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Реабілітаційне лікування застрахованих осіб, які  

                 перехворіли на COVID-19 
 

       Сьогодні більшість лікарів світу стверджують, що реабілітація після 

перенесеної коронавірусної хвороби потрібна всім - і тим, хто переніс в 

легкій формі і тим, хто хворів тяжко! 

       Деякі пацієнти приходять в норму швидко, а для інших коронавірус може 

стати початком тривалих проблем зі здоров’ям. Вік, стать і супутні хвороби 

збільшують ризики зі станом здоров’я в майбутньому. А швидкість 

відновлення залежить від інтенсивності та тривалості проведеного лікування. 

       Людина, котру виписали з лікарні або така, що отримала лікування 

вдома, ще не є повноцінно здоровою, далі  потрібно пройти шлях 

реабілітації, шлях остаточного одужання та соціальної адаптації. 

        Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, 

наслідки можуть бути настільки серйозними, що вимагатимуть ще тижнів та 

місяців реабілітації, бо новий вірус вражає не лише легені, але і серцево-

судинну систему, і систему травлення, і сечову систему, і нервову систему 

пацієнта, призводити до інвалідності. За наявності медичних показів, 

застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, 

мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних 

закладів за кошти Фонду соціального страхування України. 

     Необхідно реально серйозно поставитися до відновного процесу після 

СOVID-19 і не поспішати входити в звичайний ритм життя, наголошують 

медики. 

     Пройти курс відновного лікування за кошти ФССУ після перенесеної 

коронавірусної хвороби застраховані особи можуть  на базі реабілітаційних 

відділень санаторно-курортних закладів. Право на таке лікування мають усі 

працевлаштовані українці за наявності медичних показань за профілями 

медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються 

послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. 

       Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного 

відділення санаторно-курортного закладу за кошти Фонду за наявності 

висновку лікарсько-консультативної комісії лікарні (ЛКК), де перебуває 

пацієнт. На лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на 



COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання,  в разі наявності 

обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності. 

       Після оформлення висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує 

робочий орган Фонду про потребу застрахованої особи в подальшому 

лікуванні на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу. 

Пацієнт передає представнику Фонду відповідну заяву про забезпечення 

лікуванням для подальшого укладення тристороннього договору із 

санаторно-курортним закладом. 100% вартості відновлювального лікування, 

потрібного людині, покривається за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України. 

           Медична реабілітація застрахованих осіб та членів їх сімей 

проводиться по наступних профілях: 

- Нейрореабілітація (підгострий період інсультів, підгострий період черепно-

мозкових травм); 

  - М’язево-скелетна  реабілітація  (підгострий період після операцій на 

опорно-руховому апараті, ревматологічні 

захворювання, підгострий період опіків); 

- Кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда, 

стан після пролікованої нестабільної стенокардії, підгострий період після 

операцій на серці, підгострий період захворювання легень, цукровий діабет); 

- Інша (соматична) реабілітація (підгострий період після 

оперативних втручань на органах травлення, підгострий період після 

оперативних втручань на жіночих статевих органах, підгострий період після 

оперативних втручань на органах сечостатевої системи); 

- Реабілітація після оперативних втручань на органах зору; 

- Реабілітація при порушенні перебігу вагітності; 

- Медико- психологічна реабілітація учасників АТО. 

        Значущим аргументом на користь відновлювальної терапії є те, що деякі 

органи – нирки, печінка, шлунково-кишковий тракт, селезінка,  серце і 

серцево-судинна система можуть зазнати безповоротних втрат у людей, 

які  перенесли захворювання СOVID-19 в особливо важкій формі або 

перебуває в групі ризику. 



      Лікарі говорять, що хвороба накладе додаткове навантаження не лише на 

пацієнтів, але і на їхні родини та на ресурси суспільства та  країни.  

            Вчасна реабілітація осіб зі складними патологічними станами є одним 

із головних чинників упередження настання інвалідності та подальшого 

відновлення порушених функцій організму, соціально-побутового і 

професійного відновлення хворого. 

 

         Переліки санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної 

реабілітації  у 2021 році можна переглянути  додаток 1.  

        Звертаємо увагу, що усі санаторно-курортні заклади, до яких 

направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних 

протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і 

гарантують безпеку застрахованих осіб.  

        Крім цього, для застрахованої особи, яка направляється на 

реабілітаційне лікування, ФССУ фінансує надання допомоги по тимчасовій 

непрацездатності за весь час перебування у санаторно-курортному закладі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                               Додаток 1  

 

Перелік 

санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації 

для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із 

реабілітаційного лікування  у 2021 році 

  

№

 

з/

п 

Профіль 

медичної 

реабілітації 

Назва 

санаторно-

курортного 

закладу 

Катего

рія 

осіб, 

яких 

обслуго

вує 

СКЗ* 

Телефон, e-mail, веб-сайт 
Місце надання 

послуг 

1 

Нейро-

реабілітація: 
підгострий 

період інсультів 

(після 

оперативних 

втручань на 

судинах мозку 

або без них), 

підгострий 

період черепно-

мозкових травм 

«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тінист

ий, 12 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 
Д 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/  

Дніпропетровс

ька обл., 
Новомосковськ

ий р-н, 
с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

«Санаторій 

«Миргород» 

ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 

(050) 405-80-11 
(05355) 5-31-48, 5-26-50 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 631-77-86 
(067) 573-01-02 
roscha@ukrpost.net 
www.roscha.com.ua 

Харківська 

обл., 
с. Пісочин, 
вул. Санаторна, 

46 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт»  

