжка,
Комплектація
холодильник,
холодильник,
будиночку
душ, санвузол,
душ, санвузол,
умивальник
умивальник
Літні будиночки підвищеної комфортності (без харчування)
Вартість номеру /
2-х місний
3-х місний
4-х місний
на добу
червень
240
330
410
липень, серпень
320
380
460
2-х спальне
2-х спальне
2-х спальне
ліжко, 1-но
ліжко, два 1-но
ліжко, шафа,
спальне ліжко,
спальних ліжка,
холодильник,
холодильник,
холодильник,
Комплектація
душ, санвузол,
душ, санвузол,
душ, санвузол,
номеру
умивальник,
шафа,
шафа,
кондиціонер,
умивальник,
умивальник,
телевізор
кондиціонер,
кондиціонер,
телевізор
телевізор
2-х спальне
ліжко,
холодильник,
душ, санвузол,
умивальник

Графіки заїздів (по 10 днів):
Червень
Липень
Серпень
01.06. – 10.06.2018 р.
01.07. – 10.07.2018 р.
31.07. – 09.08.2018 р.
11.06. – 20.06.2018 р.
11.07. – 20.07.2018 р.
10.08. – 19.08.2018 р.
21.06. – 30.06.2018 р.
21.07. – 30.07.2018 р.
20.08. – 29.08.2018 р.
Час заїзду: з 8.00 год. (в день заїзду)
Час виїзду: до 17.00 год. (в день виїзду)
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2. Санаторно-курортне лікування
ПАТ «Миргородкурорт».
Санаторії: «Миргород», «Хорол», «Березовий гай»
Фактична адреса:
Телефони:
«Миргород»
«Хорол»
«Березовий гай»
Факс
E-mail:
Сайт:

Полтавська обл., 37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 112
+380 (5355) 5-31-48
+380 (5355) 5-21-87
+380 (5355) 5-21-24
+380 (5355) 5-21-25
marketing@mirgorodkurort.ua
http://mirgorodkurort.ua

Санаторій «Миргород»
Санаторій «Миргород» знаходиться в центрі України, у найбільш
екологічно чистій зоні – на Полтавщині. Саме тут, на мальовничих берегах
річки Хорол, потопаючи в зелені берез і сосен, розташований цей райський
куточок, який відпочиваючі називають перлиною України, «українською
Швейцарією». Цілюща миргородська вода та лікувальні грязі із місцевого
родовища, приваблюють сюди понад 30 тисяч відпочиваючих із майже 30 країн
світу.
Профільні відділення:
- відділення лікування хворих із захворюваннями органів травлення.
Реабілітаційні відділення:
- відділення нейрореабілітації хворих (дорослих): підгострий період
інсультів (після оперативних втручань на судинах мозку, або без них),
підгострий період черепно-мозкових травм;
- відділення соматичної реабілітації хворих (дорослих): підгострий період
після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та
інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударнохвильової літотрипсії);
- відділення кардіо-пульмонарної реабілітації хворих (дорослих) в
підгострий період захворювань легень, в підгострий період після операції на
легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру;
- відділення реабілітації хворих (дорослих) учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС;
- реабілітаційне відділення для хворих (дорослих) з хворобами нервової
системи;
- відділення реабілітації після оперативних втручань на органах зору
(підгострий період після оперативних втручань на органах зору).
Санаторій «Хорол»
У мальовничому куточку міста Миру майже століття тому на місці
козацької фортеці під благословенні дзвони Успенського собору зароджувався
всесвітньовідомий курорт «Миргород» і санаторій «Хорол», який сьогодні є
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зразком сучасного курортного комплексу. Розташований санаторій в найбільш
екологічно чистому куточку України, на Полтавщині, на мальовничому березі
річки Хорол, яка і дала назву санаторію.
Профільні відділення:
- відділення лікування хворих із захворюваннями органів травлення;
- відділення оздоровлення дітей в супроводі батьків із захворюваннями
органів травлення;
- відділення лікування гінекологічних захворювань (оздоровлення хворих
з патологією жіночих статевих органів).
Реабілітаційні відділення:
- відділення реабілітації при порушенні перебігу вагітності: ускладнена
вагітність;
- реабілітаційне відділення після радикальної терапії з приводу
онкологічних захворювань.
Санаторій «Березовий гай»
Санаторій «Березовий гай» входить до складу найвідомішої в світі
української оздоровниці – курорту «Миргород», що знаходиться в центрі
України, у найбільш екологічно чистій зоні нашої держави – на Полтавщині. В
цьому чудовому райському куточку сама природа подарувала людям унікальну
за своїми цілющими властивостями Миргородську мінеральну воду, помірний
клімат, мальовничі береги річки Хорол, яка ніби підковою щастя обіймає
територію курорту.
Профільні відділення:
- відділення лікування хворих із захворюваннями органів травлення.
Реабілітаційні відділення:
- всеукраїнський центр санаторно-курортної реабілітації дітей і підлітків,
хворих на цукровий діабет;
- відділення кардіо-пульмонарної реабілітації хворих (дорослих):
цукровий діабет;
- відділенні кардіо-пульмонарної реабілітації: цукровий діабет – для
хворих дітей і підлітків (у супроводі одного з батьків або особи, яка їх
замінює);
- відділення реабілітації хворих (дорослих) із захворюваннями
щитоподібної залози.
При переході з профільного відділення в одне з реабілітаційних
відділень доплата для дорослих становить на 1 особу за добу – 138 гривень з
ПДВ, для дітей та інвалідів – 97 гривень без ПДВ.
Вартість бронювання 1-місних, покращених номерів та номерів
«Люкс» становить – 100 грн. з 1 особи.
Вартість послуги проживання для дітей встановлена зі знижкою від
затверджених цін: у віці до 4 років – 60%, з 4 до 10 років – 50%; з 10 до 18
років – 30%;
Вартість путівки для дітей при розміщенні на приставному ліжку
становить: до 10 років – 50% від вартості путівки; від 10 до 16 років – 70%;
від 16 до 18 років – 80%.
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Санаторії

