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Керiвникам
,Щепартаменту с оцiального

захисту населення

Адмiнiстрацiя !П <<Пiвдень-Курорт-Сервiс> на базi санаторiю <Орiзонт>>
повiдомляе наступне.

Санаторiй працюе у повному режимi до 15.12.20L9 року включно та мае
можливiсть додатково прийняти обмежену кiлькiсть охочих на санаторно-
КУрорТне лiкування та психологiчну реабiлiтацiю учасникiв АТО, згiдно
графiкiв у жовтнi та листопадi201,9 року.

У ЗаКлаДi в наявностi власна автономна котельня, яка на 100 вiдсоткiв
забезпечуе вiдпустку процедур, теплом в корпусах, цiлодобово гарячою
ВОДОЮ. ОПа_пювалЬниЙ сезон починаеться по рiшенню адмiнiстрацii,
ВiДПОВiДнО До температурного режиму на вулицi, для приемного находження
ВiДПОЧИваЮчих у caнaTopii та якiсного вiдпуску санаторно-курортних послуг.
Орiентовний графiк:
27.09. - 14.10.2019 р.
04.10. -2|.10.2019 р.
05.10. -22.10.2019 р.
06.10. -23.10.2019 р.
13.10. - 30.10.2019 р.
14.10. - 31.10.2019 р.
15.10. - 01.||.2019 р.
22.|0. - 08.1L2019 р.
2З.l0. - 09.11.2019 р.
24.t0. - 10. |l .2019 р.

ОЧiКУСМО Заявки для отримання гарантiйних листiв на оформлення
TpboxcTopoHHix договорiв на електронну адресу orizont12@ukr.net,
консультацii за телефонами 050-495-30-01, (04849) 67 -З02.

ПРОСимО TepMiHoBo повiдомити Bci районнi управлiння соцiального

путiвки i зацiкавленнi у iнфq нашч,Зр{.лад для подальшоI
\ ,'/'?спiвпрацi.

!дкуемо за спiвпрацю та по

Щиректор

31.10. - |7 .l 1.2019 р.
01.1 1. - 18.1 1.2019 р.
02.1 l. - l9.1 1.20l9 р.
09.11.-26.11.2019р.
10.11.-27.11.2019р.
11.11.-28.11'2019р.
18.1 1. - 05 .l2.20l9 р.
19. 1 1. - 0б. |2.20|9 р.
20.1l.-07.I2.20|9p.
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захисту населення, якi безпосередньо caHaTopHo-KypopTHi



ЩП <Пiвдень-Курорт-Сервiс>>

курорт СергiТвка

сАнАТоРIЙ (оРIЗоНТ>

Санаторiй <<Орiзонт>> - розташований в центрi курорту Сергiiвка, на
перетинi двох головних вулиць, недалеко вiд автовокз€tлу i торгового вузла
курорту - базару з комплексом магазинiв. <Орiзонт> - сучасне дев'яти-
поверхова булiвля (загальна площа 11 44З,8 кв.м) на 550 мiсць, здана в
експлуатацiю в 1991 роцi та повнiстю реконструйована в 2016 роцi,
розрахована на цiлорiчну роботу. Територiя санаторiю дорiвнюе 5,7303 га i
включае в себе парк, поле для мiнi-футболу, два (волейбольний та
баскетбольний) майданчики та автостоянку. KpiM того до послуг
вiдпочиваючих: бuр, кiноконцертний зсuI, комп'ютерний клуб, бiблiотека,
дитяча iгрова KiMHaTa, магzвин з курортними товарами, €uIbTaHKa для пiкнiкiв.

Лiкування:
Санаторiй <Орiзонт> е оздоровчо - профiлактичним закладом, мае

матерiально - технiчну базу для дiагностики та санаторно - курортного
лiкування захворювань опорно-рухового апарату, периферичноi нервовоi
системи, органiв дихання, кровообiгу, органiв травлення, деяких урологiчних
захворювань, захворювань жiночих статевих органiв, наслiдкiв травм i
захворювань хребта i спинного мозку.

Науково доведено, що об'еднане використання курортних факторiв в
комплекснiй терапii дае високоефективний результат.