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-

73 morshynkurort@ukr.net 
http://www.morshynkurort.net/ 

Львівська обл., 
м. Моршин, 
  

вул. Паркова 

площа, 3 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Павлоградськи

й р-н, 
с. Вербки, 
вул. Лісова, 3 

mailto:prat.marketing12@gmail.com
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-sanatorij-berdyansk.html
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-sanatorij-berdyansk.html
mailto:sekretar_dpsn@i.ua
http://spa-kurort.com.ua/
mailto:skk@mirgorodkurort.com.ua
http://www.mirgorodkurort.ua/uk
mailto:roscha@ukrpost.net
http://roscha.com.ua/
mailto:zhovten1337@gmail.com
http://www.zhovten.org/
mailto:morshynkurort@ukr.net
http://www.morshynkurort.net/
mailto:solnechnuj@ukr.net
http://www.solnechnyi.com.ua/


ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 
с. Карпати, 1 

Волинський 

обласний 

санаторій 

«Лісова пісня» 

Д 

(096) 798-32-21 
(03355) 95-6-06 
infolp556@ukr.net 
pisnya-lisova@ukr.net 
www.lp.volyn.ua 

Волинська 

обл., 

Шацький р-н, 

с. Гаївка, 

вул. Пісочна, 6 
  

КП 

«Житомирський 

обласний 

лікувально-

санаторний 

центр 

радіаційного 

захисту для 

дитячого та 

дорослого 

населення 

«Дениші» 

Житомирської 

обласної ради 

Д 
(0412) 49-60-05, 49-60-03 
denyshi@meta.ua 
www.denyshi.com.ua 

Житомирська 

обл., 

Житомиський  

р-н, с. Дениші, 

вул. Набережна 

1 

ДП Санаторій 

«Любінь 

Великий» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 690-97-57 
sanatoriy@ua.fm 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

lyubin-velikij.html 

Львівська обл., 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська, 

16 

ДП «Санаторій 

«Конча-Заспа» 

ДУС 
Д 

(095) 274-67-90 
(044) 259-24-15, 259-23-25 
konchareception@ukr.net 
www.koncha-zaspa.kiev.ua 

м. Київ, 
Столичне 

шосе, 215 

КП 

«Знам’янська 

обласна 

бальнеолікарня» 

Кіровоградської 

обласної ради 

Д 
(05233) 7-11-08, 7-10-51 
kpzobl@gmail.com 
www.zobl.in 

Кіровоградська 

обл., 

м. Знам’янка 

вул. Героїв 

Чорнобиля, 6 

ДП «Санаторій 

«Черче» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 965-30-10 
(03435) 71-2-21 
cherche@meta.ua 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

cherche.html 

Івано-

Франківська 

обл., 

Рогатинський 

р-н, 

с. Черче 

ТОВ «Санаторій 

Арктика» 
Д 

(06153) 9-20-27 
kea@berdyansk.biz 
www.arctika.zp.ua 

Запорізька 

обл., 

м. Бердянськ, 

вул. Макарова, 

20/2 
ПП «Лікувально 

– оздоровчий 

комплекс» Біла 

Акація 

Д 
(048) 759-97-02, 753-33-03 
akacia@ukr.net 
www.akacia.info 

Одеська обл., 

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 59 
ТОВ 

«Багатопрофі-

льний санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 60 

mailto:s.karpaty2011@ukr.net
mailto:marketing_karpaty@ukr.net
http://www.sankarpaty.com/
mailto:infolp556@ukr.net
mailto:pisnya-lisova@ukr.net
http://www.lp.volyn.ua/
mailto:denyshi@meta.ua
http://www.denyshi.com.ua/
mailto:sanatoriy@ua.net
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-lyubin-velikij.html
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-lyubin-velikij.html
mailto:konchareception@ukr.net
http://www.koncha-zaspa.kiev.ua/
mailto:kpzobl@gmail.com
http://www.zobl.in/
mailto:cherche@meta.ua
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-cherche.html
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-cherche.html
mailto:kea@berdyansk.biz
http://www.arctika.zp.ua/
mailto:akacia@ukr.net
http://www.akacia.info/
mailto:sartusbuh@ukr.net


ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068)46-79-146 
(098)98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетро-

вська обл., 
Верхньодні-

провський р-н, 
м. Верхньо-

дніпровськ 

Клінічний 

санаторій 

«Аркадія» 

Державної 

прикордонної 

служби України 

Д 
(048) 785-43-95 
arkadiya_dpsu@ukr.net 

Одеська обл., 
м. Одеса, 
Гагарінське 

плато, 1 

2 

М’язово-

скелетна 

реабілітація: 
підгострий 

період після 

операцій на 

опорно-

руховому 

апараті 

(ортопедичних, 

травматологічни

х), 

ревматологічні 

захворювання 

«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тіни-

стий, 12 

«Санаторій 

«Полтава» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-13 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 631-77-86 
(067) 573-01-02 
roscha@ukrpost.net 
www.roscha.com.ua 

Харківська 

обл., 
с. Пісочин, 
вул. Санаторна, 

46 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-

73 morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 

Павлоградськи

й р-н, 

с. Вербки, 
вул. Лісова, 3 

ДП «Південь-

Курорт-Сервіс» 

Санаторій 

«Орізонт» 

Д 

(050) 495-30-01 
(050) 148-48-08 
(068) 548-48-08 
orizont-pks@ukr.net 

Одеська обл., 

Білгород-

Дністровський 

р-н, 

смт Сергіївка, 

вул. Гагаріна, 

1а 

mailto:Slavutich-5@ukr.net
http://www.slavutich.net.ua/
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ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com/ua_uk/ 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net    marketing_k

arpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 

Волинський 

обласний 

санаторій 

«Лісова пісня» 

Д 

(096) 798-32-21 
(03355) 95-6-06 
infolp556@ukr.net 
pisnya-lisova@ukr.net 
www.lp.volyn.ua 

Волинська 

обл., 

Шацький р-н, 

с. Гаївка, 

вул. Пісочна, 6 
  

ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Пирогова» 

ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(048) 701-07-78 
(048) 701-08-81 
pilga@kuyalnik.com 
www.kuyalnik.com.ua 

Одеська обл., 
Суворовський 

р-н, 
м. Одеса, 
вул. Лиманна, 

170 
Санаторій 

«Орлине гніздо» 

приватного 

підприємства 

«Джерело-2» 

Д 
(068)848-43-68 
orlynegniz@i.ua 
www.orlyne-gnizdo.com 

Закарпатська 

обл., 

м. Виноградів, 
вул. Урочище 

Виннички, 35 

ДП «СКРЦ 

«Слов’янський 

курорт» ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(06262) 2-33-15 
(050) 051-00-97 
(066)783-23-51 
(066) 661-08-68 
sslavkurort@gmail.com 
www.slavkurort.org.ua 

Донецька обл., 

м. Слов’янськ, 

вул. Золочев-

ського, 1 

ТОВ «Санаторій 

«Борисфен» 
Д 

(05154) 3-72-91, 3-71-47 
sanatoriyborisfen@gmail.com 
www.borisfen.in.ua 

Миколаївська 

обл., 

м. Очаків, 

вул. Будіве-

льників, 7 
КП 

«Житомирський 

обласний 

лікувально-

санаторний 

центр 

радіаційного 

захисту для 

дитячого та 

дорослого 

населення 

«Дениші» 

Житомирської 

обласної ради 

Д 
(0412) 49-60-05, 49-60-03 
denyshi@meta.ua 
www.denyshi.com.ua 

Житомирська 

обл., 

Житомиський  

р-н, с. Дениші, 

вул. Набережна 

1 

ДП Санаторій 

«Любінь 

Великий» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 690-97-57 
sanatoriy@ua.fm 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

lyubin-velikij.html 

Львівська обл., 
смт Великий 

Любінь, 

вул. Львівська, 

16 

ДП «Санаторій 

«Конча-Заспа» 

ДУС 
Д 

(095) 274-67-90 
(044) 259-24-15, 259-23-25 
konchareception@ukr.net 
www.koncha-zaspa.kiev.ua 

м. Київ, 
Столичне 

шосе, 215 
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ТОВ 

«Примор’я» 

санаторій 

ім. С. Лазо 

Д 
(04849) 99-3-71 
slazo2017@ukr.net 
http://lazo.com.ua/ 

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський 

смт Сергіївка, 

вул. 

Набережна, 3 

ДП «Санаторій 

«Черче» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 965-30-10 
(03435) 71-2-21 
cherche@meta.ua 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

cherche.html 

Івано-

Франківська 

обл., 

Рогатинський 

р-н, 

с. Черче 
КП 

«Знам’янська 

обласна 

бальнеолікарня» 

Кіровоградської 

обласної ради 

Д 
(05233) 7-11-08, 7-10-51 
kpzobl@gmail.com 
www.zobl.in 

Кіровоградська 

обл., 

м. Знам’янка 

вул. Героїв 

Чорнобиля, 6 

ТОВ «Санаторій 

Арктика» 
Д 

(06153) 9-20-27 
kea@berdyansk.biz 
www.arctika.zp.ua 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Макарова, 

20/2 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. Поміре-

цька, 55 
ПП «Лікувально 

– оздоровчий 

комплекс» Біла 

Акація 

Д 
(048) 759-97-02, 753-33-03 
akacia@ukr.net 
www.akacia.info 

Одеська обл., 

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 59 

ТОВ «Санаторій 

«Нива» 
Д 

(06153) 4-18-53, 6-03-23 
saniva@meta.ua 
http://niva.berdyansk.net 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Котляревс

ького, 23 

ДП «Санаторій 

«Гопри» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(095)350-41-57 
(067)704-89-50 
(05539)7-84-46 
gopri.ekonom@gmail.com 
goprizdrav@online.ua 
www.sanatoriy-gopri.com.ua 

Херсонська 

обл., 
м. Гола 

Пристань, 
вул. Санаторна 

(Леніна), 72 
ТОВ 

«Багатопрофільн

ий санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 
ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068)46-79-146 
(098)98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Верхньодніпро

вський р-н, 
м. Верхньодніп

ровськ 

Клінічний 

санаторій 

«Аркадія» 

Державної 

прикордонної 

служби України 

Д 
(048) 785-43-95 
arkadiya_dpsu@ukr.net 

Одеська обл., 
м. Одеса, 
Гагарінське 

плато, 1 
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ТОВ 

«Новопсков-

ський санаторій 

«Перлина» 

Д 
(06463) 2-11-90, 2-19-93 
perlinanovopskov@ukr.net 
www.jemchyjina.lg.ua 

Луганська обл., 
Новопсков-

ський р-н, 
смт Новопсков, 
вул. 

Українська, 

218 

3 

М’язово-

скелетна 

реабілітація: 
підгострий 

період опіків 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Павлоградськи

й р-н, 
с. Вербки, 
вул. Лісова, 3 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 
Немирівський 

р-н, 
м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 
Ірпінський р-н, 
смт Ворзель, 
вул. 

Стражеска, 26 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068)46-79-146 
(098)98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Верхньодніпро

вський р-н, 
м. Верхньо-

дніпровськ 

4 

Кардіо-

пульмонарна 

реабілітація: 
підгострий 

період інфаркта 

міокарда (після 

оперативних 

втручань на 

судинах серця 

або без них), 

стан після 

пролікованої 

нестабільної 

стенокардії 

(після 

оперативних 

втручань на 

судинах серця 

або без них), 

підгострий 

період після 

операцій на 

серці 

«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тіни-

стий, 12 

«Санаторій 

«Полтава» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-13 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 631-77-86 
(067) 573-01-02 
roscha@ukrpost.net 
www.roscha.com.ua 

Харківська 

обл., 
с. Пісочин, 
вул. Санаторна, 

46 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршинкурорт

» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 
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ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net    marketing_k

arpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 

Волинський 

обласний 

санаторій 

«Лісова пісня» 

Д 

(096) 798-32-21 
(03355) 95-6-06 
infolp556@ukr.net 
pisnya-lisova@ukr.net 
www.lp.volyn.ua 

Волинська 

обл., 

Шацький р-н, 

с. Гаївка, 

вул. Пісочна, 6  

ДП «СКРЦ 

«Слов’янський 

курорт» ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(06262)2-33-15 
(050)051-00-97 
(066)783-23-51 
(066)661-08-68 
sslavkurort@gmail.com 
www.slavkurort.org.ua 

Донецька обл., 

м. Слов’янськ 

вул. Золочев-

ського, 1 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 

Ірпінський р-н, 

смт Ворзель, 

вул. 

