
Санаторно-курортне лікування учасників АТО 
 

Право безоплатно отримати путівки до санаторно-курортних закладів мають: 
 

1) учасники бойових дій - не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день; 

2) особи з інвалідністю внаслідок війни - позачергово щороку строком на 21 день; 

3) особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з 
наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - відповідно до медичних 
рекомендацій, з них: 

I та II груп - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 
днів; 

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день; 

4) постраждалі учасники Революції Гідності - не частіше ніж один раз на рік строком на 
21 день; 

5) учасники війни - не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день; 

 
Щоб отримати путівку необхідно перебувати на обліку для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації та 
подати туди такі документи:  
- паспорт (копія та оригінал);  
- заяву на видачу путівки;  
- медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о; 
- копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує 
безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах 
її проведення, 
- копія військового квитка. 

Відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 № 200 учасник АТО має право 
самостійно обрати санаторій для оздоровлення.  Для цього необхідно: вибрати бажаний 
санаторій; повідомити управління соцзахисту про обраний санаторій.  Після перевірки 
санаторію на відповідність встановленим вимогам між органом соцзахисту, особою та 
адміністрацією санаторію укладається тристоронній договір про отримання путівки та 
надання лікування. Оплата путівки проводиться лише після проходження курсу лікування, 
кошти перераховуються на рахунок санаторію.  Якщо обраним санаторієм надаються 
неякісні послуги, то особа має право відмовитись від лікування в цьому закладі та обрати 
собі інший санаторій.  

Постановою КМУ від 17.06.2004 № 785 передбачений механізм виплати грошової 
компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування.  

Грошова компенсація виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни за місцем їх 
обліку один раз на два роки, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних 
санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність 
санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.  

Грошова компенсація виплачується в таких розмірах:  
• особам з інвалідністю I і II групи - 100 % середньої вартості путівки; 
 • особам з інвалідністю III групи - 75 % середньої вартості путівки. 
Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам 

бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих виплачується за їхнім бажанням 1 
раз на 2 роки в розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на час 
проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки. 
Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації та компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування обчислюється з розрахунку 35 % розміру 
одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року 
для осіб, які втратили працездатність. 
  


