
Інформація про включення ТОВ «Санаторій «Токарі» 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 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Санаторій «Токарі» 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 – 422215, Сумська область, м. Лебедин, село Токарі, вул. 

Санаторна, буд. 96; 
Телефон – (05445)389-25; (05445)371-35; 050-300-12-81; 
Керівник – Короткий Володимир Васильович; 
Адреса електронної пошти –stokari@ukr.net; 
Санаторій «Токарі» має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на 

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

Санаторій «Токарі» розташований у мальовничому куточку Лебединщини, 
поряд з м. Лебедин, у поймі річки Псел, у сосновому лісі. На території санаторію 
функціонує тренажерний зал, спортивна зала, обладнаний спортивний майданчик для 
занять на свіжому повітрі, волейбольна та баскетбольна площадки, футбольне поле. 

Санаторій має двоповерхове приміщення клубу-столової, власну їдальню, 
кратність прийому їжі для дорослих 4-ти разове на добу; розроблена програма 
екскурсій, на території цілодобово в наявності бездротовий доступ до мережі 
«Інтернет». 

Проживання у 2-місних номерах з усіма комунальними зручностями, в 
кожному номері телевізор та холодильник. 

В санаторії працюють відповідні кваліфіковані медичні спеціалісти та 
спеціалісти з вищою немедичною освітою – практичні психологи та фізичний 
реабілітолог, розроблені інструментарії, прийоми та способи виконання заходів із 
психологічної реабілітації, надаються послуги із психологічної реабілітації : 
психологічна просвіта та консультування, психологічна діагностика, психологічна 
допомога (терапія), психологічна корекція та проектування майбутнього, 
профілактика та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини, 
здійснюється підбір методів психологічної реабілітації. 

Курс проведення психологічної реабілітації – 18 днів. 


