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Період роботи у поточному році (з до)
Адреса фактичного місцезнаходження
(місця розташування приміщень):
індекс
область
район
населений пункт
вулиця/провулок/проспект
будинок
Контактний телефон (код-номер):
Телефакс (код-номер):
Електронна пошта:
Керівник установи
посада
ПІП повністю
робочий телефон
мобільний телефон
електронна пошта
Комунальне забезпечення (наявність
холодної та гарячої води постійно, за
графіком ін.), в тому числі інформація про
наявність опалення

з 01.01.2018 року до 31.12.2018 року.

42206
Сумська
м. Лебедин
с. Токарі
Санаторна
96
(05445) 389-25; (05445) 371-22
(05445) 389-25
stokari@ukr.net
Директор
Короткий Володимир Васильович
(05445) 389-25
0504007075
stokari@ukr.net
На балансі санаторію обліковується дві
артезіанські скважини прісної води, що повністю
забезпечують потреби санаторію в холодній
воді. Водозабезпечення санаторію здійснюється
від власного водозабору свердловина №1,№4,
розташовані на ділянці №1 прісного водозабору
с. Токарі, пр. Річковий 1б. Башта Рожновського
V 25 м³. Гаряче водопостачання в пральні,
харчоблоці, корпусах, водогрязелікуваньниці.
Водопотреба 159 м³ на добу, в тому числі
санаторієм 87,35 м³. Кожна кімната спальних
корпусів обладнана умивальником, душовою
кабінкою , санвузлом , з подачею холодної та
гарячої води цілодобово. Контроль за якістю
води здійснює Лебединський відділ лабораторних досліджень ДУ «Сумський обласний
лабораторний центр Держсанепідслужби України». По результатах лабораторних досліджень
якість води відповідає ДСанПіН 224 – 171 – 10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною».
Власною котельнею санаторію цілодобово
забезпечується подача гарячої води в номери.
Санаторій "Токарі" має на балансі власну
котельну, що повністю забезпечує потреби
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Короткий опис географічного
розташування реабілітаційної установи,
наявність зони відпочинку та релаксації**
Інформація про наявність у реабілітаційної
установи тренажерної зали з професійними тренажерами*
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Інформація про наявність басейну
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санаторію в опалювальний період.
Подача електроенергії санаторію "Токарі" до
електромережі забезпечується власними
приєднаними потужностями до трансформаторної підстанції потужністю 620 кВа. Постачання
електроенергії забезпечується Лебединським
відділенням електромереж ПАТ «Сумиобленерго» , відповідно до умов договору. Спальні
корпуси, пральня, харчоблок, водолікарня,
каналізовані на очисні споруди через КНС №1.
Видалення господарсько – побутових відходів
здійснюється спеціалізованим підприємством
на існуюче сміттєзвалище. Послуги
телефонного зв»язку забезпечуються
Лебединським відділенням ПАТ «Укртелеком» .
Крім того , повністю забезпечується мобільний
зв»язок МТС та Київстар.
Санаторій “Токарі” розташований у мальовничому, екологічно чистому куточку Лебединщини,
поряд з м. Лебедин, у поймі річки Псел. Землі,
на яких розташований санаторій, віднесено до
рекреаційних. Площа земельної ділянки
санаторію складає 20.32 га. Санаторій
безпосередньо розташований у сосновому лісі
та оповитий змішаним лісом, і чудовими
луками.Паркова зона займає 8.2 га. земель.
На території проложено два маршрути
теренкуру . М'який та рівний клімат, наявність
річки Псел сприяють ефективному відновленню життєвих сил.
На території закладу розміщено 10 майданчиків
обладнаних сучасними бесідками, що виготовлені із дерев’яного брусу обладнаних лавками
та столами.
Копія акту на право постійного користування
землею додається.
Копія екологічної довідки про місце
розташування санаторію додається.

Так. На території санаторію функціонує
тренажерний зал ( 230 м2 ), який
обладнаний комплексом професійних
тренажерів «Пульс-1», з можливістю
приймати одночасно 20 осіб,
встановлений комплекс тренажерів АВ
KING Pro;
Так. На 1 поверсі приміщення
водолікарні , функіонує реабілітаційне
відділення в якому розміщений
функціонуючий комплексний бассейн ,
укомплектований системою
диференційованої подачі води
(протитечія, гідромасаж, водопад
(розсіяний та направлений), набір
плав.засобів для гідрокінезотерапії – в
достатній кількості. Розмір 4х5 м2.

Інформація про наявність у реабілітаційної
установи укомплектованої/оснащеної
спортивним інвентарем спортивної зали
або спортивного майданчику**

Так. Функціонує спортивна зала для
проведення занять лікувальної фізкультури обладнана гімнастичною стінкою,
спортивним інвентарем ( гімнастичні
снаряди, гантелі, м'ячі, обручі, палиці,
тощо), стіл для настільного тенісу,
профілактори Євмінова - 4 од.
Обладнаний спортивний майданчик для
занять на свіжому повітрі, волейбольна
та баскетбольна площадки , футбольне
поле.

Інформація про наявність у реабілітаційної
установи клубу дозвілля**

Так. Санаторій має двоповерхове
приміщення клубу-столової.
На першому поверсі розміщені зали для
дозвілля : глядацька зала на 360 місць,
танцювальна зала, бібліотека, більярдна.
На другому поверсі три зали їдальні з
можливістю розміщення до 300 чоловік.
Довідка про укомплектованість залів
додається.Свідоцтво на право власності
додається до пропозиції конкурсних
торгів.
Розроблена насичена програма
екскурсій, з урахуванням різних
уподобань, проведення бесід, лекцій на
різну тематику.
Запрошуються творчі колективи.
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Інформація про проведення різного роду
екскурсій, освітньо-пізнавальних заходів,
заходів з релаксації**
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Інформація про наявність на території
реабілітаційної установи цілодобового
бездротового доступу до мережі
«Інтернет» (зазначити швидкість: Мбіт/с)*
Інформація про наявність безбар’єрного
доступу до відповідних приміщень
реабілітаційної установи для осіб, які
пересуваються на візках та інших
категорій інвалідів.

Так. Договір з ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» № 2005127 від
30.03.2012 р. Швидкість -16 Мбіт/с).
Санаторій «Токарі» має досвід оздоровлення інвалідів . На протязі останніх
восьми років співпрацюємо з Фондом соціального захисту інвалідів, з фондом
соціального страхування України.
Надаємо послуги оздоровлення людям з
обмеженими можливостями практично з
усіх регіонів України. Забезпечуємо для
інвалідів вільне пересування по території
санаторію , та безбар’єрний доступ до
відповідних приміщень реабілітації.
В осоливих випадках , забезпечуємо надання послуг ( наприклад послуги харчування )
безпосередньо в корпусі , де особа із
інвалідністю проживає .
Корпуси для проживання , забезпечені
пандусами, кімнати
знаходяться на
першому поверсі.
В кімнатах відсутні порожки. Кабінети
психологів та реабілітаційні приміщення
розміщені на першому поверсі . Маємо

можливість та гарантуємо розміщення
осіб із інвалідністю, для проживання в
кімнатах на першому поверсі .

Директор

Короткий В.В.

