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Клінічний санаторій «Авангард»

Фактична адреса: 22800 Україна, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Шевченка,16
Телефони: (097) 855-99-26- Сергій Станіславович (головний менеджер)
(097) 960-68-08- консультація лікаря
E-mail: avangard_nemirov@ukr.net
Санаторій «Авангард» відноситься до ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», пропонує
лікування і оздоровлення людям з безліччю захворювань, а також тим, хто має потребу у
відпочинку, відновленні. Передбачено оздоровлення з дітьми (від 6 років). Працює цілий
рік. Санаторій привабливий для відвідування за рахунок розташування в затишному
куточку в чистій зоні і досвідченого персоналу.
Розташування
Санаторій знаходиться у Вінницькій області, в привабливому, екологічно чистому
місті Немирів в самому центральному парку міста. Крім того, що пацієнти отримують
професійні консультації, призначення і проходять лікування, вони покращують імунні
властивості організму за рахунок регулярних прогулянок на свіжому повітрі, відвідуючи
ліс, сквери, озера. Це позитивно позначається на нормалізації сну.
Інфраструктура і зручності
Санаторій «Авангард» складається з кількох лікувальних корпусів. Всього
передбачено 5 спальних корпусів, які знаходяться на території дендрологічного парку.
Для зручності розміщення гостей з України та з-за кордону представлено 250 номерів.
Фонд представлений одно-і двокімнатними апартаментами, які оснащені необхідною
побутовою технікою, меблями.
Програма дозвілля:
Теніс, футбол, шахи, волейбол, тренажерний зал, екскурсії, дискотека, рибалка.
На території санаторію є: конференц-сервіс,WI-FI, бронювання квитків, критий
лікувальний басейн, місце для паркування, аптека, бібліотека.
Харчування
Санаторій «Авангард» пропонує постояльцям самостійно вибрати ті страви, які
вони хочуть спробувати, зробивши замовлення наперед. Для дорослих запропоновано 4-х
разове меню, для дітей – 5-ти разове.
В основних залах харчуються постояльці, які проживають в стандартних номерах, а
саме тим, кому стіл накривається з урахуванням спеціальних дієт, хто робить наперед
замовлення; в ресторанних – гості, які обрали «Люкс».
Для збалансованого і необхідного раціону представлені дієтичні столи, в яких всі
продукти свіжі, якісні, спеціально приготовлені для оптимального підтримання організму.
Лікування та оздоровлення
Санаторій має статус широко спеціалізованого комплексу, де можуть проходити
лікування люди з різними захворюваннями і порушеннями, ті, хто потребує відновлення
після операцій.
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Лікувальні профілі санаторію:
Хвороби опорно-рухового апарату.
Хвороби органів зору.
Хвороби нервової системи.
Хвороби системи кровообігу.
Хвороби ендокринної системи.
Хвороби репродуктивної сфери.
Хвороби наслідків опіків.
Хвороби системи травлення.
Хвороби системи дихання.
Запалення нирок і сечовивідних шляхів.
Заахворювання шкіри.
Реабілітаційне лікування
Послуги для дітей
Санаторій приймає не тільки дорослих, а й дітей. Для малюків розташовані ігрові
майданчики, безліч цікавих і захоплюючих місць, які кожна дитина запам’ятає надовго.
Для дозвілля молодшого покоління надані: бібліотека, теніс, футбол, шахи, дискотека,
бібліотека.
Конференц зал
Зал з якісним обладнанням, сучасною відео- проекційною та звуковою технікою
допоможе провести як різні тренінги, так і зустрічі. Зручні приміщення з великою
кількістю місць дають можливість проводити різноманітні семінари та конференції.
Важливо
При поселенні необхідно мати при собі паспорт і санаторно-курортну карту,
виписану терапевтом за місцем прописки встановленого зразка (форма 072/О) та тест на
COVID-19. Також можна зробити аналізи на COVID-19 у санаторію по ціні 280 грн.
Для дітей у віці від 6 років до 16 років необхідно мати свідоцтво про народження,
санаторно-курортну карту, копію карти профілактичних щеплень, довідку з поліклініки
про відсутність контакту з інфекційними хворими, довідка про відсутність корости та
педикульозу.
Проїзд до санаторію
Оздоровниця розташована в центрі міста по вулиці Шевченка, 16. Доїхати до нього
з залізничного вокзалу Немирова можна на таксі, відстань становить 2 км., або пройтися
пішки. До автовокзалу відстань 1 км.
Вирушаючи з Вінниці, треба вибрати рейсовий автобус, який відправляється з з/д або
автовокзалу. Час маршруту становить 45 хвилин. У Немирові виходити необхідно в
центрі, і до санаторію прогулятися або замовити таксі.
ЦІНИ НА 2021 РІК (ціни вказані 2020 року)
Категорія номеру

Ціна з людини, грн.

2-місний зі всіма зручностями (економ)

610

2-місний зі всіма зручностями (корпус 4)

720

«Люкс» 2-кімнатний, одномісний (корпус 5)

950

«Люкс» 1-місний 1-кімнатний,
2-місний 2-кімнатний (корпус – 1, 3, 5)

890

Реабілітаційне відділення

830

«Люкс» 2-місн. 1-кімн.

800

«Люкс» 1-місн. 2-кімн. (5 корпус)

1110

В ціну путівки входить: проживання, лікування, 4-х разовое харчування (для дітей 5разове харчування).
Розрахунковий час: 08:00 – заїзд, 08:00 – виїзд.
НОМЕРИ В САНАТОРІЇ «АВАНГАРД»
ЕКОНОМ
Основні місця: 2
Кімнати: Спальня
Комплектація номера: Два односпальні ліжка, приліжкові тумбочки, телевізор, стілець,
стіл, дзеркало, холодильник.
Санвузол: Душ, унітаз, умивальник
Балкон: без балкону
СТАНДАРТ
Основні місця: 2
Кімнати: Спальня
Комплектація номера: Два односпальні ліжка, приліжкові тумбочки, телевізор, стілець,
стіл, дзеркало, холодильник.
Санвузол: Душ, унітаз, умивальник
Балкон: без балкону
ЛЮКС
Основні місця: 2
Додаткові місця: 2
Кімнати: Спальня, вітальня
Комплектація номера: Одне двоспальне або два односпальні ліжка, розкладний диван,
журнальний столик, міні-кухня, сервант, електрочайник, приліжкові тумбочки, телевізор,
стілець, стіл, дзеркало, холодильник.
Санвузол: Душ, унітаз, умивальник, біде.
Балкон: з балконом