Стражеска, 26 

ДП Санаторій 

«Любінь 

Великий» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 690-97-57 
sanatoriy@ua.fm 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

lyubin-velikij.html 

Львівська обл., 
смт Великий 

Любінь, вул. 

Львівська, 16 

ДП «Санаторій 

«Конча-Заспа» 

ДУС 
Д 

(095) 274-67-90 
(044) 259-24-15, 259-23-25 
konchareception@ukr.net 
www.koncha-zaspa.kiev.ua 

м. Київ, 
Столичне 

шосе, 215 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com/ua_uk 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ПП «Лікувально 

– оздоровчий 

комплекс» Біла 

Акація 

Д 
(048) 759-97-02, 753-33-03 
akacia@ukr.net 
www.akacia.info 

Одеська обл., 

м. Одеса, 

Французький 

бульвар, 59 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Павлоградськи

й р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
Орендне 

підприємство 

санаторій 

«Червона 

калина» 

Д 
(0362) 61-84-54 
of.kaluna@gmail.com 
www.chervona-kalina.rv.ua 

Рівненська 

обл., 
с. Жобрин, 
вул. Лісова, 1 

ТОВ 

«Багатопрофільн

ий санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 
ДП «Санаторій 

«Славутич» ім. 

Б.В.Пашков-

ського» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Верхньодні-

провський р-н, 
м. Верхньодні-

провськ 
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Кардіо-

пульмонарна 

реабілітація: 
підгострий 

період 

захворювань 

легень, 

підгострий 

період після 

операцій на 

легенях, у тому 

числі з приводу 

гнійних 

процесів 

нетуберкульозно

го характеру 

«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тінис-

тий, 12 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 
Д 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/ 

Дніпропетров-

ська обл., 

Новомосковськ

ий р-н, 

с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

«Санаторій 

«Миргород» 

ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 

(050) 405-80-11 
(05355) 5-31-48, 5-26-50 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Південь-

Курорт-Сервіс» 

Санаторій 

«Орізонт» 

Д 

(050) 495-30-01 
(050) 148-48-08 
(068) 548-48-08 
orizont-pks@ukr.net 

Одеська обл., 
Білгород-

Дністровський 

р-н, 
смт Сергіївка, 
вул. Гагаріна, 

1а 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 
ДП «Санаторій 

для дітей з 

батьками 

«Скадовськ» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(050) 494-81-71 
(05537) 5-23-27 
S_skadovsk@ukr.net 
www.sanatoriy.skadovsk.net 

Херсонська 

обл., 
м. Скадовськ, 

вул. Набережна

, 1 

ТОВ «Санаторій 

«Борисфен» 
Д 

(05154) 3-72-91, 3-71-47 
sanatoriyborisfen@gmail.com 
www.borisfen.in.ua 

Миколаївська 

обл., 

м. Очаків, 

вул. Будівельн

иків, 7 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 

Ірпінський р-н, 

смт Ворзель, 

вул. 

Стражеска, 26 

mailto:prat.marketing12@gmail.com
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mailto:Ukraine.sanatorium@gmail.com
http://www.ukraine-vorsel.in.ua/


ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт» ПрАТ 

«Укрпрофоздо-

ровниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ТОВ 

«Примор’я» 

санаторій 

ім. С. Лазо 

Д 
(04849) 99-3-71 
slazo2017@ukr.net 
http://lazo.com.ua/ 

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський 

смт Сергіївка, 

вул. 

Набережна, 3 

ДП «Санаторій 

«Сонячне 

Закарпаття» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(03133) 3-54-41 
son.zak@ukr.net 
www.sonzak.com.ua 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський  

р-н, 

с. Поляна, 

вул. Курортна, 

1а 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. Поміре-

цька, 55 
Санаторій 

«Орлине гніздо» 

приватного 

підприємства 

«Джерело-2» 

Д 
(068)848-43-68 
orlynegniz@i.ua 
www.orlyne-gnizdo.com 

Закарпатська 

обл., 
м. Виноградів, 
вул. Урочище 

Виннички, 35 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066)347-00-25 
(067)192-30-15 
(050)552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
Орендне 

підприємство 

санаторій 

«Червона 

калина» 

Д 
(0362) 61-84-54 
of.kaluna@gmail.com 
www.chervona-kalina.rv.ua 

Рівненська 

обл., 
с. Жобрин, 
вул. Лісова, 1 

ТОВ «Санаторій 

«Нива» 
Д 

(06153) 4-18-53, 6-03-23 
saniva@meta.ua 
http://niva.berdyansk.net 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Котлярев-

ського, 23 
ТОВ 

«Багатопрофільн

ий санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 
ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Верхньодніпро

вський р-н, 
м. Верхньодні-

провськ 

Санаторій ТОВ 

«Оздоровчий 

центр 

«Довголіття» 

Д 

(050) 577-01-25 
abad-buhgalt@ukr.net 
https://rayugolok.zp.ua/ozdrovitelnyj-

kompleks/ 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Малигіна, 

6 
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6 

Кардіо-

пульмонарна 

реабілітація: 
цукровий діабет 

«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 
дД 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тінис-