Категорія номера

Тип харчування

Дорослі з ПДВ в грн.*

Діти віком до 18 років без
ПДВ на основ не місце та
для інвалідів без ПДВ

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

1- кім. 2- міс.
«Ekonom-Економ»
Реабілітаційне для.
хворих на цукровий
діабет; лікування
щитовидної залози;
неспецифічні
захворювання органів
дихання;
цереброваскулярна
патологія; захворювання
сечост. системи;
реабілітація після
гострого інфаркту
міокарда та нестабільної
2 особи
стенокардії; для лікування
в номері
гіпертонічної хвороби;
після оперативних
втручань на серці та
судинах, пострезекція,
захв. опори і руху після
радикальної терапії з
приводу
окнозахворювань;
відділення оздоровлення
вагітних жінок, відділення
ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС, хвороби
нервової системи, захв.
ока та придаткового
апарату.

Посилене

774

710

11

1- кім. 2- міс.
«Покращений – STDStandart – стандарт+»

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

1- кім. 1- міс.
«Ekonom-Економ»

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

1- кім. 1- міс.
«Покращений – STDStandart – стандарт»
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2 особи
в номері

1 особа
в номері

1 особа
в номері

Діти віком до 18 років без
ПДВ на основ не місце та
для інвалідів без ПДВ

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

2 особи
в номері

Дорослі з ПДВ в грн.*

1- кім. 2- міс.
«Покращений – STDStandart – стандарт»

2 особи
в номері

Тип харчування

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

2 особи
в номері

стандартне

«Миргород»

1- кім. 2- міс.
«Ekonom-Економ»
Захворювання органів
травлення, жіночих
статевих органів
1- кім. 2- міс.
«Ekonom+»
Захворювання органів
травлення

648

594

стандартне

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

Категорія номера

684

627

726

665

774

710

780

715

858

787

стандартне стандартне стандартне стандартне

Санаторії

«Березовий гай»
«Хорол»

2- кімн. з усіма
зручностями 2-місн.
«DLX-Deluxe-Розкішний»

«Миргород»
«Хорол»

2- кім. 2- місн «Люкс А
Стандарт» «SUITE –
Люкс

Тип харчування
1 особа
в номері

2 особи
в номері

2 особи
в номері

Діти віком до 18 років без
ПДВ на основ не місце та
для інвалідів без ПДВ

1- кім. 1- міс.
«Покращений – STDStandart + стандарт +»

Дорослі з ПДВ в грн.*

«Миргород»
«Березовий гай»
«Хорол»

