
16 травня 2014 р.                                              Головам   комітетів     
                                                    профспілки  працівників НАН  України 

          ЦК профспілки доводить до відома інформацію про  лікування  та 

оздоровлення в Кардіологічному санаторії «Ворзель» та пансіонаті «Борей» 

НАН України.  

         Кардіологічний санаторій «Ворзель» НАН України  розміщений в 

мальовничій місцевості в 25 км від м. Києва, в лісопарковій зоні, серед якої 

переважають сосна, дуб, береза. Клімат помірно-вологий, лісовий, м’який, з 

великою кількістю сонячних днів і постійним атмосферним тиском. В 

лісовому повітрі знаходяться летючі  фіто органічні речовини, які 

складаються в основному з ефірних масел, озону та різних фітонцидів, які 

активують внутрішні резерви організму і впливають на процес оздоровлення. 

         В санаторії успішно проводиться лікування: захворювань серцево-

судинної системи: ІХС (без нападів стенокардії та порушення ритму) при 

серцевій недостатності не вище І ступеня, гіпертонічної хвороби І-ІІ стадії, 

гіпотонічної хвороби, нейроциркуляторної дистонії, облітеруючого 

захворювання судин нижніх кінцівок І-ІІ стадії,  варикозного розширення 

вен, тромбофлебітів  (не раніше 6 місяців після загострення), ревматизму 

поза активного чи мінімального ступеня активності.  

      
         Активно застосовуються фізіотерапевтичні методи: магнітотерапія 

змінним і пульсуючим магнітним полем, ультразвук (фонофорез),  

лазеротерапія, електронейроміостимуляція через шкіру, масаж з 

індивідуальним підбором методики. Всім пацієнтам проводиться клініко-

неврологічне обстеження, консультація лікаря для визначення факторів 

ризика сердечно-судинних захворювань, при необхідності призначається 

медикаментозне лікування.  

Інструментальні методи діагностики включають в себе електрокардіографію, 

ультразвукову діагностику. В санаторії для лікування широко 

використовуються загальні ванни, фіто-ванни, гідромасажні та перлинні  

ванни, лікувальні душі: душ Шарко,  циркулярний,  висхідний душ.  

Лікувальна фізкультура (індивідуальна чи групова). Психотерапія (групова). 

Працює спелеокімната та інгаляторій. Пропонуються лікувальні чаї  та 

кисневі пінки.  В санаторії працює лікар-стоматолог, проводиться 

протезування зубів.  Є необхідна діагностична та лікувальна апаратури. 

 Всі номери в КС «Ворзель» НАН України  мають окремий санвузол, 

телевізор та холодильник.  Розміщення проводиться в одномісних, двомісних 

номерах та двокімнатних люксах.  

 



                 Вартість на добу (включаючи харчування ті лікування) для 

співробітників НАН України – 190 грн. на добу ( для інших – 280 грн.). 

         Телефони:  (067) 238 84 88;   (045) 974 63 81 

         Сайт: http:// vorzelresort.prom.ua 

 

          ДП «Пансіонат «Борей» НАН України розташований  на Чорному  

морі  (в передмісті  Одеси).  Оздоровчий сезон пансіонат розпочинає з 1 

червня (графік заїзду та терміни відпочинку – за попередньою 

домовленістю). Пансіонат надає для відпочинку однокімнатні  (блочного 

типу) та  двокімнатні номери.  

         
 

         Однокімнатний  номер блочного типу включає: дві кімнати (на 2-3 

ліжко-місця кожна), коридор, туалет і душову кімнату. В кожній кімнаті є 

холодильник.  Вартість путівки на 1 особу - 195 грн. на добу. 

         Двокімнатний номер складається з спальні (в якій розташоване  2-х 

спальне ліжко) та вітальні (розкладний кутовий диван, телевізор, 

холодильник), а також ванної  кімнати з душовою кабінкою.  Вартість 

путівки на 1 особу - 232 грн. на добу. 

          Можливе надання додаткового ліжко-місця для дітей віком до 7 років, 

вартістю 142,5 грн. (для 1-но кімнатного номеру) та 161 грн. (для 2-

кімнатного номеру) на добу з харчуванням.  Крім того,  надаються знижки 

для дітей віком від 7 до 12 років ( 1-но кімн. номер – 21,5%;  2-кімн. номер – 

24,5%).   

          Вартість  3-х разового харчування - 90 грн. на добу (яке включено в 

загальну вартість путівки).  

Реквізити пансіонату:  м. Одеса, Чорноморка,  проспект Свободи, 107 

          Телефон:   (0482) 36 05 37         ( 097) 463 95 19            ( 067) 518 34 06  

           Сайт:  http://borey.realua.com 
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