тий, 12 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 

Д 

дД 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/ 

Дніпропетровс

ька обл., 
Новомосков-

ський р-н, 
с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

«Санаторій 

«Березовий гай» 

ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
дД 

(050) 405-80-12 
skk@mirgorodkurort.com.ua, 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(067) 912-44-95 
(044) 259-15-70 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(067)340-22-20 
(067)340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 
м. Моршин, 
вул. Паркова 

площа, 3 

ДП «Санаторій 

«Збруч» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 408-75-02 
(050) 052-87-56 
zbruch86@ukr.net 
www.zbrytch.km.ua 

Хмельницька 

обл., 
Городоцький  

р-н, 
смт. Сатанів, 
вул. Курортна, 

17 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 
с. Карпати, 1 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Горького» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 333-92-15 
gorkogo.fssu@gmail.com 
gorkogo@te.net.ua 
www.gorkogo.com.ua 

м. Одеса, 

Фонтанська 

дорога, 165 

mailto:prat.marketing12@gmail.com
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ДП «Санаторій 

для дітей з 

батьками 

«Скадовськ» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(050) 494-81-71 
(05537) 5-23-27 
S_skadovsk@ukr.net 
www.sanatoriy.skadovsk.net 

Херсонська 

обл., 
м. Скадовськ, 

вул. 

Набережна, 1 

Волинський 

обласний 

санаторій 

«Лісова пісня» 

Д 

(096) 798-32-21 
(03355) 95-6-06 
infolp556@ukr.net 
pisnya-lisova@ukr.net 
www.lp.volyn.ua 

Волинська 

обл., 

Шацький р-н, 

с. Гаївка, 

вул. Пісочна, 6 

ТОВ 

«Примор’я» 

санаторій 

ім. С.Лазо 

Д 
(04849) 99-3-71 
slazo2017@ukr.net 
http://lazo.com.ua 

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський 

смт Сергіївка, 

вул. 

Набережна, 3 

ДП «Санаторій 

«Сонячне 

Закарпаття» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(03133) 3-54-41 
son.zak@ukr.net 
www.sonzak.com.ua 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський 

 р-н, 

с. Поляна 

вул. Курортна, 

1а 

Санаторій 

«Алмаз» ТОВ 

«Українська 

готельна група» 

Д 
дД 

(03247) 6-00-35 
(044) 461-94-84 
(066) 572-15-55 
(098) 352-15-55 
sales@tsk.in.ua 
www.almaz-truskavets.com.ua 
www.truskavetskurort.ua 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул. Суховоля, 

72 

ДП «Санаторій 

«Поляна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(066) 711-61-15 
san.polyana.zak@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

polyana.html 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський  

р-н, 

с. Поляна, 
вул. 

Духновича, 104 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. 

Помірецька, 55 

ДП «Санаторій 

«Верховина» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 555-35-28 
(03146) 2-60-00 
sojmy@ukr.net 
www.verhovuna.com 

Закарпатська 

обл., 
Міжгірський 

 р-н, 
с. Сойми, 1 

ДП «Санаторій 

«Шаян» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(03142) 59-2-30, 59-2-32 
(096) 208-72-72 
sanatoriyshayan_@ukr.net 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

shayan.html 

Закарпатська 

обл., 
Хустський р-н, 
с. Шаян 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066)347-00-25 
(067)192-30-15 
(050)552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
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Санаторій 

«Стожари» 

підприємства 

«Стожари» 

громадської 

організації 

інвалідів 

«Велес» 

Д 
(03248) 4-80-18, 4-83-31 
stogary.schidnica1@gmail.com 

Львівська обл., 
смт Східниця, 
вул. Зарічна, 9а 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

дД 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Верхньодні-

провський р-н, 
м. Верхньодні-

провськ 

7 

Медико-

психологічна 

реабілітація уч

асників АТО: 
порушення 

адаптації, 

розлади, 

пов’язані із 

споживанням 

їжі, неорганічні 

розлади сну, 

соматоформні 

розлади, 

неврастенія 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 
Д 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/ 

Дніпропетров-

ська обл., 

Новомосков-

ський р-н, 

с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

«Санаторій 

«Полтава» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-13 
skk@mirgorodkurort.com.ua, 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 631-77-86 
(067) 573-01-02 
roscha@ukrpost.net 
www.roscha.com.ua 

Харківська 

обл., 
с. Пісочин, 
вул. Санаторна, 

46 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршинкурорт

» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 

Павлоградськи

й р-н, 

с. Вербки, 
вул. Лісова, 3 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 

mailto:stogary.schidnica1@gmail.com
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http://sanatoriy-avangard.com/


ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 
ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Горького» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 333-92-15 
gorkogo.fssu@gmail.com 
gorkogo@te.net.ua 
www.gorkogo.com.ua 

м. Одеса, 

Фонтанська 

дорога, 165 

ДП «Санаторій 

для дітей з 

батьками 

«Скадовськ» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 494-81-71 
(05537) 5-23-27 
S_skadovsk@ukr.net 
www.sanatoriy.skadovsk.net 

Херсонська 

обл., 
м. Скадовськ, 

вул. 

Набережна, 1 

ДП «СКРЦ 

«Слов’янський 

курорт» ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(06262) 2-33-15 
(050) 051-00-97 
(066) 783-23-51 
(066) 61-08-68 
sslavkurort@gmail.com 
www.slavkurort.org.ua 

Донецька обл., 

м. Слов’янськ 

вул. Золочев-

ського, 1 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 

Ірпінський р-н, 

смт Ворзель, 

вул. 

Стражеска, 26 

ТОВ 

«Примор’я» 

санаторій 

ім. С.Лазо 

Д 
(04849) 99-3-71 
slazo2017@ukr.net 
http://lazo.com.ua 

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський 

смт Сергіївка, 

вул. 