стандартне стандартне

Категорія номера

люксове

Санаторії

942

864

858

787

990

908

*Ціна за путівку з 01.04.2018 р. (на 1 особу на добу – лікування, проживання,
харчування)
Необхідні документи (для дорослих):
- паспорт;
- санаторно-курортна карта.
Розміщення з тваринами заборонено!
Розрахунковий час: заїзд: 08.00 год., виїзд: 24.00 год.
Проїзд: потягом до м. Полтава, далі електропоїздом або маршрутним
автобусом до м. Миргород.
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Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт»,
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
Фактична адреса:
Телефони:

E-mail:
Сайт:
Санаторій «Лаванда»
E-mail:
Санаторій «Дністер»
E-mail:

Львівська обл. 82482 Стрийський р-н, м. Моршин,
вул. Джерельна, 5-а
+38 (050) 36-60-500
+38 (067) 34-35-500
+ 38 (032) 60-60-500
morshynkurort@ukr.net
http://morshynkurort.net/ua/
вул. Івана Франка, 33-а, м. Моршин
san_lavanda@ukr.net
вул. Степана Бандери, 6-б, м. Моршин
san_dnister@ukr.net

Моршин – невеличке містечко на Прикарпатті, що розташоване серед
тисяч квадратних кілометрів екологічно чистих лісів. Сьогодні м. Моршин один
з найвідоміших курортів України. Унікальні джерела Моршина завдяки
особливому складу, зокрема підвищеному вмісту сульфатно-магнієвих солей,
відновлюють пошкоджені клітини печінки, знімають запальні процеси
жовчовивідних шляхів, покращують печінковий кровообіг, нормалізують
обмінні процеси і є незамінними в лікуванні захворювань печінки, кишечника,
підшлункової залози, цукрового діабету, шлунку.
Це місто гарне для відпочинку будь-якої пори року. Клімат Моршина
помірно континентальний, вологий, м’який. Літо тут гаряче, вологе, а осінь
довга, суха і тепла. Середньорічна температура (+16 С) така ж, як на курортах
Кавказьких мінеральних вод. Найбільш жаркі місяці – липень і серпень (+22 –
+24 С), весняні місяці порівняно теплі, осінь не холодна. Таким чином,
кліматичні умови курорту дозволяють впродовж року використовувати
природні чинники, що доповнюють загальний лікувальний комплекс.
На території курорту є автомобільний та залізничний вокзали, відділення
Укртелекому, в якому надаються всі послуги з комунікації, відділення
банківських установ і банкомати, пожежна частина, міська лікарня,
Загальноосвітня школа-ліцей, дитячий садок та школа мистецтв, Палац
Культури (танцювальний зал, бібліотека, конференц-зал), Інтернет-кафе,
автостоянки, автомийка, літні кафе, бари, ярмарок-вернісаж біля бювету
мінеральних вод, тенісний корт, великий і малий стадіони, тренажерний зал,
соляна печера, дитячі майданчики, сауна з міні-басейном, більярд, 2 озера,
відкриті для купання, нічний клуб, косметичні кабінети, екскурсійні бюро та
туристичні агентства.
Лікування: вірусного гепатиту, хронічного гепатиту, жовчнокам’яної
хвороби, хронічного холециститу, хронічного панкреатиту, хронічного
гастриту, хронічного коліту та ентероколіту, дисбактеріозу кишечника, станів
після оперативного втручання на органах травлення, хвороби порушення
обміну речовин.
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Вартість путівки, грн.
на 1 особу на добу*
Тип
(квітень-грудень 2018 р.)
Санаторії
Категорія номера
харчування
5%
Ціна реалізації
знижки
Двокімнатні номери
2-кім. 2-міс. 2 особи
«Лаванда»
«Люкс
в
дієтичне
770
732
«Дністер»
Покращений» номері
2-кім. 2-міс. 2 особи
«Люкс
в
дієтичне
«Лаванда»
720
684
Стандарт»
номері
Однокімнатні номери
1 особа
1-кім. 1-міс.
в
дієтичне
«Дністер»
810
769
«Покращений»
номері
1 особа
1-кім. 1-міс
в
дієтичне
«Лаванда»
710
675
«Стандарт»
номері
1 особа
1-кім. 1-міс.
в
дієтичне
«Дністер»
670
636
«Стандарт»
номері
2 особи
1-кім. 2-міс.
в
дієтичне
«Дністер»
680
646
«Покращений»
номері
2 особи
1-кім. 2 міс.
в
дієтичне
«Лаванда»
630
599
«Стандарт»
номері
1-кім. 2-міс. 2 особи
«Економ
в
дієтичне
«Лаванда»
580
551
Плюс»
номері
1-кім. 2-міс. 2 особи
«Економ
в
дієтичне
«Дністер»
540
513
Плюс»
номері
*Вартість путівки включає проживання в номері вибраної категорії, трьох
разове дієтичне харчування за системою «шведський стіл», лікування та
діагностику.
Лікувальні процедури, що входять у вартість путівки:
 питне лікування мінеральними водами курорту Моршин;
 ванни мінеральні, мінерально-хвойні, мінерально-йодобромні, перлинні,
ванни вихрові для верхніх кінцівок, ванни вихрові для нижніх кінцівок (для
хворих з цукровим діабетом), ванни мінерально-вихрові загальні, мінеральновуглекислі;
 ванни мінеральні з лікарською сумішшю;
15

