ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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, членів їх сімей та членів сімей
загиблих (померлих) таких осіб.
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 у справах ветеранів України:
- від 28.12.2020 року №245 «Про затвердження Вимог до суб’єктів надання
послуг із психологічної реабілітації»;
- 25.03.2021 року №65 «Про встановлення на 2021 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, членів їх сімей та
членів сімей загиблих (померлих) таких осіб»
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, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких
осіб включено:
1. 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 47-6-57, 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 \Vi-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 «ПівденьКурорт-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.
2. 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).
3. ПП «Ярина» санаторій «Конвалія»
82200, Україна, Львівська обл.., місто Трускавець, вул. Помірецька 55.
Контактні телефони: (код 03247)
директор 5-53-89, бухгалтерія 5-04-61,
реєстратура 6-7077, 0974532202, 0674907800.
E-mail: Konvalia1@ukr.net, kadrykonvalija@gmail.com, ppvb1983@gmail.com
Веб Сайт www/konvalia.lviv.ua
Інформація про умови проживання та харчування:
ПП «Ярина» санаторій «Конвалія» - розташований на території
міжнародного бальнеологічного курорту Трускавець у лісовому масиві
Прикарпаття в зоні родовищ мінеральних джерел на відстані 2,5 км від центру
міста.
Територія займає 4,5 га гірської місцевості, оточеної багато річними
лісовими насадженнями, які багаті на різноманітну фауну та флору (рідкісні звірі,
гриби, та ягоди, лікарські трави та карпатській женьшень – калган).
В наявності приміщення для цілодобового проживання, укомплектованих
необхідними меблями, побутовими приладами, комплектним електротехнічним та
сантехнічним обладнанням, забезпечених теплопостачанням (опаленням) та
водопостачанням. Роміщення в 2, 3, 4-місних кімнатах з усіма зручностями.
Кожен номер забезпечений: умивальником, туалетом разом з душовою
кабінкою, ліжком, тумбою при ліжковою, столом, шафою для одягу з вішалками,
стільцями, графином зі склянками.
Наявність
у
кожному
номерах
холодильників, телевізорів.
Забезпечення цілодобовим водопостачанням та гарячим водопостачанням за
графіком.
Наявність безкоштовного безпровідного доступу до глобальної мережі
Інтернет за технологією Wi-Fi.
Всі приміщення відповідають санітарним та протипожежним вимогам.
У лікувальному процесі використовуються води «Нафтуся», «Марія»,
«Софія», «Броніслава», Моршинська. Культурно-масові заходи. Наявність
аптечного пункту.
Забезпечення щоденним харчуванням з дотриманням добових норм
харчування за категоріями отримувачів послуг та з урахуванням їхнього фізичного
стану. Дотримання законодавства про безпечність та якість харчових продуктів,
що відповідають сертифікатам. Забезпечення дотримання фізіологічних
(медичних) норм харчування.
Кратність прийому їжі 5 разів на добу (сніданок, обід, полуденок, вечеря,
перед сном – кефір), до складу харчування щодня включаються свіжі овочі та
фрукти, натуральні вітчизняні соки, молочні продукти.
Забезпечення дієтичним харчуванням відповідно до профілю лікування (дієти
№№ 1-15).

