
                                                    

       ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
                                   « СКАДОВСЬК-АКВА» 
__________________________________________________________________________________________ 
 01033, м.Київ. ,вул.Саксаганського ,12 А кв.8  Код   37744051, ІПН 377440521038 
skadovsk.delfinarium.com.ua ;  пошта akvapul@ukr.net         Тел/факс +38 044-235-67-73, Р/р 
26003052744703  ПАТ КБ Приватбанк  м. Київ, МФО 300711 код банку 14360570 
75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Поповича,2 е, тел. (05537)-5-05-05; (067)5750502 
  

      Вих. № 71 від  08 травня 2019   р. 
  
 

                                                                                Управлінням соціального захисту населення 
 
Щодо оздоровлення дітей з інвалідністю внаслідок дитячого целебрального паралічу 
відповідно до Постанови КМ України № 309 від 27.03.2019 року 
 

1. Загальна інформація про реабілітаційну установу 
 
Повна назва реабілітаційної установи Центр реабілітації та 

відпочинку АКВАРЕЛЬ 
ТОВ «Скадовськ-Аква 

Скорочена назва реабілітаційної установи  Центр Акварель ТОВ 
Скадовськ Аква 

Фактична адреса надання послуг 75700, Херсонська область, 
м.Скадовськ, 
вул.Поповича,2 е 

Юридична адреса 01033, м.Київ , вул. 
Саксаганського ,12 А кв.8  

Телефон, тел./факс у м.Скадовську Херсонської області (05537)-5-05-05; 
(067)5750502 

Електронна пошта terapiyaskadovsk@ukr.net, 
Веб-сайт skadovsk.delfinarium.com.ua 
Код за ЕДРПОУ 37744051 
Банківські реквізити (для укладання договору) Р/р 26003052744703  ПАТ 

КБ Приватбанк  м. Київ, 
МФО 300711 код банку 
14360570 

Ім’я , по батькові та прізвище директора Шурепов Олексій 
Андрійович  

Категорії осіб, що обслуговує реабілітаційна установа, заклад 
охорони здоров’я  

Медичний центр 

Режим роботи (зазначити, наприклад - цілорічний) Травень-жовтень 
Відповідальні особи : Центру реабілітації Акварель 
 

Кириллова Марина 
Миколаївна (067)5750502 

mailto:akvapul@ukr.net
https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=0p8Xt2CLQu1ZEh1g94FZENCDE4Ow9W8N


Санаторій Скадовськ 
Степова Марина Олександрівна 

(05537)523-27 
(050)494-8171 

 
2. Інформація щодо ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики (додати копію документу) 
 
Ліцензія серія, №, строк  №520 від 16.05.2017 року 

Медична практика 
( Перелік лікарських 
спеціальностей : організація і 
управління охороною здоров’я, 
неврологія, лікувальна 
фізкультура, педіатрія, терапія, , 
дитяча психіатрія; 
номенклатура спеціальностей 
молодших спеціалістів  з 
медичною освітою : сестринська 
справа) 
 

 
3.Інформація щодо реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП 

  
Товариство з обмеженою відповідальністю « Скадовськ-АКВА» (Ліцензія МОЗ України від           

16 травня 2017 року № 520 «Медична практика») пропонує організувати у Центрі реабілітації та              
відпочинку АКВАРЕЛЬ (75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Поповича,2 е) та         
Санаторно-курортному закладі ДП "Санаторій для дітей з батьками "Скадовськ" закритого          
акціонерного товариства лікувально- оздоровчих закладів профспілок України       
«Укрпрофоздоровниця» (75700, м.Скадовськ, вул.Набережна,1) ( Ліцензії АВ 565999, видана         
Міністерством охорони здоров’я України 29.10.2010 р.; Вища категорія акредитації) на протязі            
травня-жовтня 2019 року надання послуг із реабілітації дітей внаслідок дитячого церебрального           
паралічу. 

Оздоровлення з курсом реабілітації дітей з інвалідністю, буде здійснюватися у медичних            
відділеннях санаторію «Скадовськ»: 
-   відділення лікування; 
-   неврологічне відділення ; 
-   відділення нервової системи; 
-   лікувально-діагностичне  відділення; 
-   клініко–діагностична лабораторія.  
    Буде проведений первинний огляд спеціалістами (лікар педіатр, лікар невролог дитячий, 
спеціаліст з фізичної реабілітації (або вчитель реабілітолог), психолог, педагог); складання 
особистого  плану курсу реабілітації для кожної дитини з інвалідністю, з врахуванням 
рекомендацій, зазначених в медичній документації індивідуальної програми  реабілітації ( за 
наявності);за потреби забезпечений супровід і консультація спеціалістами (лікар педіатр, лікар 
невролог дитячий, спеціаліст з фізичної реабілітації (або вчитель реабілітолог), психолог, педагог) 
під час проведення курсу  реабілітації. 