 лікувальні

душі: циркулярний, висхідний;
 гідроколонотерапія, кишкові зрошення;
 гідромасаж ясен;
 зрошення мінеральною водою ротової порожнини;
 мікроклізми;
 електрофорез грязі;
 грязеві ректальні та вагінальні тампони;
 озокеритолікування;
 лікувальна фізкультура;
 гінекологічні мінеральні зрошення та спринцювання мінеральною
водою;
 психотерапія;
 синглетно-киснева терапія з «Арфазитином» для хворих з цукровим
діабетом;
 інгаляції, аерозольтерапія;
 аромотерапія;
 фізіотерапевтичні методи лікування;
 лікувальна дозована нордична ходьба (групова);
 консультації лікарів спеціалістів: уролога, гінеколога, невропатолога,
стоматолога,
ендокринолога,
отоларинголога,
хірурга,
окуліста,
дерматовенеролога.
 механотерапія.
Обстеження, які входять у вартість путівки:
 загальний аналіз крові, аналізи сечі, аналіз дуоденального вмісту, аналіз
шлункового соку;
 біохімічні аналізи: білірубін, АЛТ, АСТ, тімолова проба, глюкоза крові,
глюкоза сечі, амілаза крові, амілаза сечі, ацетон сечі;
 РН-метрія;
 фіброезофагогастродуоденоскопія;
 УЗД-діагностика органів травлення: печінка, жовчний міхур, жовчні
протоки (1,5 од.), підшлункова залоза (1,5 од.);
 ректороманоскопія;
 електрокардіографія;
 рентген-діагностика:
рентгенографія
шлунку
за
традиційною
методикою, іригографія;
 визначення гелікобактер пілорі: цитологічний метод дослідження – при
наявності ознак загострення, ерозій, виразки, вираженого больового синдрому.
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ДП «Клінічний санаторій «Роща»
Фактична адреса:
Телефони:

E-mail:
Сайт:

Харківська обл., 62417, Харківський р-н, смт. Пісочин,
вул. Санаторна, 46
+38 (057) 742-16-84
+38 (067) 573-01-02
+38 (050) 877-67-14
+38 (097) 708-02-10
roscha@ukrpost.net
http://roscha.com.ua/ua/

Клінічний санаторій «Роща» – один з головних центрів Східного регіону
України, що виконують основну місію-швидке відновлення здоров’я після
важких захворювань серцево-судинної системи, в тому числі після оперативних
втручань на судинах серця, гострої церебро- васкулярної патології, наслідків
травм і захворювань опорно-рухового апарату та інших органів і систем.
Лікування серцево-судинної системи:
- гіпертонічної та ішемічної хвороби серця;
- стабільної стенокардії, лікування аритмій;
- атеросклерозу;
- хронічної ревматичної хвороби серця.
Лікування опорно-рухового апарату:
- наслідки переломів і травм;
- остеохондроз хребта;
- деформуючий остеоартроз, хронічні синовіти, бурсити.
Реабілітація після інфаркту:
- гострого інфаркту міокарда;
- аортно- коронарного шунтування;
- стентування коронарних артерій;
- резекції аневризми серця.
Реабілітація після інсульту:
-наслідки перенесених інсультів, порушень кровообігу головного мозку;
- невралгія трійчастого нерву;
- наслідки черепно-мозкової травми.
Реабілітація онкологічних хворих:
- проведення комплексу відновного лікування після органоудаляющих
операцій, перенесеної променевої терапії, діагностичних і лікувальних
втручань, корекція найближчих і віддалених ускладнень після хіміотерапії.
Лікування урологічний захворювань:
- простатит, уретрит, аденома простати, статеві розлади у чоловіків,
сечокам’яна хвороба.
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1.

