
Інформація про включення ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» 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 04.03.2020 № 211 ТОВ «Санаторій 

«Курорт Орлівщина» включено до переліку суб’єктів надання послуг із 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революцїі Гідності, учасників 

антитерористичної операціі та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки i оборони, відсічі i стримування збройної aгpecïi 

Російської Федераціі у Донецькій та Луганській областях, членів ïx сімей та 

членів сімей загиблих (померлих) таких осіб. 

Правовий статус суб’єкта — юридична особа; 

Місцезнаходження — вул. Лісна, 32, с. Орлівщина, Новомосковський р-н, 

Дніпропетровська обл., 51215; 

Телефон — 056-745-05-81, 067-633-66-15; 

Директор — Андрієнко Олександр Іванович; 

Адреса електронної пошти — sekretar dpsn@i.ua; kurort2017@i.ua 
ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» має ліцензію Міністерства охорони 

здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, та вищу акредитаційну категорію. 

ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» розташований в екологічно чистій 

зоні, у центрі соснового лісу на березі р. Самара. 

В санаторії є спеціально відведені місця та приміщення для фізичного 

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

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

Проживання у кімнатах не більше 2-х осіб з усіма зручностями. Bci 

номери забезпечені умивальником, туалетом, душовими кабінками. 

Їдальня розрахована на 300 місць, організоване дієтичне харчування за 
лікувальними раціонами. 

В закладі організовуються кінопокази, цікаві безоплатні екскурсії: до 

Дніпропетровського академічного театру опери та балету, Дніпропетровського 

історичного музею ім. Д.I. Яворницього, Новомосковського історико- 

краєзнавчого музею, музею Петриківського розпису та інші. 

В санаторії працює відповідний кваліфікований медичний персонал, психолог 

та психотерапевт. Розроблено комплекс психокорекційних заходів, 

застосовується індивідуальна, групова, раціональна, особи с Тісно-

оріентоDана, поведінкова, позитивна психотерапія, аутогенне тренування та 

інше. 

Kypc проведения психологічної реабілітаціі — 18 днів. 
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