
 

 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ „ПЕРЕМОГА” 

вул. Бударіна,3,  м. Київ,  03129,   тел/факс ( 044) 451-30-05,  код ЄДРПОУ  03190515 web-сайт:http://peremoga003@ukr.net  

                                                                                                                             

№   __________ від _________            Керівнику установи  

 

 Клінічний санаторій "Перемога" є спеціалізованим лікувально-оздоровчим 

закладом кардіологічного профілю, який з 1975 року здійснює медичну практику  

з метою  лікування хворих переважно природними факторами, в поєднанні з 

фізіотерапією, лікувальною фізкультурою, водолікуванням, дієтичним 

харчуванням, психотерапією, за умови обов’язкового дотримання санаторно-

курортного режиму, що забезпечує повноцінне оздоровлення і відпочинок.  

             Санаторій розташований на мальовничій околиці м. Києва, територія  

площею 19,0 га є рівнинною місцевістю, яка оточена змішаним лісом.  Корпуси 

санаторію, крім приміщень басейну та контрастного тепловодолікування, 

знаходяться під одним дахом, що забезпечує відпочиваючим комфорт у 

відвідуванні процедур, їдальні, кінозалу, бібліотеки та інших підрозділів 

санаторію у холодну пору року. 

В лікувально- профілактичний підрозділ санаторію входить: реєстратура, 4 

терапевтичні відділення, відділення реабілітації, лікувально – діагностичне 

відділення, їдальня( на 335 місць)  кінозал, актовий зал, бібліотека, кімната для 

ігор, зимовий сад, аптечне відділення. 

Санаторій має сучасну лікувально-діагностичну базу. В лікувальному 

корпусі функціонують кабінети: клінічна та біохімічна лабораторія, 

рентгенологічний, функціональної діагностики, фізіотерапії, маніпуляційний, 

голкорефлексотерапії, озокеритолікування, аерофітотерапії, лазеротерапії, 

масажу, інгаляторій, водолікарня, фітобар, терапевтичної стоматології, аптека.  

У відділенні реабілітаціїї працюють кабінети: функціональної діагностики, 

фізіотерапії, механотерапії, лазеротерапії, магнітотерапії, масажу, апаратного 

масажу, галотерапії, кріо- та інфрачервона сауни, лікувальної фізкультури, 

тренажерний зал, басейн, тепловодолікування (сауна). 

 



В санаторії лікуються інваліди всіх груп і категорій, учасники бойових дій, 

ліквідатори аварії на ЧАЕС, учасники АТО, які одержують санаторно-курортні 

путівки в органах соціального захисту населення за місцем проживання та за 

власний рахунок, при наявності санаторно-курортної карти (Форма № 072 О, 

затвердженої наказом МОЗ України 27.12.99р.№302). Щорічно в санаторії 

оздоровлюються більше 3-х тисяч чоловік. Кожного заїзду (крім травня, коли 

проводиться плановий ремонт) санаторій приймає одночасно 246 і більше 

відпочиваючих . Термін лікування 21 день.  

До послуг відпочиваючих  спальні корпуси на 335 місць з усіма 

зручностями. Для заселення в санаторії наявні одномісні, двомісні та тримісні 

кімнати. Крім того, є  люкс-палат (з холодильником, телевізором та іншими 

зручностями).  

ПОКАЗАННЯ: 
1.Хронічні захворювання серцевого м΄язу та клапанного апарату при стані компенсації і недостатності кровообігу 
не вище ІІ-А ступеня. 
2.Хронічна ішемічна хвороба серця з нечастими нападами стенокардії напруги з недостатністю кровообігу не вище 
ІІ-А ступеня. 
3.Стан після перенесеного інфаркту міокарда не раніше, ніж через 6 міс. після гострого періоду при задовільному 
стані хворого, відсутності частих приступів стенокардії та явищ серцевої недостатності не вище ІІ-А ступеня. 
4.Гіпертонічна хвороба І-ІІ стадії при відсутності судинних кризів та виражених явищ склерозу судин мозку, серця, 
нирок. 
5.Стан після перенесеного гострого порушення кровообігу мозку не раніше, ніж через 6 міс. після гострого періоду, 
відсутності виражених порушень опорно–рухового апарату. 
6. Ревматизм в неактивній фазі захворювання. 
7.Функціональні розлади серцево-судинної системи. 
8. Атеросклероз судин нижніх кінцівок без виразок та прогресуючої ішемії. 
Відповідно до стандаотів санаторно-курортного лікування .  санаторій може приймати: 
9. Осіб , що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , зазнали радіаційного впливу в діапазоні доз. 
Які не викликають променевої хвороби та відсутні захворювання основних органів та систем, але є високий 
ризик їхнього розвитку. 
10.Осіб, що зазнали радіаційного впливу в діапазоні доз, що не викликають променевої хвороби, але мають 
соматичні захворювання в стадії компенсації. 
11.Постраждалих, які не мають променеву хворобу, але мають соматичні захворювання при стабільному 
перебігу в стадії компенсації , або субкомпенсації. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАННЯ: 

