
З 28.11.2015 року набрали чинності зміни до Закону України “Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” 
відповідно до яких:

військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них 
особи; особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню 
участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові 
завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку 
повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну 
реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду 
до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та 
відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів 
України (абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону);

пільги, передбачені для військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової військової служби) та членів їх сімей 
щодо права не більше одного разу на рік на санаторно-курортне 
лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, 
пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України 
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не 
перевищує трьох прожиткових мінімумів (абзац другий пункту 3 статті 
11 Закону). З 01.09.2015 по 31.12.2015 сума такого доходу в ро зрахунку 
на одну особу складає 3990,00 грн.

Для отримання путівки відповідно до вказаного Порядку учаснику 
АТО необхідно стати на облік до управління праці та соціального 
захисту населення за місцем проживання або проходження військової 
служби;

Повну інформацію можна отримати за телефонами гарячої лінії 
Державної служби України у  справах ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції: (044) 281-08-48, (044) 281-08-38 Е- 
таіі: control@dsvv.gov.ua, control-dsato@ukr.net.

Графік роботи телефонної “гарячої лінії”: робочі дні з понеділка 
по четвер з 09.00 до 18.00 п’ятницю з 09.00 до 16.45.

Після отримання від органу соціального захисту населення 
направлення на реабілітацію (із зазначенням початку та закінчення 
терміну реабілітації), отримувач прибуває до реабілітаційної установи у 
строк, вказаний у направленні.
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Реабілітаційні установи, які надають послуги з психологічної 
реабілітації учасникам бойових дій із числа учасників 
антитерористичної операції:

ДП ’’Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” ЗАТ 
“Укрпрофздоровниця”-  62363, Харківська область, Дергачівський район, с. 
Березівське, тел. (057)700-33-16, факс (057)712-20-27;

ДП “Південь-Курорт-Сервіс” санаторій “Орізонт” -  67780, Одеська 
обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, буд. 1а, тел. 
(04849) 4-87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41.

ТОВ “Санаторій “Феофанія” -  03143, м. Київ, Голосіївський район, вул. 
Академіка Лебедева, буд. 27, тел. (044) 469-56-71, 526-71-12;

Менський санаторій “Остреч” -  15600, Чернігівська обл., Менський р- 
н, м. Мена, урочище Остреч, буд. 0, тел. (04644) 2-14-12, факс (04644)2-14-00.

Із запитаннями, що виникають стосовно можливості або механізму 
отримання послуг з психологічної реабілітації, необхідно звертатися до 
відділу соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації 
Служби за номером: (044) 281-08-31 або електронною поштою на
адресу: vpr2014@ukr.net.

Інформація
щодо санаторіїв переможців державних закупівель послуг з санаторно-курортного

лікування учасників АТО у 2015 році:
Назва Контактні дані

Дочірнє підприємство
«Клінічний санаторій
«Лермонтовський» Закритого
акціонерного товариства
лікувально-оздоровчих закладів
профспілок України
“Укрпрофоздоровниця”

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Золота нива» (з
листопада відповідно 
заїзд закінчився)

' до графіку

Дочірнє підприємство
«Південь-Курорт-Сервіс» на базі
санаторію «Орізонт»

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Сонячний»

«Санаторій

Дочірнє підприємство
«Санаторій «Дніпровський»
Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів 
профспілок України
“Укрпрофоздоровниця” (з
листопада відповідно до графіку 
заїзд закінчився)

65014, Одеська обл., м. Одеса, пров. Лермонтовський, 2, 
тел. (048) 722 63 41, (048) 724 66 40

67780,Одеська обл., м. Б-Дністровський, смт Сергіївка, 
вул. Чорноморська, 16 тел. (04849) 48 373, (04849) 48 575

67780, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт 
Сергіївка, вул. Гагаріна, 1-а тел.(04849) 48 8 41

51453, Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н, 
с. Вербки, вул. Лісова, 3, тел. (05632) 6 00 70

51920, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Гастело, 2 тел. (0569) 55 29 32, (0569) 55 24 77, (0569) 
55 22 55

Приватне
товариство

акціонерне 19625, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, 
«Санаторій вул. Шевченка, 38 тел. (0472) 45 21 58
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«Мошногір’я»

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Санаторій
«Гусарське урочище» (з листопада
відповідно до графіку заїзд 27141, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. 
закінчився) Піддубне, вул. Горького, 1; тел. (05241) 2 20 55

Державне підприємство 03084, м. Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе 27 км. тел.
«Санаторій «Конча-Заспа» (044) 259 15 70, (044) 259 20 37, (044) 259 24 05

Товариство з 
відповідальністю 
«Феофанія»

обмеженою
«Санаторій 03143, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Академіка 

Лебедева, 27 тел. (044) 469 5671, (044) 52671 12

Товариство з обмеженою 
відповідальністю санаторій
«Карпатські зорі» Центр 82186, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Модричі, 
реабілітації та оздоровлення вул. Курортна, 3, тел. (03244) 3 74 42

Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним лікуванням (постанова Кабінету Міністрів 
України від 31.03.2015 № 200):

Для отримання путівки в цьому році необхідно:
стати на облік до управління праці та соціального захисту населення; 
подати наступні документи:1. заяву;2. медичну довідку лікувальної 

установи за формою № 070/о;3. копію посвідчення учасника бойових дій або 
інваліда війни;4. документ, що підтверджує безпосереднє залучення до 
виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або 
його копія):

наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або 
інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань 
антитерористичної операції в районах її проведення;

довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 
згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 серпня 2014 р. № 413;

рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі 
статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення 
внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);

витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про 
встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, 
каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено 
інвалідність);



копія довідки МСЕК (у разі зазначення обставин травми “у зв’язку з 
виконанням обов язків військової служби на території антитерористичної 
операції'”).

Куди звертатися:
до управління праці та соціального захисту населення за:
1. зареєстрованим місцем проживання;
2. фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на 

облік (для осіб, що переселилися з тимчасово окупованої території).
Безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування 

забезпечуються:
інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції;
учасники бойових дій, які безпосередньо брали участь під час 

проведення антитерористичної операції.
Відділ забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами 

реабілітації Служби (044) 281-08-49/39.


