Інформація про суб’єктів надання 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
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”;
Наказу Міністерства соціальної політики України:
- 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”;
Наказу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України:
- від 11.01.2020 року №3 “Про встановлення на 2020 рік 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;
До переліку суб’єктів надання 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 включено:
1. ТОВ “Санаторій “Токарі”;
42215, Сумська область, м.Лебедин, с.Токарі, вул.Санаторна,96;
Телефони: директор (05445)3-89-25, (050)400-70-75, бухгалтерія (05445)389-25, 371-22,
(050)8688238, реєстратура (05445)371-35, (050)3001281, замовлення послуг: (050)3002338,
(050)8688238, (050)3001281;
e-mail: stokari@ukr.net,
сайт: www.tokari.com.ua, www.facebook.com/tokari.berezhki/
Інформація про умови харчування та проживання:
ТОВ “Санаторій “Токарі” розташований у сосновому лісі та оповитий змішаним лісом,
чудовими луками із різнотрав’ям.

Має паркову зону на території якої прокладено два маршрути терренкуру «доріжки здоров’я».
М'який та рівний клімат, наявність річки Псел сприяють ефективному відновленню життєвих
сил та релаксації.
Санаторій має двоповерхове приміщення клубу-їдальні, яка включає три зали, які обладнані
кондиціонерами. Лікування дієтичним харчуванням проводиться відповідно до профілю
медичної реабілітації, застосовується 5 універсальних раціонів, які включають в себе такі дієти
: 1, 2, 3,4, 5, 5 “п”, 6,7, 8, 9, 10,12,15.
Кратність прийому їжі для дорослих 4-ти разове на добу.
Проживання у 2- місних номерах з усіма комунальними зручностями.
Номери забезпечені санітарними умовами для підтримання особистої гігієни з цілодобовим
холодним та гарячим водопостачанням за рахунок власних артезіанських свердловин та
власної котельні.
В кожному номері телевізор та холодильник.
Послуги з психологічної реабілітації передбачають:
Рівень кваліфікації фахівців 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.
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 та консультування, в яку входить надання допомоги пацієнтам
зрозуміти, що їх реакція на травму є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію, а не
ознакою психопатології, в тому числі надання інформації про можливості подолання симптомів
та лікування;
- психологічна діагностика, в яку входить анкета (наявність стресових факторів), коротка
шкала тревоги, депресії і ПТСР (Б.Харт), госпітальна школа тривоги і депресії, шкала оцінки
інтенсивності бойового досвіду та інше;
- підбір методів психологічної реабілітації, в яку входить індивідуалізація процесу реабілітації,
комплектність використання реабілітаційних заходів, етапність процесу реабілітації,
комбіноване застосування факторів реабілітації;
- психологічну допомогу (терапію), в яку входить сімейна терапія, Гештальт-терапія, методи
поведінкової терапії, нейролінгвістичне програмування та інше;
- психологічну корекцію та проектування майбутнього, в яку входить бесіда, консультація по
запиту пацієнта, вправи на релаксацію і зняття напруги та інше;
- профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини., в яку входить
психорелаксуюча гімнастика, аутогенне психотренування, раціональна психокорекція.
2. ДП “Південь-Курорт-Сервіс” на базі санаторія “Орізонт”;
67780, Одеська область, Білгород-Дністровський р-н., смт.Сергіївка, вул.Гагаріна, 1-а;

Телефони: директор (04849)47-9-88, 47-6-67, бухгалтерія 47-6-69, 47-6-64, реєстратура 47-657, 67-3-02, (050)495-30-01, (050)148-48-08;
e-mail: orizont-pks@ukr.net, orizont12@ukr.net
сайт: www.pivdenks.com
Інформація про умови харчування та проживання:
Санаторій «Орізонт» - розташований в центрі курорту Сергіївка, недалеко від автовокзалу.
В санаторії є обладнана в сучасному стилі їдальня на з роздільними кабінками. Харчування
відпочиваючих, здійснюване в одну зміну, 5-ти разове, науково збалансоване. У нього входить
і дієтичне харчування (№№ дієт 5, 6, 7, 9, 10, 15) з використанням компонентів амевіта, які
виводять з організму радіонукліди. Кратність прийому їжі - 5 разів: сніданок, обід, полуденок,
вечеря, перед сном - кефір.
Проживання в 2х-3х місних номерах «Полу-люкс». Доставка до узбережжя (пішохідний міст)
автобусами санаторію з інтервалом руху 20 хвилин.
Територія санаторію включає в себе парк, поле для міні-футболу, дві волейбольні та
баскетбольний майданчики та автостоянку.
Кожний номер забезпечений: умивальником, туалетом ванною або душовою кабінкою, ліжком,
при ліжковою тумбою, столом, шафою для одягу з вішалками, стільцями, графином зі
склянками Наявність у номерах телевізорів Наявність у номерах холодильників.
Забезпечення цілодобовим холодним водопостачанням та гарячим водопостачанням за
графіком.
Наявність безкоштовного безпровідного доступу до глобальної мережі Інтернет за технологією
Wi-Fi у номерах.
Послуги з психологічної реабілітації передбачають:
Психологічну просвіту; індивідуальне консультування; психологічну діагностику; підбір методик
психологічної реабілітації; психологічну допомогу (терапія); групову терапію; психологічну
корекцію та проектування майбутнього; профілактику та запобігання кризовим явищам
психологічного стану людини.
Комплекс корекційних заходів запропонований психологами ДП «Південь-Курорт-Сервіс»
включає в себе: комплексне психодіагностичне обстеження, спрямоване на виявлення осіб з
глибокими особистісними порушеннями, комплексом поведінкових розладів, суїцидальними
тенденціями, що входять до групи підвищеного ризику. Па підставі отриманих результатів
вживається комплекс корекційних заходів, спрямованих на запобігання поведінкових розладів,
налагодження емоційного фону, індивідуальне консультування, що носить рекомендаційний
характер, базується на спільному виявленні причин та недоліків існуючих станів.
Консультування здійснюється у формі планомірного прийому військовослужбовців, групову
терапію, сеанси релаксації, тренінгові форми роботи, освітянські лекції, а також таки способи
психологічної реабілітації, як: фізіологічні (глибокий сон, якісна їжа, відпочинок, тощо),
аутогенні
(аутотренінг,
саморегуляція,
медитація),
медикаментозні,
організаційні,
психотерапевтичні (раціональна терапія, як основний метод психотерапії, грунтується на
переконанні, звернення до розуму травмовану людину, пред’явлення йому різних
переконливих фактів, доказів, що приводить його до можливості самому робити певні
висновки, змінюючи ставлення до психотравмуючої ситуації (музико-, бібліо-, арт- терапії та
інше).

Наряду з розробленою нашими фахівцями програмою комплексного психодіагностичного
обстеження та проведення психокорекційних заходів (не менш 40 часів кожен) з
військовослужбовцями, виведеними з місць бойових дій, план психологічної реабілітації
учасників АТО передбачає участь бійців у культмасових заходах санаторію, безкоштовного
відвідування кінозалу, двічі па тиждень, у супроводі психологів, поїздки на екскурсії за кошти
здравниці до середньовікової фортеці м. Білгорода-Дністровського, Свято-Миколаївської
церкві с. Кулевча, святого джерела Іоана Сичавського м. Білгорода-Дністровського.
3. 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.
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).