З урахуванням висновків лікарів та спеціалістів щодо показань для кожної дитини з інвалідністю,              
планується проведення медичної та фізичної реабілітація дітей з інвалідністю у віці від 3 до 18               
років, психологічна реабілітація, спрямована на покращення якості життя при корекції емоційних,           
мотиваційних та інших порушень, до складу якої входять тестування, тренінги, тощо;           
немедикаментозне лікування, реабілітація із застосуванням дельфінів; психологічна та педагогічна         
корекція з урахуванням висновків лікарів та спеціалістів щодо показань;проведення елементів          
ерготерапії ;проведення фізіотерапевтичних заходів та масажу; проведення щоденно        
соціокультурних заходів з урахуванням здібностей дитини з інвалідністю. 

З 2015 року Центр дельфінотерапії Акварель працує на підставі Патенту на корисну модель              
Державної служби інтелектуальної власності України №97125 «Спосіб немедикаментозного        
лікування, реабілітації та профілактики із застосуванням дельфінів», якій розрахований на          
лікування дитячого церебрального параліча, аутизму, синдрому дефіциту уваги і гіперактивності,          



дегенеративної м'язової дистрофії, нейромоторного порушення, поліомієліту, синдрому Дауна,        
дистонії, невротичної реакції, затримкі психічного і психомовного розвитку, хронічного         
захворювання опорно-рухового апарату на підставі біорезонансної взаємодії між пацієнтом та          
дельфіном.З урахуванням висновків лікарів щодо показань для кожної дитини з інвалідніст буде            
проведені реабілітаційні заходи із застосуванням дельфінів .  
 
 
  
 

ТОВ «Скадовськ-Аква» має досвід виконняя аналогічних договорів з Департаментом соціальної           
политики КМДА на протязі 2017-2018 р.р. 
 
 
 

 
             Кошторис здійснення реабілітаційних заходів для дитини з інвалідністю 
                      внаслідок дитячого церебрального паралічу ( стаціонар) 
                        Термін перебування 14 діб. Вартість путівки 16 000,00 грн.  
 
Виконавець/місце надання  
послуг 

                                Перелік послуг Вартість, 
грн 

 
Курс комплексної реабілітації   
у «Медичному центрі   
«Акварель»  
( Скадовськ Херсонської   
області, вул.Поповича,2 е)   
обособленого підрозділ ТОВ   
«Скадовськ-Аква» 

 
- Проведення первинного  

лікувально-діагностичного огляду  
лікарями-фахівцями (педіатр, спеціаліст з фізичної     
реабілітації, психолог, педагог соціальний,    
невролог); 

- Складання особистого плану курсу реабілітації     
для дитини з інвалідністю з врахуванням      
індивідуальної програми реабілітації ; 

- Супровід і консультація лікарями-фахівцями під     
час проведення реабілітаційних заходів; 

- Щоденно медична та фізична реабілітація з      
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Психологічна та педагогічна корекція з     
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Проведення елементів ерготерапії; 
- Проведення реабілітаційних заходів із    

застосуванням дельфінів-афалін (5 сеансів) з     
урахуванням висновків лікарів щодо показань для      
дитини з інвалідністю внаслідок дитячого     
церебрального паралічу; 

- Проведення массажу, з урахуванням висновків     
лікарів щодо показань; 

- Проведення процедур фітотерапій  
- Проведення щоденної психологічної реабілітації; 
- Проведення соціокультурніх заходів з    

урахуванням здібностей дитини з інвалідністю     
внаслідок дитячого церебрального паралічу:  

а) безкоштовне відвідування шоу програми за участю       
дельфінів-афалін та морських котів для дитини з       
інвалідністю та супроводжуючого ; 
б) безкоштовне відвідування атракціонів на території      
Дельфинарію «Акварель» дитини з інвалідністю та      
супроводжуючого; 

8 300,00 



в) безкоштовне відвідування експозиції «Дом верх      
дном» дитини з інвалідністю та супроводжуючого; 
- Доставка дитини з інвалідністю та супроводжуючого       
від місця проживання у санаторію Скадовськ до       
«Медичного центру «Акварель» 

 
 
 
 
 
 
