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Формування єдиного інформаційного поля, що всебічно висвітлює 

діяльність санаторно-курортної галузі, таким чином рекламуючи її 

серед широкої глядацької  аудиторії України та зарубіжжя, а також 

підвищення рівня довіри населення до вітчизняних курортів, 

соціального та медичного страхування. 

 

     Проект покликаний не тільки висвітити потенціал, специфіку  та 

переваги оздоровчих ресурсів курортів, санаторіїв та здравниць 

України, а й розтлумачення механізмів соціального та медичного 

страхування на прикладі людей, яким надаються послуги 

лікувального, реабілітаційного та оздоровчого характеру. 

 

    Девіз програми – «Здоров’я цілий рік»!  

Програма  покликана роз’яснити глядачам, що краще вчасно 

попередити захворювання, ніж лікувати його.  

Мета та завдання проекту:  



 Глядацька аудиторія  України, країн СНД та зарубіжжя, 

які зацікавлені в отриманні лікувально-оздоровчих  та 
реабілітаційних послуг. 
 

Цільова аудиторія проекту: 

 Громадяни, застраховані у Фонді соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності та 

члени їх сімей. 

 Консультанти та менеджери туристичних агенцій і 

операторів України та країн СНД. 

 Представники профспілок, роботодавців та комісій з 

питань соціального страхування підприємств, установ, 

організацій, приватних підприємців України. 

 Фахівці обласних, міських, міжрайонних управлінь 

охорони здоров’я, представники обласних 

державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування.  



 Фахівці медичних закладів України, які призначають 

лікування, реабілітацію та оздоровлення 

 громадянам в санаторно-курортних закладах. 

 
 

Професійні консультанти проекту: 

 Головні лікарі, науковці та інші фахівці санаторно-

курортних закладів 

 Керівники управлінь оздоровчих заходів та інші 

фахівці з курортології. 



Циклова телепрограма: 

     Опис: розважально-пізнавальна програма в стилі діалогу в 

студії із ведучим, героями та експертами на теми.  

      Програма допомагає глядачам  разом із експертами знайти 

шлях щодо ефективного лікування та профілактики хвороб 

дорослих та дітей, з використанням природних лікувальних 

факторів.   

      Курортні поради.  

      Соціальне та медичне страхування – практичний досвід.  

Кожна програма включає в себе  декілька сюжетів  з санаторіїв, 

які вже увійшли в програму.  Через реальну допомогу людині – 

висвітлення всього  курортного комплексу. 
    

Хронометраж – 22 хв. 

Вихід – раз на тиждень з повтором 

 



«Курорти і санаторії України»: 

    

Руслан Свірін 
ведучий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярний журналіст, ведучий, спортивний 

коментатор, автор багатьох програм. 

Сучасний молодий чоловік, який є уособленням 

здорової людини. 

 



«Курорти і санаторії України»: 

    

Експерти програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Володимир Єжов 
Професор, зав. кафедрою 

фізіотерапії КДМУ 

Фідель Субботін 
Науковець, спеціаліст в галузі  

фізіотерапії 



«Курорти і санаторії України»: 

    

Кадри програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторій «Горний» 



«Курорти і санаторії України»: 

    

Кадри програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторій «Лівадія» 



МЕДІА АГЕНТСТВО 

 

 “УКРФІЛЬМРЕСУРС” 

Поштова адреса: 02090, м. Київ, 

вул. В. Сосюри, 6 БЦ «ПРАГА» оф.109 

Директор 

 Квасова Ольга Володимирівна 

Тел.  (044) 224 – 63 – 69 

          (067) 321 – 79 – 01  

 ukrfilmresurs@gmail.com 


