
Інформація про включення Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчо-

профілактичний комплекс Планета здоров’я» санаторій «Женева» 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 04.09.2020 № 54 ТОВ «Оздоровчо-профілактичний 

комплекс Планета здоров’я» санаторій «Женева» 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 aгpecïi 

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

сімей загиблих (померлих) таких осіб. 

Правовий статус приватна-спільна власність (загальні збори) ; 

Місцезнаходження—вул. Суховоля, 61, місто Трускавець, Львівська обл. 82200  

телелефон — 093 26 4337 1  

Директор — Шікова Карина Георгівна; 

Адреса електронної пошти — group@rhg.com.ua. vira.bozhko14@ gmai.com 

На території  санаторію «Оздоровчо-профілактичний комплексу Планета 

здоров’я» санаторію «Женева» знаходиться сучасний медичний центр (Ліцензія 

Міністерства охорони здоров’я України № 510 від 02 червня 2016 року «Медична 

Практика»            та має  вищу акредитаційну категорію. 

ТОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров’я» санаторій 

«Женева», знаходиться у  центрі м . Трускавець, який є  одим з найбільших 

бальнеологічних курортів України, ростошований в 100 км. відl м. Львів. Курорт 

унікальний своїми цілющими властивостями на території сконцентровані великі запаси 

мінеральних вод- 14 природних джерел ( Нафтуся, Марія та .іншї) 

Санаторно – курортний Комплекс з 344 номерів (4 корпуси), Серед основних 

переваг –один із найбільших SPA –центрів площею 7000 кв. метрів, якій складається з 

18 саун, 11 басейнів, джакузі, у тому числі басейни під відкритим небом з підогрівом 

води. 

Проживання у кімнатах не більше 2-3 х місних номерах зі зручностями. Номери 

забезпечені умивальником, туалетом, душовою кабиною, ліжком, тумбою, 

столом, телевизором ,  холодним та гарячим водопостачанням.  

В санаторії є 2 окремих обладнаних зали для харчування – обидва на 150 місць 

площею 400 кв. м. Також є літня тераса. організоване дієтичне харчування за 

лікувальними раціонами. 

В санаторії працює відповідний кваліфікований медичний персонал, психолог та 

психотерапевт. Розроблено комплекс псих реабілітаційних заходів: психологічна 

діагностика, психологічне консультування, психологічна освіта та інформування, 

психологічна підтримка і супроводження, психо терапія, групова робота, декомпресія 

та інше. 

Період проведення психологічної реабілітації — 18 днів. 

 

 

 