Набережна, 3 

ДП «Санаторій 

«Черче» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 965-30-10 
(03435) 71-2-21 
cherche@meta.ua 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

cherche.html 

Івано-

Франківська 

обл., 

Рогатинський 

р-н, 

с. Черче 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. 

Помірецька, 55 

ДП «Санаторій 

«Верховина» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 555-35-28 
(03146) 2-60-00 
sojmy@ukr.net 
www.verhovuna.com 

Закарпатська 

обл., 
Міжгірський  

р-н, 
с. Сойми, 1 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 

Верхньодні-

провський р-н, 

м. Верхньодні-

провськ 

mailto:s.karpaty2011@ukr.net
mailto:marketing_karpaty@ukr.net
http://www.sankarpaty.com/
mailto:gorkogo.fssu@gmail.com
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http://lazo.com.ua/
mailto:cherche@meta.ua
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-cherche.html
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http://www.konvalia.lviv.ua/
mailto:sojmy@ukr.net
http://www.verhovuna.com/
mailto:Slavutich-5@ukr.net
http://www.slavutich.net.ua/


Клінічний 

санаторій 

«Аркадія» 

Державної 

прикордонної 

служби України 

Д 
(048) 785-43-

95 arkadiya_dpsu@ukr.net 

Одеська обл., 
м. Одеса, 
Гагарінське 

плато, 1 

8 

Реабілітація 

після 

оперативних 

втручань на 

органах зору: 
підгострий 

період після 

оперативних 

втручань на 

органах зору 

«Санаторій 

«Миргород» 

ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 

(050) 405-80-11 
(05355) 5-31-48, 5-26-50 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Роща» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 631-77-86 
(067) 573-01-02 
roscha@ukrpost.net 
www.roscha.com.ua 

Харківська 

обл., 
с. Пісочин, 
вул. Санаторна, 

46 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(067) 912-44-95 
(044) 259-15-70 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 
  

ДП «Клінічний 

санаторій ім. 

Горького» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 333-92-15 
gorkogo.fssu@gmail.com 
gorkogo@te.net.ua 
www.gorkogo.com.ua 

м. Одеса, 
Фонтанська 

дорога, 165 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
дД 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 

ТОВ «Санаторій 

«Барвінок» 

офтальмологіч-

ний санаторій» 

Д 
дД 

(03540) 3-12-17, 3-16-06 
San-barvinok47235@ukr.net 
www.sanbarvinok.zakupka.com 

Тернопільська 

обл., 

Зборівський  

р-н 

с. Мшанець, 

хутір Манюки, 

2 
ТОВ 

«Багатопро-

фільний 

санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 

Верхньодні-

провський р-н, 

м. Верхньодні-

провськ 

9 

Реабілітація 

при порушенні 

перебігу 

вагітності: 
ускладнена 

вагітність 

«Санаторій 

«Хорол» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-14 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
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ДП «Санаторій 

«Високий» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(057) 746-44-40 
(096) 916-00-26 
vysokiy@i.ua 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

visokij.html 

Харківська 

обл., 
смт Високий, 
вул. Коопера-

тивна, 43 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Південь-

Курорт-Сервіс» 

Санаторій 

«Орізонт» 

Д 

(050) 495-30-01 
(050) 148-48-08 
(068) 548-48-08 
orizont-pks@ukr.net 

Одеська обл., 

Білгород-

Дністровський 

р-н, 

смт Сергіївка, 

вул. Гагаріна, 

1а 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 
ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Пирогова» 

ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(048) 701-07-78 
(048) 701-08-81 
pilga@kuyalnik.com 
www.kuyalnik.com.ua 

Одеська обл., 

Суворовський 

р-н 
м.Одеса, 
вул. Лиманна, 

170 

ДП «СКРЦ 

«Слов’янський 

курорт» ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(06262) 2-33-15 
(050) 051-00-97 
(066) 783-23-51 
(066) 661-08-68 
sslavkurort@gmail.com 
www.slavkurort.org.ua 

Донецька обл., 

м. Слов’янськ 

вул. Золочев-

ського, 1 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 

Ірпінський р-н, 

смт Ворзель, 

вул. 

Стражеска, 26 

ДП Санаторій 

«Любінь 

Великий» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(096) 690-97-57 
sanatoriy@ua.fm 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

lyubin-velikij.html 

Львівська обл., 
смт Великий 

Любінь, вул. 

Львівська, 16 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
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ДП «Санаторій 

«Гопри» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(095)350-41-57 
(067)704-89-50 
(05539)7-84-46 
gopri.ekonom@gmail.com 
goprizdrav@online.ua 
www.sanatoriy-gopri.com.ua 

Херсонська 

обл., 
м. Гола 

Пристань, 
вул. Санаторна 

(Леніна), 72 
ТОВ 

«Багатопро-

фільний 

санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 

м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

ім.Б.В.Пашков-

ського» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 46-79-146 
(098) 98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 

Верхньодні-

провський р-н, 

м. Верхньодні-

провськ 

1

0 

Інша 

(соматична) 

реабілітація: 
підгострий 

період після 

оперативних 

втручань на 

органах 

травлення 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 
Д 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/ 

Дніпропетров-

ська обл., 

Новомосков-

ський р-н, 

с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

«Санаторій 

«Полтава» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-13 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(067) 912-44-95 
(044) 259-15-70 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м. Київ, Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 

ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ДП «Санаторій 

«Збруч» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 408-75-02 
(050) 052-87-56 
zbruch86@ukr.net 
www.zbrytch.km.ua 

Хмельницька 

обл., 

Городоцький  

р-н, 

смт. Сатанів, 

вул. Курортна, 

17 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
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ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 
ДП «Клінічний 

санаторій ім. 

