
Інформація про включення ДП «Санаторію «Верховина» 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 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 і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 
 

Наказом начальника Центрального управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради від 26.06.2020 № 59 ДП «Санаторію «Верховина» ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця» включений 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 і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях.  

Правовий статус суб’єкта – юридична особа; 
Місцезнаходження – 90033, с.Сойми, 1, Міжгірський район, Закарпатська 

область; 
Телефон – (03146) 2-60-44, 2-60-25, 2-60-00, 0685553528;   
Директор – Попелич Василь Іванович; 
Адреса електронної пошти – sojmy@ukr.net;  
ДП «Санаторій «Верховина» має ліцензію Міністерства охорони здоров’я 

України на провадження господарської діяльності з медичної практики, та першу 
акредитаційну категорію. 

ДП «Санаторій «Верховина» знаходиться на висоті 600м над рівнем моря в 
живописній екологічно чистій гірській місцевості Карпат. Повз санаторію протікає 
річка Ріка. На території санаторію ростуть хвойні і листяні ліси. На території наявні 
теренкури. Наявна водолікарня. Мінеральна вода «Сойми» - власне родовище. Є 
бібліотека, більярд, настільний теніс. Можлива організація екскурсій по Закарпаттю, 
пішохідні походи в гори.  

Проживання у 2х місних номерах зі зручностями, в номерах в наявності 
телевізор. В санаторії є їдальня на 200 посадочних місць в окремій одноповерховій 
будівлі, на території цілодобово в наявності телефон, Інтернет. 

В санаторії працюють відповідні кваліфіковані медичні спеціалісти та 
спеціалісти з вищою медичною освітою – практичні психологи; розроблений 
комплекс психокорекційних заходів, надаються послуги із психологічної реабілітації : 
психологічна просвіта та індивідуальне консультування, психологічна діагностика, 
психологічна допомога (терапія), психологічна корекція, профілактика та запобігання 
кризовим явищам психологічного стану людини.  

Учасникам АТО пропонуються культмасові заходи. 
Курс проведення психологічної реабілітації – 18 днів. 
 
 
 
 