2-місна кімната
санаторнокурортне
лікування
кардіологічне
відділення
(1 місце)

512 512 512 512 512 512 512 512 512

З усіма
зручностями

Додаткова
інформація

Вид путівки

2.

1-місна кімната
кардіологічне
відділення

554 554 554 554 554 554 554 554 554

5.

Люкс 1-місний

567 567 567 567 567 567 567 567 567

З усіма зручностями

4.

525 525 525 525 525 525 525 525 525

755 755 755 755 755 755 755 755 755

1,3 зал

3.

2-місна кімната
реабілітаційне
постінфарктне
відділення,
постінсультне
відділення,
лікування
опорно-рухової
системи
(1 місце)
1-місна кімната
реабілітаційне
постінфарктне
відділення,
постінсультне
відділення,
лікування
опорно-рухової
системи

З усіма зручностями

№
з/п

З усіма
зручностями

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

Ціни на санаторно-курортне лікування за 1 добу, грн.*
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9.

Додаткова
інформація
1,3 зал

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

2-кімнатний VIP
696 696 696 696 696 696 696 696 696
номер (1 місце)

1,3 зал

2-місний (+2
додаткових
місця) літній
будиночок зі
597 597 597 597 597 597 597 597 597
всіма
зручностями
(1 місце)
2-кімнатний VIP
номер на одну 861 861 861 861 861 861 861 861 861
особу

1,3 зал

8.

614 614 614 614 614 614 614 614 614

1,3 зал

7.

липень

Люкс 2-місний
(1 місце)

червень

6.

травень

Вид путівки

квітень

№
з/п

* В ціну входить проживання, харчування та лікування (7 процедур
безкоштовно-за рекомендацією лікаря)
Проїзд: м. Харків, від станції метро «Холодна гора», на маршрутному
таксі № 607, платформа №5.

19

ТОВ санаторій «Аркада»
Фактична адреса:
Телефони:

E-mail:
Сайт:

Львівська обл., 82200, м. Трускавець, вул. Річки, 21
+38 (063) 276-79-78
+38 (050) 107-24-57
+38 (097) 882-57-55
+38 (03247) 6-66-83
san.arkada@gmail.com
http://san-arkada.com.ua

Санаторій «Аркада» розташований в центральній садово-парковій частині
курорту Трускавець, в передгір'ї мальовничих Карпат, в зоні малоповерхової
забудови, за 400 м від курортного парку та центрального бювету мінеральних
вод. Корпус санаторію є чотириповерхового будовою, забезпечений
централізованим цілодобовим водо - і теплопостачання , іншими інженерними
комунікаціями.
Санаторій використовує рекреаційний потенціал регіону, комплекс
лікувальних факторів курорту (мінеральні води, озокерит, санаторно-курортний
режим, дієтичне харчування, лікувальна фізкультура, кліматотерапія,
фізіотерапія), надає діагностично-лікувальні послуги, що сприяє успішному
лікуванню таких захворювань: органів травлення, сечостатевої системи,
ендокринної системи, супутні захворювання.
У санаторії застосовуються діагностичні обстеження з урахуванням
функціонального стану хворого та динаміки процесу лікування.
Профіль санаторію:
- захворювання нирок і сечовивідних шляхів (сечокам’яна хвороба,
сечокислий діатез, хронічний пієлонефрит, хронічний цистит)
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунку
та 12-палої кишки, гастрити, холецистити, гепатити);
- захворювання опорно-рухового апарату (остеохондроз, артрити,
остеоартрози);
- порушення обміну речовин (ожиріння);
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, захворювання
щитовидної залози);
захворювання нервової
системи
(вегето-судинна дистонія,
нейроциркуляторна дистонія);
- захворювання серцево-судинної системи (гіпертонічна хвороба,
ішемічна хвороба);
- захворювання бронхо-легеневої системи (бронхіти, вазомоторні риніти,
хронічні пневмонії).
Процедури:
- ванни (перлинні, хвойні, хвойно-перлинні, з «бішофіту», вуглекислі),
вихрові ванни для ніг, підводний душ-масаж, душі (висхідний, циркулярний,
гідро лазерний);
- озокерітотерапія.
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Фізіотерапія: кисневий коктейль, аромотерапія, спелеотерапія,
гідролазерне зрошення ясен, пресолімфомассаж, тубус-кварц, інгаляції,
гальванізація, електротерапія, фонофорез, магнітотерапія, лазеротерапія, масаж
ручний, ЛФК.
Ціни на санаторно-курортне лікування за 1 добу, грн.*
Категорія
номеру

Одномісний
економ-стандарт

Двомісний
стандарт

Полулюкс
2 категорії

Полулюкс
1 категорії
(роздільне ліжко)

Двокімнатний
номер «Люкс»
Двокімнатний
номер «Люкс» з
кухнею

Кількість Кількість
кімнат
осіб

1

Ціна,
грн.

