МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ
СТВОРЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «InterMedicalEcoCity»
ОПИС ПРОЕКТУ

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ

Створення багатофункціонального реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity» на узбережжі
Азовського моря для реабілітації хворих з хронічною неврологічною патологією
ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна»
Головний лікар – Володимир Козявкін
+38(03247)65200
e-mail: clinic@kozyavkin.com

НЕОБХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ

20 млн дол. США

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ

2 роки

УНІКАЛЬНІСТЬ:
Метод Козявкіна розроблений понад 30 років тому, офіційно визнаний
урядом України і, завдяки своїй ефективності, здобув широкий міжнародний
авторитет. Протягом останніх 25 років з позитивним стабільним результатом,
який спостерігався в 98% хворих, в клініці пройшли курс реабілітації понад
70 тисяч пацієнтів з 63 країн світу (Італія, Німеччина, Австрія, Голландія,
Румунія, США, Кувейт, ОАЕ та інших). За своєю технологією та ефективністю
медико-соціальної реабілітації не має аналогів у Європі та Америці.

МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
Територія Арабатської Стрілки Генічеського району
має наступні важливі особливості:
 це одна з не багатьох екологічно чистих приморських
територій українського узбережжя. Найближче місто з
населенням понад 100 тис. осіб – Мелітополь, яке
знаходиться на відстані 100 км. Обласний центр –
Херсон – на відстані 230 км.
 зручне транспортне положення – від північної частини
Арабатської Стрілки до найближчих станцій
Придніпровської залізниці «Генічеськ» – 20 км,
«Новоолексіївка» – 33 км, магістральної автодороги
державного значення Харків-Сімферополь – 32 км.
Найближчі аеропорти знаходяться у містах Херсон – 230
км, Запоріжжя – 250 км та Миколаїв – 310 км.

СТУПІНЬ ГОТОВНОСТІ ПРОЕКТУ:
 На сьогодні завершено будівництво першої черги
споруд загальною площею 32000 кв.м, у тому числі:
 спальний корпус;
 їдальня зі складськими приміщеннями;
 господарська зона з гаражем і пральнею.
В будівництво вже залучено понад 28 млн дол.США

 Обсяг виконаних загально- будівельних робіт
складає 80%.
 Об’єкт забезпечено електроенергією, газом, водою,
каналізацією, проведено оптоволоконну лінію
передач даних.
Необхідно закінчити будівництво очисних споруд

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:
 Створення унікального реабілітаційного містечка забезпечить
надання медичної реабілітації дорослим і дітям, хворим на
дитячий церебральний параліч, хронічні захворювання
нервової системи, реабілітації після інсультів та інфарктів та
зможе приймати пацієнтів на постійній основі.
 Реалізація проекту дасть змогу створити сучасну спеціалізовану
клініку на 250 стаціонарних ліжок.
 В період реалізації проекту буде створено понад 700 нових
робочих місць.
https://investinkherson.gov.ua
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