
Інформація про  включення ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на 
базі санаторію «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 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 22.06.2020 № 56 ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі 
санаторію «Орізонт» 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 – 67780, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,       

смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 1-А; 
Телефон – (04849) 47-9-88, 47-6-67, 47-6-57, 050-495-30-01;   
Директор – Юрескул Дмитро Дмитрович; 
Адреса електронної пошти – orizont-pks@ukr.net; orizont12@ukr.net 
Санаторій «Орізонт» має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на 

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

 Санаторій «Орізонт» розташований в центрі курорту Сергіївка, на території 
санаторію є парк, поле для міні- футболу, волейбольна та баскетбольна майданчики, 
кіноконцертний зал. Забезпечена доставка до узбережжя автобусами санаторію з 
інтервалом руху 20 хвилин, також є пішоходний міст; розроблена екскурсійна 
програма.  

Санаторій «Орізонт» це сучасна 9-ти-поверхова будівля на 550 місць, має 
їдальню на 500 місць з роздільними кабінками, кратність прийому їжі для дорослих  
5-ти разове на добу; на території цілодобово в наявності безкоштовний бездротовий 
доступ до мережі «Інтернет». 

 Проживання у 2х-4х місних номерах «Полу-люкс», з усіма комунальними 
зручностями, в номерах в наявності телевізор та холодильник. 

В санаторії працюють відповідні кваліфіковані медичні спеціалісти та 
спеціалісти з вищою немедичною освітою – практичні психологи, розроблений 
комплекс психокорекційних заходів, надаються послуги із психологічної реабілітації : 
психологічна просвіта та індивідуальне консультування, психологічна діагностика, 
психологічна допомога (терапія), психологічна корекція та проектування 
майбутнього, профілактика та запобігання кризовим явищам психологічного стану 
людини. Учасникам АТО пропонуються культмасові заходи, безкоштовне 
відвідування кінозалу та поїздки на екскурсії за кошти здравниці. 

Курс проведення психологічної реабілітації – 18 днів. 
 