1

550

1

600

2

1 200

1

950

2

1 300

1

1 080

2

1 490

2

1 650

3

2 160

2

1 750

1

1

1

2

2
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Умови проживання
односпальне ліжко, TV,
холодильник, чайник,
меблі, посуд,
умивальник, з
частковими зручностями
(санвузол і душова на
поверсі), на 3 номера
2 душа і 2 санвузли
два окремих ліжка,
санвузол з ванною або
душовою кабіною, TV,
холодильник, чайник,
меблі, посуд
двоспальне ліжко,
санвузол з ванною або
душовою кабіною, фен,
TV, кондиціонер,
холодильник, чайник,
меблі, посуд
двоспальне або два
окремих ліжка, санвузол
з душовою кабіною, фен,
LED TV, кондиціонер,
холодильник, чайник,
меблі, посуд
двоспальне ліжко, диван,
санвузол з ванною або
душовою кабіною, фен,
LED TV, кондиціонер,
холодильник, чайник,
меблі, посуд
двоспальне ліжко, диван,
санвузол з ванною або
душовою кабіною, фен,

Категорія
номеру

Кількість Кількість
кімнат
осіб

Ціна,
грн.

Умови проживання

LED TV, кондиціонер,
холодильник, чайник,
3
2 260
меблі, посуд
двоспальне ліжко,
2 дивана, 2 санвузли,
2
1 850
ванна, фен, LED TV,
Трикімнатні
2 кондиціонери, кухня,
3
«Апартаменти»
обідній стіл на 6 персон,
3
2 360
холодильник, чайник,
меблі, посуд
*У вартість путівки включено 3-х разове харчування (на замовлення)
Ціни на додаткові місця / добу (грн.)
Категорія
відпочиваючих
Дорослий
(від 16 років)
Дитина
(від 6-15 років
включно)
Дитина
(до 5 років включно)

проживання

харчування

лікування

125 (розкладачка)
170 (диван)

190

140

125

190

140

без додаткового місця
безкоштовно

190

---
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ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський»,
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»
Фактична адреса:
Телефони:

Факс:
E-mail:
Сайт:

Одеська обл., 65014, м. Одеса,
Лермонтовский провулок, 2
+38 (048) 724-66-39
+38 (048) 722-66-76
+38 (048) 722-11-64
+38 (093) 326-52-77 (бронювання)
+38 (093) 335-30-71
+38 (093) 020-06-96
+38 (048) 724-66-40
7226341@gmail.com
http://sanlermontov.com.ua

Перебуваючи в санаторії «Лермонтовський» ви маєте можливість не
тільки оздоровитися і поліпшити своє здоров’я, але і прекрасно провести
дозвілля у вільний від процедур час. На території санаторію є велика паркова
зона, поруч розташований дельфінарій «Немо», а в самому місті ви знайдете
масу цікавого. Адже багато хто знає, що Одеса – перлина серед південних
приморських міст України, і відпочинок в Одесі – це барвисте і незабутнє
проведення часу.
Це місто з багатим історичним минулим, місто, яке подарувало світові
талановитих поетів, музикантів, художників. Навряд чи знайдеться людина, що
не мріяла хоча б раз в житті відвідати Одесу. Черне море, південне сонце,
морський порт, в центрі міста - ансамбль будівель епохи класицизму на чолі з
відомими Потьомкінськими сходами і не менш відомий пам’ятник Дюку
Д'Рішелье, Дерибасівська вулиця, Пересип, Одеський Привіз – і це все Одеса.
Одеський курортний район має першокласні лікувальні ресурси. До них
відносяться клімат, море, лікувальні грязі та ропа лиманів, мінеральні води.
Лермонтовський курорт розташований на плато, що підноситься над рівнем
моря, по суті в центрі Одеси, клімат якої відрізняється м’якістю та помірністю.
Своєрідним регулятором кліматичних умов є Чорне море: воно послаблює
спеку влітку і пом’якшує морози взимку. Вчені здавна звертали увагу на цю
благодатну особливість одеського клімату. Ось що, наприклад, писав ще в
1834 році про клімат Одеси один з перших одеських лікарів-курортологів
І. Віцман: «Розташована на височині, що омивається з півдня і заходу Чорним
морем, оточена з півночі та зі сходу степами, де ніщо не перешкоджає вільному
руху повітря, Одеса має в своєму розпорядженні одним з найбільш здорових
кліматів. Повітря в ній сухе, м’яке, чисте, особливо влітку. Він значно
багатший киснем, ніж звичайне повітря ... »
Рівнинний рельєф місцевості Одеського курортного району сприяє
проникненню з півночі холодних повітряних мас, із заходу – насичених
вологою мас повітря з Атлантичного океану, а з півдня – теплого і вологого
повітря з Середземноморського басейну. Для Одеси не характерні сильні вітри.
23