1.  Всі захворювання в гострому періоді. 
2. Захворювання, які потребують лікування в умовах стаціонару. 
3. Інфекційні, паразитарні захворювання та контакт з інфекційними хворобами до закінчення терміну ізоляції. 
4.  Злоякісні новоутворення, злоякісна анемія. 
5.  Амілоїдоз внутрішніх органів. 
6.  Всі форми туберкульозу. 
7.  Судомні напади та їх еквіваленти, епілепсія. 
8.  Залежність  від  психоактивних  речовин  та алкоголю. 
9. Кровотечі, що часто повторюються та з великою втратою крові. 
10. Нетримання сечі та калу. 
11. Гострі психічні розлади. 
12. Всі хворі, які не спроможні до самостійного пересування і потребують спеціального догляду (без супровідної 
особи). 
13. ДЕП – ІІІ ст. та значні зміни психіки та інтелекту. 
14. Ниркова недостатність. 
15. Гепатит. 
16.Особи , які перенесли гостру променеву хворобу чи отримали дозу зовнішнього опромінювання 1-3  Зв у 
санаторій не приймаються .  
 
 
    



 

               

 

ПЕРЕЛІК ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ПОСЛУГ, що відпускаються у санаторії: 
 

Безкоштовно: 

І. Обстеження: 

 

1. Біохімічні та клінічні аналізи крові та сечі. 
2.Електрокардіографія, кардіоінтервалографія, реоенцефалографія. 
3. Консультації вузьких спеціалістів: невропатолога, ендокринолога, гінеколога, отоларинголога, 
дієтолога,  дерматолога, кардіолога, терапевта. 

ІІ. Лікувальні процедури: 

 

1. Ванни: озонові, йодо-бромні, солеві, ароматичні, хвойні,гальванічні, вихорові, з бішофітом, 
скіпідаром, гідромасаж, підводний душ-масаж. 
2. Гідропатія: циркулярний, душ Шарко. 
3. Озокеритові аплікації. 
4. Інгаляції. 
5. Фізіотерапевтичне лікування (в т.ч. магнітотурботрон). 
6  Ручний масаж. 
7. Баночний та голковий масаж. 
8. Механомасаж  
9. Музикотерапія. 
10. Лікувальна фізкультура. 

   11. Спелеотерапія (соляна шахта) та ін.. 
 

Оплачуване: 
 

1. УЗД (ультразвукове дослідження). 
2. Басейн. 
3. Тепловодолікування (сауна). 
 

Харчування у санаторії чотирьохразове, дієтичне (для відпочиваючих, які 

страждають  на  цукровий   діабет  -  додаткове харчування), надається 

відповідно до вимог Постанови КМУ №324 від 13.03.2002 р. (зі змінами №499 

від 08.08.2016 р." Про затвердження  натуральних добових норм харчування в 

інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління 

Міністерства соціальної політики"). 

 

В 2012 році ,санаторій отримав в МОЗ України ліцензію №063275, серія 

АД на проведення медичної практики, термін  дії  - з  27.09.2012 р. (безтерміново). 

             Адміністрація СКС « Перемога», пропонує придбати путівки для 

лікування та оздоровлення  інвалідів  із захворюванням серцево-судинної системи 



та з метою подальшої співпраці відповідно вимог Постанови КМУ №854 від 

23.11.2016 року. 

              Продаж путівок передбачений як для юридичних, так і для фізичних осіб.  

В разі   співпраці без попередньої оплати,   установі-замовнику  необхідно надати: 

1. Підписаний договір (надається санаторієм). 

2.Підписана  видаткова накладна про отримання путівки на санаторно-курортне 

лікування ( надається санаторієм). 

3.Гарантійний лист від установи –замовника про оплату наданих послуг до 

31.12.2017 року. 

       Відпочиваючий прибуває на термін, зазначений   в путівці. Повернення  грошей за 
невикористані дні (частково або повністю)  не проводиться. 
       Відпочиваючим при собі мати: заповнену путівку, картку санаторно-курортного відбору 
давністю не пізніше двох місяців, ЕКГ-плівку,  паспорт, пенсійну книжку. 

Особи з протипоказаними захворюваннями, а також діти до 16 років до санаторію не 
приймаються. 

Поділ путівки на двох осіб не дозволяється. 
Хворий в санаторій НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ по путівці не завіреній підписом і печаткою установи, яка 
видала путівку. 
Супроводжуючим особам інвалідів І групи лікування НЕ НАДАЄТЬСЯ 

Адреса санаторію: 
03129, м.Київ, вул. Бударіна,3 
(Житомирське шосе, 17-й км. ) 
Тел.+38(044) 451-30-00, 451-30-05 
 

Маршрут:метро ,,Святошин ״, далі автобусом № 37 до зупинки  ,,Санаторій ,, Перемога״ 

       

 З повагою,                                                                             

Директор   спеціалізованого Київського    

 клінічного санаторію «Перемога»                                                                     В.А. Точений 

 



                                                                                                          

                                                                                                                      МІНІСТЕРСТВО  

                                                                           СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

                                                                        УКРАЇНИ 

 

 

                         

 

            

    