Наявність харчування на замовлення.
В санаторії є три зали їдальні на 300 місць. Столи на 4 людини, покрити
скатертинами, з номерами серветок. Посуд порцеляновий, для кожного блюда (для
закуски, першого, другого, третього блюда) – окрема. Столи сервіруються
ложками, виделками, ножами з нержавіючої сталі. Склянки порцелянові. Стільці –
напівм’які. На вікнах залів – сучасні штори.
Послуги із психологічної реабілітації передбачають: психологічну
просвіту; індивідуальне консультування; психологічну діагностику; підбір
методик психологічної реабілітації; психологічну допомогу (терапія); групову
терапію; психологічну терапію; психологічну корекцію та проектування
майбутнього; профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного
стану людини.
Комплекс корекційних заходів запропонований психологами ПП «Ярина»
санаторій «Конвалія» включає в себе: комплексне психодіагностичне обстеження,
спрямоване на виявлення осіб з глибокими особистими порушеннями, комплексом
поведінкових розладів, суїцидальними тенденціями, що входять до групи
підвищеного ризику. На підставі отриманих результатів вживається комплекс
корекційних заходів, спрямованих на запобігання поведінкових розладів,
налагодження емоційного фонду, 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, тренінгові форми роботи,
освітянські лекції, а також способи психологічної реабілітації, як: фізіологічні
(глибокий сон, якісна їжа, відпочинок, тощо), аутогенні (аутотренінг,
саморегуляція, медитація), медикаментозні, організаційні, психотерапевтичні
(раціональна терапія, як основний метод психотерапії, ґрунтується 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 розлобленою нашими фахівцями програмою комплексного
психодіагностичного обстеження та проведення психокорекцій них заходів (не
менш 40 годин кожен) з військовослужбовцями, виведеними з місць бойових дій,
план психологічної реабілітації учасників АТО передбачає участь бійців у
культмасових заходах санаторію, безкоштовного відвідування кінозалу, двічі на
тиждень, у супроводі з психологів, поїздки на екскурсії за кошти санаторію, до
туристичних маршрутів Прикарпаття.
4. ДП «Клінічний санаторій «Карпати»
89641, с. Карпати, Мукачівський район, Закарпатська область;
Телефони: (03131) 5-44-33, 4-99-16;
e-mail: marketing_karpaty@ukr.net
Інформація про умови проживання та харчування:
ДП
Клінічний
санаторій
кліматобальнеологічного курорту

“Карпати”
Карпати, В

розташований
в
зоні
Закарпатській області, в

мальовничому (урочище) Берегвар, в долині річки Латориця, притоці річки Тиса, в
передгір’ї вулканічного хребта Українських Карпат на висоті 210-212 метрів над
рівнем моря, на відстані 10 км. від міста Свалява та 16 км. від міста Мукачево.
На території санаторію знаходиться природне джерело кременистої води,
слабкої мінералізації – “Джерело Краси”. Вода використовується для питного
лікування хвороб системи органів кровопостачання, центральної нервової
системи, органів травлення, сечовиділення, обміну речовин, опорно-рухової
системи.
Санаторій “Карпати” складається з трьох спальних корпусів – №1 (7поверхів), №3 (3-поверхи), №5 (2-поверхи). Також є Wi-Fi, їдальня, кафе-ресторан,
басейни, бібліотека, танцювальний клуб, кіно-концертний зал, тренажерний зал,
бювет, джерело краси, дендропарк, міні ринок, магазин продуктів, парковки.
Водопостачання санаторію прісною водою забезпечується з артезіанської
свердловини яка знаходиться на своїй території, безперебійно холодна і гаряча
вода подається в номери спальних корпусів. Опалення номерів і приміщень
здійснюється сучасними міні котельнями, які працюють на природному газі.
Кожен номер забезпечений: умивальником, туалетом разом з душовою
кабінкою, ліжком, тумбою при ліжковою, столом, шафою для одягу з вішалками,
стільцями, рушниками. Наявність у кожному номерах холодильників, телевізорів
та вихід на балкон.
Два зали їдальні розміщені в окремому корпусі харчоблоку І-ІІ поверсі на 280
і 240 посадочних місць відповідно. Для приготування страв функціонують дві
кухні з відповідним кількістю виробничих, складських, підсобних та інших
приміщень.
Харчування забезпечується щоденно в одну зміну з дотриманням добових
норм харчування, які відповідають сертифікації 56.29.2 послуг їдальнь та
забезпечують дотримання фізіологічних (медичних ) норм харчування. Санаторій
забезпечує дієтичне харчування
у випадку наявності у хворого супутніх
заїхворювань.
Послуги із психологічної реабілітації передбачають:
- психологічна діагностика – оцінка актуального психологічного стану та
інфдивіджуально-0психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за
його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів
психологічної реабілітації;
- психологічна просвіта та інформування – інформування отримувача послуг
для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки,
поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів
управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої
психологічної допомоги іншими особам, а також готовності та бажання
отримувати професійну психологічну допомогу вразі потреби;
- психологічну консультування – комплекс короткострокових заходів, які
здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації
з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийняття
усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни
поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та
зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної
культури;