Влітку переважають північні румби, взимку – північно-східні. Середня
швидкість вітрів – 4,5 метри в секунду. У липні і серпні часто дмуть бризи.
З кінця березня по жовтень вологість повітря на Чорноморському
узбережжі відповідає зоні комфорту (в межах 40-70 відсотків відносної
вологості).
Зима в Одесі м’яка з нестійким сніговим покривом, частими відлигами, зі
слабко морозною і помірно морозною погодою. У зимовий період часом
бувають хмарні та похмурі дні, іноді тумани. Літо характеризується, як
правило, сухою, теплою, малохмарною погодою.
У санаторії «Клінічний санаторій «Лермонтовський» проводять таке
лікування:
- відновлююче лікування пацієнтів після гострого інфаркту міокарда,
пролікованої нестабільної стенокардії, операцій на серці та магістральних
судинах;
- відновлююче лікування пацієнтів після гострих цереброваскулярних
порушень;
- відновлююче лікування пацієнтів після операцій ортопедичних,
травматологічних при дефектах і пороках розвитку хребта, пластики суглобів,
ендопротезування і реендопротезування, реплантації кінцівок на основі
Куяльницьких грязей;
- відновлююче лікування для жінок з важким перебігом вагітності.
Санаторно-курортне лікування:
- санаторно-курортне лікування пацієнтів із захворюваннями органів
опори і руху (остеохондроз, сколіоз, міжхребцеві грижі, захворювання суглобів
різної етіології);
- санаторно-курортне лікування пацієнтів із захворюваннями нервової
системи (після поразки центральної і периферичної нервової системи, вегетосудинні дистонії, неврози);
- санаторно-курортне лікування пацієнтів із захворюваннями серцевосудинної системи (гіпертензії, ішемічна хвороба серця, ревматичні пороки
серця у відсутності активності процесу, вегето-судинна дистонія);
- санаторно-курортне лікування пацієнтів із захворюваннями статевих
органiв;
санаторно-курортне
лікування
пацієнтів
із
ревматичними
захворюваннями.
Діагностика:
клініко-діагностична
лабораторія
(клінічний,
біохімічний,
бактеріологічний відділи).
- функціональна діагностика стану серцево-судинної і нервової системи:
- електрокардіографія;
- добове холтерівське моніторування (ЕКГ, артеріальний тиск);
- Рео-, Ехо-, електроенцефалографія;
- електронейроміографія;
- реовазографія;
- УЗД-діагностика серця, органів черевної порожнини і малого таза.
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Вартість 1 місця на добу, з 01.03.2018 р. – 31.05.2018 р.
Реабілітаційне лікування

Тип палати

Умови
проживання

двокімнатні
двомісні
однокімнатні
підвищеної
одномісні
комфортності**
однокімнатні
двомісні
підвищеної
одномісний
комфортності
двомісний
(блочний)**
одномісні
стандарт***
двомісні
одномісні
двомісні
економ
тримісні

12 дн.*

24 дн.

Продовження
путівки після 12
днів (кожен
наступний день)
1 дн.

16 416

26 358

1 164

14 952

24 336

1 104

14 130

20 562

870

11 598

18 486

798

11 016
10 794
8 841
8 553
8 208
7 740

16 638
16 140
15 366
12 828
11 820
11 166

738
702
654
594
528
504

Ціна 1 путівки на
1 особу, грн.

