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1. Готельно-оздоровчий комплекс «Друзі» 

  

 Місце розташування: Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1 

 

 «Друзі» - готель санаторного типу у якому предтавлений оздоровчий 

відпочинок. Готельно-оздоровчий комплекс "Друзі" запрошує провести час у 

чарівному куточку природи. 

 

  Поряд із лісом та озером розташувався сучасний готель, у якому створено 

всі умови для якісного відпочинку та оздоровлення. ГОК «Друзі» має 9 затишних 

номерів, із кожного вікна відкривається розкішний вид на озеро та ліс. Просторі 

вишукані номери з балконами та меблями, комфортабельні 2-місні та 3-місні 

номери, номери сімейного типу, також є конференційна зала для ділових 

зустрічей.  

 

 У ГОК «Друзі» є все для повноцінного відпочинку : різноманітне і 

збалансоване харчування, лікувальні та оздоровчі процедури, сауна, пляжна зона, 

бесідки, мангали. Для маленьких гостей збудовано спортивний дитячий 

майданчик. 

 

 

 





2. Санаторій «Електронік-Рівне» 

 

 Місце розташування: Рівненський р-н, с. Кустин, вул. Санаторна, 2 

 

 "Електронік-Рівне" гостинно запрошує відчути задоволення від оздоровлення і 

відпочинку, що так необхідні дорослим і дітям. До послуг відпочиваючих — екологічно 

чиста зона з чудовою кліматотерапією. 

 

 Проживання. "Електронік-Рівне" забезпечує цілодобове перебування дітей впродовж 14 

або 21 календарного дня. Житлові кімнати  мають всі необхідні зручності, цілодобове 

постачання холодної і гарячої води. 

 

 Лікування. Кліматотерапія: прогулянки територією санаторію, аеротерапія, геліотерапія. 

Лікувальна фізкультура (кінетотерапія): ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна дозована 

ходьба (теренкури), лікувальна гімнастика на вуличних сучасних тренажерах, ближній 

туризм. Лікувальний масаж: апаратний, вібраційний масаж.  

 

 Дозвілля. Для відпочинку пропонують: баскетбольні, волейбольні, футбольні поля, 

тренажерну залу з укомплектованим спортивним інвентарем, тренажерний майданчик, 

актову залу.  





3. Спеціалізований санаторно-оздоровчий комплекс «Веселка» 

 

 Місце розташування: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Опарипси, вул. 

Стрижака, 195 

  

 Спеціалізований санаторно-оздоровчий комплекс “Веселка” розташований в 

екологічно чистій зоні поблизу міста Радивилів. Комплекс розміщений в березовому гаю 

біля річки Слонівка, ставків та урочища “Веселка”. 

 

 Дитячий табір має в своєму користуванні літню естраду, майданчики для проведення 

культмасових дійств, спортивну площадку, футбольне поле, волейбольну та баскетбольні 

площадки, басейн, спортивне знаряддя. В приміщенні клубу-їдальні знаходиться актовий 

зал, де проводяться загальнотабірні заходи та два рази на тиждень демонструються 

дитячі відеофільми,  також є козацька кімната, де проводиться гурткова робота серед 

дітей. Наявна у санаторії бібліотека та методичний кабінет. 

 

 Для дітей є різноманітні гуртки художньої та технічної творчості, спортивні секції, 

школи інтелектуальних ігор, клуби за інтересами, де досвідчені педагоги передають свої 

знання та вміння підростаючому поколінню.  





4. Санаторій «Горинь» 

 

 Місце розташування:  Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Степань, майдан 

Незалежності, 11 

 

 У цьому санаторії лікують природними чинниками: мінеральною водою та торф’яними 

грязями. Мінеральна вода видобувається з п’яти свердловин, які мають різну мінералізацію, 

за своїм складом вона нагадує воду німецького курорту «Баден-баден», «Аахен» та має 

надзвичайні цілющі властивості. 

 

 У санаторії можна лікувати: 

 

 1. Хронічний гастрит з різко вираженою секретною недостатністю. 

 2. Функціональні розлади шлунку з порушенням секреції. 

 3. Хронічні коліти, ентероколіти різкої етіології , крім стенозуючих туберкульозних , 

виразкових, бактеріальних і паразитичних форм, в фазі ремісії. 

 4. Дискинезію кишківника в фазі ремісії. 

 5. Хронічні гепатити, холецистити, ангіохоліти різної етіології без схильності до частих 

загострень. 





5. Санаторій «Червона калина» 

 

 Місце розташування: Рівненська обл., Рівненський район, с. Жобрин 

 

 Протягом довгих років санаторій «Червона калина» є улюбленим місцем відпочинку 

жителів Рівненської та інших областей України. Перш за все, санаторій - це високий 

сервіс в поєднанні з мальовничою природою, відомої своїми цілющими властивостями. 

 

 Санаторій «Червона калина» в Рівненській області має широкий спектр послуг, 

пов'язаних з відпочинком і розвагами. На території лікарні гості можуть відвідувати 

:тренажерний зал, тенісний корт, більярдну та ігровий зал. У теплу погоду клієнти 

можуть отримувати задоволення від краси навколишньої природи, відпочиваючи в 

альтанці, а в холодні періоди - отримати насолоду від чаю, сидячи в камінній залі або 

фінській бані.  

 

 Для найактивніших гостей в санаторії є : басейн, танцювальний зал. Персонал 

санаторно - курортної зони подбав про комфортне проживання його відвідувачів в період 

лікування. У перервах між процедурами гості можуть навідуватися в бібліотеку, музей, 

церкву, пошту. Під час лікування важливо бути завжди гарними, тому в санаторії діють 

послуги перукаря і косметолога. 





6. Санаторій «Новостав» 

 

 Місце розташування: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Новостав, вул. Колгоспна, 22 

  

 Санаторій "Новостав" спеціалізується на лікуванні дітей 14-17 років, які страждають на 

туберкульоз. Основні форми лікування – фізіотерапія і медикаментозна методика, а також 

такі процедури як солюкс, електросон, тубус-кварц, фітотерапія.  

 

 Застосовується також кліматотерапія, геліотерапія, аеротерапія, теренкур, аромотерапія, 

спелеотерапія. Дітей розміщують в трьох- і чотиримісних кімнатах з усіма необхідними 

умовами. У санаторії п’ятиразове харчування. 





Дякую за увагу! 


