
Інформація про включення ДП «Південь-Курорт-Сервіс» 

Санаторій «Орізонт» до переліку суб’єктів надання послуг 

із психологічної реабілітації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної операції 

та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної aгpeciï 

Російської Федерації у Донецькій’ та Луганській областях, 

членів ïx сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких  осіб 
Наказом начальника Лівобережного управління соціального захисту 

населення Дніпровської міської ради від 05.06.2020 № 34 ДП «Південь-Курорт-

Сервіс» Санаторій «Орізонт» ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» включено 

до переліку суб’ектів надання послуг із психологічної реабілітації 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції 

та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки i оборони, 

відсічі i стримування збройної aгpecії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів ïx сімей та членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб. 

Правовий статус суб’єкта — юридична особа; 

Місцезнаходження — вул. Гагаріна, 1а, Одеська область, Білгород -

Дністровський район, смт. Сергіївка, 67780; 

Телефон — 073 148 4808; 0504953001. 

Директор — Юрескул  Дмитро Дмитрович; 

Адреса електронної пошти — or izont12@ukr.net 

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» Санаторій «Орізонт» має ліцензію 

Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, та вищу акредитаційну категорію . 

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» Санаторій «Орізонт» розташований у 

центрі курорту Сергіївка, на перехресті двох головних вулиць, неподалік 

автовокзалу та найбільшого торгового вузла курорту — базару з комплексом 

магазинів. "Оризонт" - сучасна дев'ятиповерхова будівля на 550 місць, здана в 

експлуатацію в 1991 році і розрахована на цілорічні роботи. Територія 

санаторію дорівнює 5,7 га і включає парк, поле для міні-футболу, два 

волейбольні та баскетбольні майданчики та автостоянку.  

До послуг відпочиваючих: екскурсії, кіноконцертна зала, інтернет-кафе, 

бібліотека, дитяча ігрова кімната, магазин з товарами курортного попиту. 

Своє паркування. Територія знаходиться під охороною, організовано 

відеоспостереження. Відпочиваючим пропонується здійснити екскурсії, 

проводяться танцювальні вечори, організовуються самодіяльні концерти, 

працює кінотеатр (безкоштовні сеанси для відпочиваючих санаторію).  

Відпочиваючі розміщуються у 2-3х місцевих номерах “Напівлюкс”. У 

кожному номері сучасний санвузол та балкон. Номери оснащені всім 

необхідним, у тому числі холодильником та телевізором. У холі санаторію 

працює WIFI. Гаряча вода цілодобово. Доставка до узбережжя (пішохідний 

міст) автобусами санаторію з інтервалом руху 15 хвилин 

Всі карантинні міри дотримуються.   

Kypc проведення психологічної реабілітації — 18 днів. 

mailto:orizont12@ukr.net