Повний пансіон – мешкання та харчування
* доплата за інтенсивність діагностики та лікування при 12 денному курсі
** телевізор, холодильник, кондиціонер, усі зручності
*** телевізор, холодильник, усі зручності, блочний – душ і туалет на два номери

Санаторно-курортне лікування органів кровообігу,
нервової системи, органів опори та руху и, гінекологія

Тип палати

підвищеної
комфортності**

Ціна 1 путівки на 1
особу, грн. / добу
Ціна за
продовження
Умови
умови
лікування
проживання
після 12 днів одномісного
12 дн. *
розміщення
(кожний
наступний
день)
двокімнатні
12 672
1 056
684
двомісні
однокімнатні
9 648
804
0
одномісні
однокімнатні
8 712
726
267
двомісні
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Тип палати

підвищеної
комфортності
(блочний)

Ціна 1 путівки на 1
особу, грн. / добу
Ціна за
продовження
Умови
умови
лікування
проживання
після 12 днів одномісного
12 дн. *
розміщення
(кожний
наступний
день)
одномісні

8 496

708

0

двомісні

8 208

684

не
передбачено

одномісні

7 920

660

0

двомісні

7 056

588

не
передбачено

одномісні

6 696

558

0

двомісні

6 048

504

тримісні

5 112

426

стандарт***

економ

не
передбачено
не
передбачено

Повний пансіон – мешкання та харчування
* доплата за інтенсивність діагностики та лікування при 12 денному курсі
** телевізор, холодильник, кондиціонер, усі зручності
*** телевізор, холодильник, усі зручності, блочний – душ і туалет на два номери

Вартість 1 місця на добу, з 01.06.2018 р. – 30.09.2018 р.
Реабілітаційне лікування

Тип палати

Умови
проживання

двокімнатні
двомісні
однокімнатні
підвищеної
одномісні
комфортності**
однокімнатні
двомісні
підвищеної
одномісний
комфортності
двомісний
(блочний)**
одномісні
стандарт***
двомісні

12 дн.*

24 дн.

Продовження
путівки після 12
днів (кожен
наступний день)
1 дн.

19 416

28 992

1 452

17 952

26 769

1 356

17 130

23 670

1 296

15 096

22 062

1 104

14 016
12 794
10 141

21 966
19 368
18 438

1 002
912
798

Ціна 1 путівки на
1 особу, грн.

26

Тип палати

економ

Умови
проживання
одномісні
двомісні
тримісні

Ціна 1 путівки на
1 особу, грн.
12 дн.*
8 853
8 508
8 040

24 дн.
15 393
14 184
13 398

Продовження
путівки після 12
днів (кожен
наступний день)
1 дн.
702
654
600

Повний пансіон – мешкання та харчування
* доплата за інтенсивність діагностики та лікування при 12 денному курсі
** телевізор, холодильник, кондиціонер, усі зручності
*** телевізор, холодильник, усі зручності, блочний – душ і туалет на два номери

Санаторно-курортне лікування органів кровообігу,
нервової системи, органів опори та руху и, гінекологія

Тип палати

підвищеної
комфортності**

підвищеної
комфортності
(блочний)

Ціна 1 путівки на 1
особу, грн. / добу
Ціна за
продовження
Умови
умови
лікування
проживання
після 12 днів одномісного
12 дн. *
розміщення
(кожний
наступний
день)
двокімнатні
16 200
1 350
950
двомісні
однокімнатні
12 048
1 004
0
одномісні
однокімнатні
10 836
903
300
двомісні
одномісні

10 008

834

0

двомісні

9 396

783

не
передбачено

одномісні

8 712

726

0

двомісні

7 848

654

не
передбачено

одномісні

7 344

612

0

двомісні

6 912

576

тримісні

5 688

474

стандарт***

економ

не
передбачено
не
передбачено

Повний пансіон – мешкання та харчування
* доплата за інтенсивність діагностики та лікування при 12 денному курсі
** телевізор, холодильник, кондиціонер, усі зручності
*** телевізор, холодильник, усі зручності, блочний – душ і туалет на два номери
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№2 (22)
Відповідальний за випуск

Т. М. Заморська

Бюлетень набраний, заверстаний та віддрукований у Донецькому обласному комітеті
Профспілки працівників освіти і науки України (Н. В. Коваленко, Д. А. Волков)
15.03.2018 р.
84313, м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 53
Тел.: +380 (626) 48-96-00; E-mail: doopponu@gmail.com
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