
Щодо оздоровлення демобілізованих військовослужбовців, які були 

поранені під час проведення антитерористичної операції 

 

 

З метою надання соціальної допомоги демобілізованим з військової 

служби, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям, у 2015 

році, служба у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації 

надаватиме матеріальну допомогу на оздоровлення вищезазначеній категорії 

осіб. 

Оздоровлення та відпочинок демобілізованих військовослужбовців, які 

були поранені під час проведення антитерористичної операції, буде 

проводитися в санаторно-курортних закладах Київської області,  що мають 

лікувальну та реабілітаційну базу (список рекомендованих закладів 

додається). 

Для отримання матеріальної допомоги на оздоровлення необхідно 

подати такі документи: 

- заява на ім’я начальника служби у справах дітей та сім’ї 

Київської облдержадміністрації (додаток); 

- ксерокопія паспорта; 

- ксерокопія ідентифікаційного коду; 

- виписний епікриз (довідка про поранення); 

- рахунок з оздоровчого закладу. 

Військовослужбовцям, яким службою у справах дітей та сім’ї Київської 

облдержадміністрації було виплачено матеріальну допомогу достатньо 

подати заяву та рахунок з оздоровчого закладу.  

 

 

 

 

Зразок зави 

 

 

Начальнику служби у справах 

дітей та сім’ї 

Київської облдержадміністрації 

Андріяшу С.П. 
_________________________________

_________________________________ 

       (прізвище, ім’я, по батькові 

_________________________________ 

                (місце проживання) 

_________________________________ 

         (контактний телефон) 

 

 

 

 



 

З А Я В А 
 

Прошу Вас надати мені матеріальну допомогу на оздоровлення, як 

демобілізованому військовослужбовцю, який постраждав під час 

проведення антитерористичної операції. 

Даю згоду на обробку та використання моїх персональних даних. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________          ___________ 
(дата заповнення)                      (підпис) 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Мережа рекомендованих закладів для реабілітації учасників антитерористичної операції 

 

Назва закладу, адреса 
Телефон головного 

лікаря 

Кількість 

місць 

Вартість 

одного дня в 

грн. 

Призначення 

Період 

оздоровленн

я 

Комунальний заклад КОР 

Київська обласна лікарня 

відновлюваного лікування  

м. Миронівка 

Олександр Петрович 

0679611865  
10 220,00 лікування літо-осінь 

Санаторій "Україна"  

смт. Ворзель  

вул. К.Лібкнехта 26 

Марія Валеріївна 

0459746423  
20 370,00 лікування осінь-зима 

Санаторій "Дубки" м. Ірпінь 

вул. Минеральна 2 

Валентин Михайлович 

0674477146  
64 250,00 відпочинок осінь-зима 

Санаторій "Ворзель"  

смт. Ворзель вул. Леніна 1 

Олена Григорівна 

0672388488  
20 300,00 лікування літо-осінь 

Санаторій "Жовтень"  

Конча Заспа, ст. Шосе 27 км 

Олександр Аркадійович 

0674660081  
50 300,00 лікування літо-осінь 

Санаторій "Перемога",  

смт. Ворзель,  

вул. Пролетарська,36 

Віктор Миколайович 

0672680790  
50 270,00 лікування літо-осінь 

 

* Контактна особа Зоря Ірина Олександрівна тел. (044) 286-77-34 


