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ТОВ «Укрреабілітація»  
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Профіль ТОВ «Укрреабілітація»  
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✓ ТОВ «Укрреабілітація” надає послуги з психологічної реабілітації 

учасникам АТО. Послуги надаються на базі санаторію «Перемога». 

ТОВ «Укрреабілітація»  

✓ Послуги надаються  кваліфікованими, досвідченими психологами. За 

необхідності є можливість залучення додаткових фахівців, у тому числі 

на волонтерських засадах. 

✓ Крім індивідуальних та групових занять, програма психологічної 

реабілітації ТОВ «Укрреабілітація» передбачає комплекс заходів з 

фізичного відновлення, загального оздоровлення організму. Особи, які 

проходять реабілітацію, мають можливість відвідувати басейн, 

розташований у санаторію, користуватись відкритими спортивними 

майданчиками, тренажерним залом, кімнатами відпочинку, більярдом. 

Проводяться сеанси ароматерапії. 
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 Основні переваги реабілітації з ТОВ «Укрреабілітація»  
  

• 6000 акров земли 

  
• 2 дома: 3000 ft2 и 2000 ft2  

  

• Транспортные средства, конюшня, 
профессиональный инвентарь 

  

• Наличие всех необходимых 
коммуникаций 

На данный момент инвестиционный пакет в 
хозяйство составил – 500 000 $  

В то время пока конкуренты концентрируют 
свою деятельность только на охоте и рыбалке, 
FWA расширяет границы рынка, предлагая 
своим клиентам не только возможность 
поохотиться, но и провести время в 
атмосфере незабываемого отдыха 

3 ТОВ «Укрреабілітація»  

      

✓ Санаторій «Перемога» розташован в 

оточенні лісової паркової зони 

✓ Поруч з "Перемогою" є гарне озеро.  

✓ Комфортні  номери 

✓В їдальні пропонується смачне, 

збалансоване, дієтичне харчування 

✓Є можливість відвідувати басейн, 

відкриті спортивні майданчики, 

тренажерний зал, кімнати відпочинку, 

більярд 

✓ Проводяться сеанси аромотерапії 

✓ Та багато іншого. 
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Розташування та особливості 

4 ТОВ «Укрреабілітація»  

      

✓Санаторій «Перемога» розташован у мальовничому 

пригороді Києва – смт. Ворзель.  

✓Завдяки винятковим природно-кліматичним умовам 

Ворзель набув широкої популярності насамперед як 

оздоровча місцевість. 

✓Спостереження свідчать про позитивні результатати 

лікування осіб із захворюваннями серця та нервової 

системи, спостереження проводили академіки М. Д. 

Стражеско, Б. М. Маньковський та професор Ф. Г. 

Яновський. Вони називали Ворзель українським 

Кисловодськом.  

✓Характерною особливістю ворзельського клімату є 

те, що літньої пори температура повітря вдень нижча 

ніж вранці. Це позитивно впливає на стан здоров'я 

відпочиваючих. 

Визначні пам'ятки Ворзеля: 
✓ Смт. Ворзель має багато історичних пам’яток та визначних міст, ознайомленню з 

якими можливо присвятити вільний час. Передбачена цікава екскурсійна програма: 

 Будинок графині Уварової.  Петро-Павлівський  та Свято-

преображенський храми. 

 Найбільше в Україні тюльпанове 

дерево 

 Та багато інших 
дивовижних 
місць 


