
Розташування: 
У селі Сойми, поряд з дорогою на Міжгір'я.  
На відстані 35 км від залізничної станції Воловець та 3 км до селища Міжгір'я.  
Зручний під'їзд — асфальтована дорога. 
Опис: 
Шість корпусів, з них 2 спальні на 67 номерів (134 місця), адміністративний, 
лікувальний (водолікарня) та їдальня (200 місць).  
На території — бювет, вулики для апітерапії, спортивний майданчик, відпочинкова зона 
на березі річки. 

   

    

   

   

   
Опалення: автономне водяне.  
Водопостачання: холоднач вода постійно, гаряча — по графіку. 
Номери: 
Економ (7 номерів) — 2 односпальні ліжка, шафа для одягу, санвузол (душ, туалет, 
умивальник). У деяких номерах є телевізор.  
Стандарт (42 номери) — 2 односпальні ліжка, шафа для одягу, телевізор, санвузол 
(душ, туалет, умивальник). 
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Стандарт покращений (14 номерів) — 2 односпальні ліжка, шафа для одягу, телевізор, 
холодильник, санвузол (душова кабіна, туалет, умивальник). 

    

  
Двокімнатний тримісний (1 номер) — в одній кімнаті є двоспальне ліжко; в іншій — 
2 односпальні ліжка, шафа для одягу, телевізор, холодильник; роздільний санвузол 
(ванна; окремо — туалет, умивальник). 

   
Люкс (3 номери) — вітальня (розкладний диван, шафа для одягу, телевізор, 
холодильник); спальня (двоспальне ліжко); роздільний санвузол (ванна, умивальник; 
окремо — туалет, біде, умивальник). 

    

   
Харчування: 
Триразове дієтичне харчування у їдальні включено у вартість курсівки. 

  
Лікування: 
У лікувальному корпусі працюють 5 відділень, які спеціалізуються на лікуванні:  
захворювань органів травлення,  
захворювань ендокринної системи (цукровий діабет),  
неврологічних захворювань,  
гематологічних захворювань (захворювань крові),  
психоневрологічних захворювань (реабілітація учасників АТО). 

    

    

   
 
Показання для лікування 

• рефлюкс-езофагіти, гастрити,гастродоуденіти, 
• виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки з різним рівнем кислотоутворення, 
• захворювання печінки (гепатози, холестатичні гепатити, 
• захворювання жовчовивідних шляхів (дискінезії, мікрохолелітаз), стани після 

холецистектомії без порушення прохідності жовчних шляхів, доудено-гастральний 
рефлекс, 

• хронічні панкреатити, 
• дисфункції кишечнику, 
• гіперхолестеринемії, гіпертригліцеридемії 
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• цукровий діабет інсулінонезалежний 
• сечокислі діатези, стани після операцій на сечовивідні шляхи без виражених порушень 

їх прохідності 
• залізодефіцитні анемії різного генезу 
• хронічні метаболітичні інтоксикації, отруєння важкими металами 

 
Методи лікування 

• питне лікування (води залізисті нарзани келечинського типу, а також вуглекислі 
хлоридно-гідрокарбонатно-натрієві типу «Єсентуки-17»), 

• лікувальні ванни, 
• гідротерапія, 
• теплолікування, 
• електротерапія, 
• аерозольтерапія, 
• механотерапія, 
• акупунктури, масаж, мануальна терапія, 
• психотерапія. 

 
Лікувально-оздоровчі послуги 

• Бальнеотерапія (водолікування) — 
o питний прийом природної мінеральної води; 
o лікувальні ванни з природньою мінеральною водою. 
• Підводний душ–масаж. 
• Електротерапія. 
• Лікувальна гімнастика, лікувальний масаж, заняття в тренажерному залі. 
• Гідроколонотерапія. 
• Апітерапія, фітотерапія, аромотерапія, фітобочка, стоматологічні послуги. 
• Збалансоване триразове дієтичне харчування. 

Вартість курсівки (харчування+лікування) для тих, хто не проживає в санаторії: 

• лікування — 100 грн на день 
• 3-разове харчування — 150 грн на день 

Сервіс, включений у вартість: 
Паркінг під охороною, користування сейфом.  
Кабельне телебачення.  
Інтернет Wi-Fi (адміністративний корпус).  
Прання та прасування одягу.  
Користування мангалом.  
Прибирання кімнат — щодня, зміна постелі — 1 раз на 7 днів, зміна рушників (2 на 
особу) — 1 раз на 3 дні. 
Сервіс за додаткову оплату: 
Транспортні послуги.  
Сауна — за домовленістю. 
Спорт, розваги: 
Настільний теніс, бадмінтон, більярд, м'ячі.  
Спортивний майданчик.  
Катання на конях, збирання грибів та ягід, риболовля в річці.  
До озера "Синевир" — 35 км. 
Мобільне покриття: 
Київстар  
МТС 
Розрахункові години: 



Проживання рахується подобово. 
Ціни за добу: 
Номер проживання 

для 1 особи 
путівка* 

для 1 особи 
економ 70 грн 320 грн 
стандарт 100 грн 350 грн 
стандарт покращений 150 грн 400 грн 
двокімнатний тримісний 150 грн 400 грн 
люкс 230 грн 480 грн 

* включене проживання, лікування, 3-разове харчування 
Знижка для дітей: до 14 років — 30% від повної вартості.  
Можлива оплата по перерахунку. 
Контакти: 
Закарпатська область  
Міжгірський район  
с. Сойми, 1  
 
Тел.: +38 (099) 564-18-12 реєстратура  
+38 (068) 555-35-28 реєстратура  
+38 (066) 520-70-50 адміністрація  
+38 (050) 317-87-75 адміністрація  
+38 (03146) 2-60-00  
Тел./факс: +38 (03146) 2-60-44  
 
E-mail: sojmy@ukr.net 
Як доїхати: 
Громадським транспортом  
Поїздами Ужгородського напрямку до ст. Воловець, далі автобусом (крім суботи і неділі) 
або таксі до с. Сойми.  
Детальніша інформація про громадський транспорт.  
 
Автомобілем  
Трасою Київ-Львів-Чоп (М-06), за с. Нижні Ворота повернути на Воловець. У селищі 
Воловець на кільці повернути ліворуч у напрямку на Міжгір'я. Їхати до  с. Сойми. 
Санаторій розташований праворуч від дороги. 
GPS: 
48.555851  23.489837  показати у градусах° мінутах' секундах" 
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