Горького» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 333-92-15 
gorkogo.fssu@gmail.com 
gorkogo@te.net.ua 
www.gorkogo.com.ua 

м. Одеса, 

Фонтанська 

дорога, 165 

ДП «Санаторій 

«Сонячне 

Закарпаття» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(03133) 3-54-41 
son.zak@ukr.net 
www.sonzak.com.ua 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський  

р-н, 

с. Поляна 

вул. Курортна, 

1а 

ДП «Санаторій 

«Україна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

дД 

(067) 356-67-82 
(063) 578-18-00 
Ukraine.sanatorium@gmail.com 
www.ukraine-vorsel.in.ua 

Київська обл., 
Ірпінський р-н, 
смт Ворзель, 
вул. 

Стражеска, 26 

Санаторій 

«Алмаз» ТОВ 

«Українська 

готельна група» 

Д 

(03247) 6-00-35 
(044) 461-94-84 
(066) 572-15-55 
(098) 352-15-55 
sales@tsk.in.ua 
www.almaz-truskavets.com.ua 
www.truskavetskurort.ua 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул. Суховоля, 

72 

ДП «Санаторій 

«Поляна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(066) 711-61-15 
san.polyana.zak@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

polyana.html 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський  

р-н, 

с. Поляна, 
вул. 

Духновича, 104 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. 

Помірецька, 55 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
ПП «Лікувально 

– оздоровчий 

комплекс» Біла 

Акація 

Д 
(048) 759-97-02, 753-33-03 
akacia@ukr.net 
www.akacia.info 

Одеська обл., 
м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 59 
ДП «Санаторій 

«Верховина» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068)555-35-28 
(03146)2-60-00 
sojmy@ukr.net 
www.verhovuna.com 

Закарпатська 

обл., 
Міжгірський 

р-н, 
с. Сойми, 1 

ДП «Санаторій 

«Шаян» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(03142) 59-2-30, 59-2-32 
(096) 208-72-72 
sanatoriyshayan_@ukr.net 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

shayan.html 

Закарпатська 

обл., 
Хустський р-н, 
с. Шаян 
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Орендне 

підприємство 

санаторій 

«Червона 

калина» 

Д 
(0362) 61-84-54 
of.kaluna@gmail.com 
www.chervona-kalina.rv.ua 

Рівненська 

обл., 
с. Жобрин, 
вул. Лісова, 1 

ПрАТ 

«Санаторно-

готельний 

комплекс 

«Дніпро-Бескид» 

Д 
(03247) 5-17-05, 6-61-91 
аdmin@beskyd.com.ua 
http://www.beskyd.com.ua 

Львівська обл. 
м. Трускавець, 
вул. Мазепи, 1 

Санаторій 

«Стожари» 

підприємства 

«Стожари» 

громадської 

організації 

інвалідів 

«Велес» 

Д 
(03248) 4-80-18, 4-83-31 
stogary.schidnica1@gmail.com 

Львівська обл., 
смт Східниця 
вул. Зарічна, 9а 

Санаторій ТОВ 

«Оздоровчий 

центр 

«Довголіття» 

Д 

(050) 577-01-25 
abad-buhgalt@ukr.net 
https://rayugolok.zp.ua/ozdrovitelnyj-

kompleks/ 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
вул. Малигіна, 

6 

ТОВ 

«Новопсковськи

й санаторій 

«Перлина» 

Д 
(06463) 2-11-90, 2-19-93 
perlinanovopskov@ukr.net 
www.jemchyjina.lg.ua 

Луганська обл., 
Новопсков-

ський р-н, 
смт Новопсков, 
вул. 

Українська, 

218 

1

1 

Інша 

(соматична) 

реабілітація: 
підгострий 

період після 

оперативних 

втручань на 

органах 

сечостатевої 

системи 

(оперативного 

та 

інструментально

го видалення 

каменів з нирок 

і сечових 

шляхів, ударно-

хвильової 

літотрипсії) 

«Санаторій 

«Миргород» 

ПрАТ 

«Миргородкурор

т» 

Д 

(050) 405-80-11 
(05355) 5-31-48, 5-26-50 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
http://www.mirgorodkurort.ua/ 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н 
 с. Березівське 

ДП «Санаторій 

«Моршинкурорт

» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ДП «Санаторій 

«Збруч» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 408-75-02 
(050) 052-87-56 
zbruch86@ukr.net 
www.zbrytch.km.ua 

Хмельницька 

обл., 

Городоцький 

 р-н, 

смт. Сатанів, 

вул. Курортна, 

17 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
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ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 

ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Горького» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 333-92-15 
gorkogo.fssu@gmail.com 
gorkogo@te.net.ua 
www.gorkogo.com.ua 

м. Одеса, 

Фонтанська 

дорога, 165 

Санаторій 

«Алмаз» ТОВ 

«Українська 

готельна група» 

Д 

(03247) 6-00-35 
(044) 461-94-84 
(066) 572-15-55 
(098) 352-15-55 
sales@tsk.in.ua 
www.almaz-truskavets.com.ua 
www.truskavetskurort.ua 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул. Суховоля, 

72 

ПП «Ярина» 

Санаторій 

«Конвалія» 
Д 

(03247) 5-04-61, 6-70-77 
(067) 676-84-90 
Konvalial@ukr.net 
www.konvalia.lviv.ua 

Львівська обл., 
м. Трускавець, 
вул. 

