
Інформація про включення ДП «Клінічний санаторій ім. 

Горького» 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 i оборони, відсічі i 

стримування       з 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 28.07.2021 № 351 ДП «Клінічний 

санаторій ім. Горького» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» включено 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 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 — Фонтанська дорога, 165, м. Одеса, Одеська область, 

65038; 

Телефон — 0 5 0  3 3 3  9 2  1 5 ; 

Директор — Малихіна Тетяна Ігорівна; 

Адреса електронної пошти — gorkogo@te.net .ua  

ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»  

має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, та вищу акредитаційну 

категорію. 

ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця   

розташований в курортному районі 16 станції Большого фонтана. Корпуса 

санаторія розміщені на першій лінії від Чорного моря. 

 В санаторії е спеціально відведені місця та приміщення для фізичного 

відновлення: спортивна зала, тренажерна зала, є спортивні секції, клуби, 

обладнання для ігри в волейбол, баскетбол та футбол, тенісний корт. 

Послуги з проживання відповідають вимогам. Bci номери забезпечені 
умивальником, туалетом, душовими кабінками. та є доступність для людей з 

інвалідністю та маломобільних груп населення . 

Забезпечується щоденне харчування з дотриманням добових норм 

харчування  з урахуванням категорії та фізичного стану отримувачів послуг.  

В закладі організовуються кінопокази, цікаві екскурсії та інше. 

Всі карантинні міри дотримуються.   

Kypc проведення психологічної реабілітації — 18 днів. 
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