Методи лiкування:
Комплекс процедур проводиться за призначенням лiкаря, згiдно методики

розробленоi на ocHoBi наказу МОЗ Украiни J\Ъ 56 вiд 0б.02.2008г. uПро
погодження матерiалiв клiнiчних протоколiв санаторно-курортного лiкування
в санаторно-курортних закладах)), який включае - пiлоiдотерапiю
(грязелiкування, дiя грязi Шаболатського лиману аналогiчно грязi Мертвого
моря), бальнеотерапiю, фiзiотерапiю, спелiотерапiю, лазеротерапiю,
iонотерапiю, Аерозольтерапiю, фiтотерапiю, лiкувальну фiзкультуру, масаж,
гiдротерапiю, гелеотерапiю, т€Lпассотерапию, лиманотерапiю, психотерапiю,
мануztльну терапiю.

Проживання:
Вiдпочиваючi розмiщуються в 2х-3х мiсцевих номерах зi BciMa

зручностями. На кожному поверху та у номерах с Wi-Fi.
Харчування:
В санаторii е обладнана в сучасному стилi Тдальня на 500 мiсць з

роздiльними кабiнками. Харчування вiдпочиваючих, здiйснюване в одну
змiну, 5-ти разове, науково збалансоване, з додаванням широкого

l.асортименту фруктiв i овочiв. У нього входить i дiетичне харчування (J\ЪJ\Ъ

дiет5,6,7,9,10, 15.
Курорт <<Сергiiвка>

розташований на рiвниному пiвнiчному березi Шаболатського лиману.
Площа курорту складае 694 га, з яких 52 га займае пiщана коса, а 82 га -
лiсопаркова зона. Шаболатський лиман це солоний водойм, вiдокремлений



на територii всього курорту розташовано близько 50

вiд Чорного моря вузькою пiщаною косою шириною |20|^50 м, з'еднаною з
курортом Сергiiвка мостом завдовжки 0,8 км. На пiщанiй koci з чудовими
пляжами розташованi бари та ресторани. Що послуг туристiв прокат
курортного iнвентарю, воднi мотоцикли, дельтаплани, центр активного
вiдпочинку воднолижного спорту - wаkе-центр та багато iншого ...
па територ11 всього курорту розташовано близько 50 барiв, 4 ресторани,
ДИСКОТеКИ. ЧаСТИНа З нИХ Знаходяться безпосередньо на морському nn"*l.

сухе чисте повiтря, освiжае легким морським бризом, добробут сонячних
днiв, прекраснi пiщанi пляжi, невичерпнi запаси високоякiсних мулових
грязей, MopcbKi купання, використання мiлководного солоного лиману як для
купання, так i дJIя ванн, джерела мiнеральних вод - ось д€шеко не повний
перелiк природних лiкувальних факторiв курорту Сергiiвка.

Трансфер:
До м. Одеси поiЪдом, автобусом або лiтаком. З м. Одеси до м Бiлгород-

!нiстровського електричкою або автобусом, вiд м Бiлгород-,.Щнiстро"."*о.о
до курорту Сергiiвка рейсовим автобусом. Або з м. Одеси вiд ж/д вокзалу до
курорту СергiiЪка автобусом.

EKcKypcii:
,Щля вiдпочиваючих реryлярно органiзовуються виiЪнi автобуснi eKcKypcii

за настуПними маршруТами: Бiлгород-Щнiстровська середньовiчна фортеця,
Шабський винзавод з дегустацiею вин, Одеса (оглядова, Одеськi ката*оrОи,
одеський оперний театр з вiдвiдуванням прем'ер, Одеський цирк), Свято-
миколаiъська церква селище Кулевча, джерело IoaHHa Сичавського
м. Бiлгород-Щнiстровський.

ЩП <Пiвден b-KypopT-CepBic>>
67 7 80, Украiнао Одеська обл., Бiлгород-Щн iстровськи й,
смт СергiiЬка, вул. Гагарiна, 1 а
Моб. 050-495-30-01о 050-495-30-02
E-mail : orizont12@ukr.net
Сайт: http://www.pivden ks.com