Помірецька, 55 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетровс

ька обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
ПрАТ 

«Санаторно-

готельний 

комплекс 

«Дніпро-Бескид» 

Д 
(03247) 5-17-05, 6-61-91 
аdmin@beskyd.com.ua 
http://www.beskyd.com.ua 

Львівська обл. 
м. Трускавець, 
вул. Мазепи, 1 

Санаторій 

«Стожари» 

підприємства 

«Стожари» 

громадської 

організації 

інвалідів 

«Велес» 

Д 
(03248) 4-80-18, 4-83-31 
stogary.schidnica1@gmail.com 

Львівська обл., 
смт Східниця, 
вул. Зарічна, 9а 

ДП «Санаторій 

«Шаян» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(03142) 59-2-30, 59-2-32 
(096) 208-72-72 
sanatoriyshayan_@ukr.net 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

shayan.html 

Закарпатська 

обл., 
Хустський р-н, 
с. Шаян 

1

2 

Інша 

(соматична) 

реабілітація: 
підгострий 

період після 

оперативних 

втручань на 

жіночих 

статевих 

органах 

ТОВ Санаторій 

«Курорт 

Орлівщина» 
Д 

(067) 630-63-88 
sekretar_dpsn@i.ua 
http://spa-kurort.com.ua/ 

Дніпропетров-

ська обл., 

Новомосков-

ський р-н, 

с. Орлівщина, 
вул. Лісна, 32 

 

ТОВ «Санаторій 

«Сонячний» 
Д 

(066) 347-00-25 
(067) 192-30-15 
(050) 552-90-53 
solnechnuj@ukr.net 
www.solnechnyi.com.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Павлоград-

ський р-н, 
с. Вербки, 

вул. Лісова, 3 
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ДП «Клінічний 

санаторій 

«Курорт 

Березівські 

мінеральні води» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(050) 811-44-70 
berminvodysanatory@ukr.net 
www.berminvody.com.ua 

Харківська 

обл., 
Дергачівський 

р-н, 
с. Березівське 

ДП «Санаторій 

«Моршин-

курорт» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 340-22-20 
(067) 340-22-04 
(03260) 6-23-76, 6-23-73 
morshynkurort@ukr.net 
www.morshynkurort.net 

Львівська обл., 

м. Моршин, 

вул. Паркова 

площа, 3 

ДП «Клінічний 

санаторій 

«Карпати» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(050) 432-29-27 
s.karpaty2011@ukr.net 
marketing_karpaty@ukr.net 
http://www.sankarpaty.com/ 

Закарпатська 

обл., 
Мукачівський 

р-н, 

с. Карпати, 1 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Авангард» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(097) 855-99-26 
(04331) 2-17-13 
avangard_nemirov@ukr.net 
http://sanatoriy-avangard.com 

Вінницька обл., 

Немирівський 

р-н, 

м. Немирів, 
вул. Шевченка, 

16 
ДП «Клінічний 

санаторій 

ім. Пирогова» 

ЗАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(048) 701-07-78 
(048) 701-08-81 
pilga@kuyalnik.com 
www.kuyalnik.com.ua 

Одеська обл., 
Суворовський 

р-н, 
м. Одеса, 
вул. Лиманна, 

170 

ТОВ 

«Примор’я» 

санаторій 

ім. С. Лазо 

Д 
(04849) 99-3-71 
slazo2017@ukr.net 
http://lazo.com.ua/ 

Одеська обл., 

м. Білгород-

Дністровський 

смт Сергіївка, 

вул. 

Набережна, 3 

ДП «Санаторій 

«Сонячне 

Закарпаття» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 
(03133) 3-54-41 
son.zak@ukr.net 
www.sonzak.com.ua 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський  

р-н, 

с. Поляна, 

вул.Курортна, 

1а 

ДП «Санаторій 

«Поляна» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(066) 711-61-15 
san.polyana.zak@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-sanatorij-

polyana.html 

Закарпатська 

обл., 

Свалявський 

 р-н, 

с. Поляна, 
вул. 

Духновича, 104 

«Санаторій 

«Хорол» ПрАТ 

«Миргород-

курорт» 

Д 
(050) 405-80-14 
skk@mirgorodkurort.com.ua 
www.mirgorodkurort.ua 

Полтавська 

обл., 
м. Миргород, 
вул. Гоголя, 

112 
ДП «Клінічний 

санаторій 

«Жовтень» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(067) 938-49-40 
(044) 259-15-70 
(067) 912-44-95 
zhovten1337@gmail.com 
http://www.zhovten.org/ 

м.Київ,  Конча 

Заспа, 
Столичне 

шосе, 27 км 
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«Клінічний 

санаторій 

«Бердянськ» 

ПрАТ «Приазов-

курорт» 

Д 

(099) 986-49-35 
prat.marketing12@gmail.com 
http://ukrzdrav.com/dp-klinichnij-

sanatorij-berdyansk.html 

Запорізька 

обл., 
м. Бердянськ, 
бульвар  Тінис-

тий, 12 

ДП «Санаторій 

«Гопри» ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(095)350-41-57 
(067)704-89-50 
(05539)7-84-46 
gopri.ekonom@gmail.com 
goprizdrav@online.ua 
www.sanatoriy-gopri.com.ua 

Херсонська 

обл., 
м. Гола 

Пристань, 
вул. Санаторна 

(Леніна), 72 
ТОВ «Багато-

профільний 

санаторій 

«Сартус» 

Д 
(048) 737-34-39 
sartusbuh@ukr.net 

Одеська обл., 
м. Одеса, 
Французький 

бульвар, 60 
ПрАТ 

«Санаторно-

готельний 

комплекс 

«Дніпро-Бескид» 

Д 
(03247) 5-17-05, 6-61-91 
аdmin@beskyd.com.ua 
http://www.beskyd.com.ua 

Львівська обл. 
м. Трускавець, 
вул. Мазепи, 1 

ДП «Санаторій 

«Славутич» 

імені Б.В. 

Пашковського» 

ПрАТ 

«Укрпрофоздоро

вниця» 

Д 

(068) 46-79-146 
(098)98-69-437 
Slavutich-5@ukr.net 
www.slavutich.net.ua 

Дніпропетров-

ська обл., 
Верхньодні-

провський р-н, 
м. Верхньодні-

провськ 

  

* Д – дорослий, дД – дитина у супроводі дорослого 
 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 

0676544235 
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