- психологічна підтримка і супроводження – система соціальнопсихологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціальнопрофесійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей,
ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенні її конкурентоспроможності та
адаптування, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню
виникненню психологічних кризових станів;
- психотерапія – використання методів психологічного впливу для
розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням
стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на
відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг, з метою
відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей,
міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;
Послуги із психологічних реабілітації надаються отримувачу послуг окремо
або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторнокурортними, медико-психологічними послугами.
5. ТзОВ «ОПК Планета здоров’я» Санаторій «Женева»
82200, Львівська область, м. Трускавець, вул., Суховоля 61
Телефони: 050-610-88-47, 067-220-74-55;
e-mail: group@rhg.com.ua
Інформація про умови проживання та харчування:
Трускавець - один з найбільших бальнеологічних курортів України, розташований в
100 км від м.Львів. Курорт унікальний і за своїми цілющими властивостями на
території якого сконцентровані великі запаси мінеральних вод - 14 природних
джерел (Нафтуся, Марія), а також копалини «гірського воску» - озокериту.
Санаторно-курортний комплекс «Женева» складається з 344 номерів (4
корпуси). Серед основних його переваг – один із найбільших SPA-центрів площею
7000 м2, який складається з 18 саун, 11 басейнів, джакузі, в тому числі басейн під
відкритим небом з підігрівом води.
Проживання в 2-3-х місних номерах зі зручностями. Кожний номер обладнан:
умивальником, туалетом, душовою кабіною, ліжком, тумбою, столом,
телевізором.
Забезпечення цілодобовим холодним та гарячим водопостачанням.
Санаторій «Женева» гарантує повноцінне калорійне 3-разове збалансоване
харчування з врахуванням необхідної дієти. В санаторії є 2 окремих обладнаних
зали для харчування – обидва на 150 міст та по 400 метрів . Також є літня тераса .
Харчування відбувається в одну зміну, за столами з розміщенням не більше 4 осіб.
(сертифікат надається)
Санаторій «Женева» гарантує:
- наявність приміщень, де будуть надаватися послуги з психологічної
реабілітації;

- наявність окремих кімнат для індивідуальної (площею не менше 15 метрів)
та групової роботи (площею не менше ніж 4м2 на 1 особу але не менше 24
м2 метрів ,та додатково 2 кв метри на групу);
- відповідність приміщень санітарним нормам та вимогам правил пожежної
безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших
мало мобільних груп населення згідно державними будівельним нормам,
правилам та стандартам, що документально підтверджено фахівцем з питань
технічного обстеження будівель та споруд, який надав кваліфікаційний
сертифікат;
- наявність меблів, побутових приладів, систем електропостачання,
теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання, санвузла
- наявність засобів зв'язку, інтернет, wi-fi;
- наявність приміщень для цілодобового проживання, що відповідають
нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно для осіб з
інвалідністю;
- забезпечення щоденного харчування з дотриманням добових норм;
- контроль відповідності вимогам державних стандартів щодо якості та
безпеки всіх закупівель по продуктах харчуваня;
- дотримання вимог санітарно-епідемічного стану приміщень;
- Послуги із психологічної реабілітації передбачають:
- психологічна діагностика – оцінка актуального психологічного стану та
інфдивіджуально-0психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за
його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів
психологічної реабілітації;
- психологічна просвіта та інформування – інформування отримувача послуг
для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки,
поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів
управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої
психологічної допомоги іншими особам, а також готовності та бажання
отримувати професійну психологічну допомогу вразі потреби;
- психологічну консультування – комплекс короткострокових заходів, які
здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації
з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийняття
усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни
поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та
зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної
культури;
- психологічна підтримка і супроводження – система соціальнопсихологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціальнопрофесійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей,
ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенні її конкурентоспроможності та
адаптування, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню
виникненню психологічних кризових станів;
- психотерапія – використання методів психологічного впливу для
розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням
стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на

відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг, з метою
відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей,
міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;
- групова робота- проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із
психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням
стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп,
актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів роз’яснення власних психологічних
проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових
комунікативних і поведінкових стратегій;
- декомпресія
–
форма
первинної
психологічної
реабілітації
військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах
службово-бойової діяльності, яка складається із комплексу заходів фізичного і
психологічного відновлення організму людини та проводиться з метою поступової
реадаптації військовослужбовців до звичайних умов життєдіяльності, запобігання
розвитку у них психологічних травм.

