
Інформація про включення ТОВ «Золота Нива» 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 05.06.2020 № 35 санаторно-курортний 

заклад ТОВ «Золота Нива» 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 — вул. Чорноморська, 16,  смт. Сергіївка м. Білгород-

Дністровський, Одеська область, 67780; 

Телефон — 0 9 7 9 3 9 9 5 6 7 ; 0678688686 

Директор — Архипенко М.В.; 

Адреса електронної пошти — znivasergeevka @gmail .com; z.niva@ukr.net  

ТОВ «Золота Нива» має ліцензію Міністерства охорони здоров’я України 

на провадження господарської діяльності з медичної практики, та вищу 

акредитаційну категорію. 

ТОВ «Золота Нива» розташований в екологічно чистій зоні, огороджена 

по периметру, озеленена. 

В санаторії є спеціально відведені місця та приміщення для фізичного 

відновлення: столи для пінг-понгу, більярдна, спортивна зала, тренажерна 

зала,  спортивні секції, клуби, обладнання для ігри в волейбол, баскетбол та 

футбол, альтанки для відпочинку, майданчики на свіжому повітрі, доглянутий 

парк з квітковими зонами та розарієм, пляж на піщаній морській косі. 

Проживання у кімнатах не більше 2-3-х осіб з усіма зручностями. 

Їдальня розрахована на 550 місць, організоване дієтичне харчування за 

лікувальними раціонами. 

На санаторію розташовані наступні будівлі: 5-ти поверховий спальний 

корпус №1 на 250 місць, 5-ти поверховий корпус №2 на 300 місць, 3-х 

поверховий лікувально-діагностичний корпус, грязелікувальний корпус, 

харчоблок, кіноконцертний комплекс з кінозалом на 460 місць 

В санаторії працює відповідний кваліфікований медичний персонал, 

психолог, психіатр та психотерапевт, лікарі-консультанти-по індивідуальній 

програмі з реабілітації, включаючи кінезототерапію.  Розроблено комплекс 

психокорекційних заходів, застосовується індивідуальна, м’язова релаксація, 

аутогенне тренування та інше. 

Kypc проведения психологічної реабілітаціі — 18 днів. 
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