
 

Інформація про суб’єкт надання послуг із психологічної реабілітації. 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 12 липня 2017 року №497 “Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях”; 

- від 27 грудня 2017 року №1057 “Про затвердження Порядку проведення 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях”.  

Наказів Міністерства соціальної політики України: 

- від 22.03.2019 року №425 “Про встановлення граничної вартості послуг із 

психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році”; 

- від 27.04.2018 року №597 “Про затвердження вимог до суб’єктів надання 

послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної 

реабілітації за рахунок бюджетних коштів”.   

Наказом від 07 червня 2019 року №10 по управлінню до переліку суб’єктів 

надання послуг із психологічної реабілітації включений суб’єкт: 

 

1. ТОВ “Санаторій “Борисфен”; 

Юридична адреса: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 66б, фактична 

адреса: 57508, Миколаївська область, м.Очаків, вул. Будівельників,7  

Телефони: (05154)3-72-91, (05154)3-71-47, (096)808-95-65; 

e-mail: sanatoriyborisfen@gmail.com,  

сайт: https:// borisfen.in.ua 

Інформація про умови харчування та проживання: 

Санаторій розташований в приморсько-степовій кліматичній курортній зоні, в 

західній частині міста Очакова в 50-ти метрах від берега моря. 

Санаторій пропонує комфортні умови проживання в двох п’ятиповерхових 

корпуса, в наявності два ліфта. Кожен двохмісний номер забезпечений 

умивальником, туалетом, душевою кабінкою, дзеркалом, полотенцевисушувачем, 

ліжком, при ліжковою тумбою, індивідуальними освітлювальними приладами, 

столом, шафою для одягу з вішалками, стільцями, графіном із склянками, 

телевізором, холодильником, кондиціонером або вентилятором. 

Номера забезпечені цілодобово холодною та гарячою водою, санаторій має 

автономне опалення.  

Їдальня розташована в окремому корпусі , на першому і  другому поверсі з 

окремим входом. 

На першому поверсі 1 зала – на 50 місць. 
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На другому поверсі 2 зала -  на 500 місць .  

Їдальня оснащена усім необхідним технологічним обладнанням. Зали їдальні 

обладнані кондиціонерами. 

Харчування здійснюється в одну зміну . 

Шведська лінія роздачі. ТОВ «Санаторій «Борисфен» забезпечує  дієтичне 

харчування. 

Послуги з психологічної реабілітації передбачають: 

Рівень кваліфікації психолога відповідає вимогам пункту 5 Порядку 

застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 

року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року за № 

577/15268. 

Стаж практичної роботи з клієнтами не менше ніж 2 роки із  проведенням 

супервізії особами з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг  

психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО.   

Відповідний фаховий рівень працівників закладу, підтверджується 

документами про освіту державного зразка. 

Санаторієм розроблені програми психологічної реабілітації, якими 

передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а 

також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної 

реабілітації . Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну 

просвіту, індивідуальне консультування, психологічну просвіту, підбір методів 

психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), групову терапію, 

психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та 

запобігання кризовим явищам психологічного стану людини. 

Санаторій забезпечує надання послуг із психологічної реабілітації в окремих 

кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м-2) та групової 

роботи (площею не менше ніж 4 м-2 на 1 особу з розрахунку на максимальну 

кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково 10 м-2 на групу). 