 
Послуги 
Санаторно-курортного 
закладу ДП «Санаторій для    
дітей з батьками «Скадовськ»    
ЗАТ лікувально-оздоровчих  
закладів профспілок України   
«Укрпрофоздоровниця» 
відповідно до Договору про    
надання послуг з ТОВ    
«Скадовськ-Аква» 
(м.Скадовськ Херсонської  
області, вул.Набережна,1) 

 
 
 
 

 
 
 

- Розмішення в двомісних –трьохмісних номерах     
дитини з інвалідністю корпусу 2; 

- Організація дієтичного 4-х разового нормативно      
збалансованого харчування за 7-ми денним меню      
дитини з інвалідністю; 

- Надання реабілітаційних заходів для дитини з       
інвалідністю з урахуванням висновків лікарів та      
спеціалістів щодо показань; 

- Проведення культурно-масових заходів для    
дитини з інвалідністю з супроводжуючого на      
території закладу; 

- Надання першої домедичної допомоги ; 
- Користування дитиною з інвалідністю та     

супроводжуючим лікувальним пляжем санаторію; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 700,00  

 РАЗОМ 16 000,00 
 
  
                     Кошторис здійснення реабілітаційних заходів для дитини з інвалідністю 
                                внаслідок дитячого церебрального паралічу ( стаціонар) 
                        Термін перебування 14 діб. Вартість путівки  23 900,00 грн.  
 
Виконавець/місце надання  
послуг 

                              Перелік послуг Вартість, 
грн 

 
 
 
Курс комплексної реабілітації   
у «Медичному центрі   
«Акварель» ( Скадовськ   
Херсонської області,  
вул.Поповича,2 е)  
обособленого підрозділ ТОВ   
«Скадовськ-Аква» 

- Проведення первинного  
лікувально-діагностичного огляду  
лікарями-фахівцями (педіатр, спеціаліст з фізичної     
реабілітації, психолог, педагог соціальний,    
невролог); 

- Складання особистого плану курсу реабілітації     
для дитини з інвалідністю з врахуванням      
індивідуальної програми реабілітації ; 

- Супровід і консультація лікарями-фахівцями під     
час проведення реабілітаційних заходів; 

- Щоденно медична та фізична реабілітація з      
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Психологічна та педагогічна корекція з     
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Проведення елементів ерготерапії; 
- Проведення реабілітаційних заходів із    

застосуванням дельфінів-афалін (5 сеансів) з     
урахуванням висновків лікарів щодо показань для      

8 500,00 



дитини з інвалідністю внаслідок дитячого     
церебрального паралічу; 

- Проведення массажу, з урахуванням висновків     
лікарів щодо показань; 

- Проведення процедур фітотерапій  
- Проведення щоденної психологічної реабілітації; 
- Проведення соціокультурніх заходів з    

урахуванням здібностей дитини з інвалідністю     
внаслідок дитячого церебрального паралічу:  

а) безкоштовне відвідування шоу програми за участю       
дельфінів-афалін та морських котів для дитини з       
інвалідністю та супроводжуючого ; 
б) безкоштовне відвідування атракціонів на території      
Дельфинарію «Акварель» дитини з інвалідністю та      
супроводжуючого; 
в) безкоштовне відвідування експозиції «Дом верх дном»       
дитини з інвалідністю та супроводжуючого; 
- Доставка дитини з інвалідністю та супроводжуючого       
від місця проживання у санаторію Скадовськ до       
«Медичного центру «Акварель» 

Послуги 
Санаторно-курортного 
закладу ДП «Санаторій для    
дітей з батьками «Скадовськ»    
ЗАТ лікувально-оздоровчих  
закладів профспілок України   
«Укрпрофоздоровниця» 
відповідно до Договору про    
надання послуг з ТОВ    
«Скадовськ-Аква» 
(м.Скадовськ Херсонської  
області, вул.Набережна,1) 

- Розмішення в двомісних –трьохмісних номерах     
дитини з інвалідністю  та супроводжуючого. 

- Організація дієтичного 4-х разового нормативно     
збалансованого харчування за 7-ми денним меню      
дитини з інвалідністю та супроводжуючого.  

- Надання реабілітаційних заходів для дитини з       
інвалідністю з урахуванням висновків лікарів та      
спеціалістів щодо показань; 

- Проведення культурно-масових заходів для    
дитини з інвалідністю з супроводжуючого на      
території закладу; 

- Надання першої домедичної допомоги ; 
- Користування дитиною з інвалідністю та     

супроводжуючим лікувальним пляжем санаторію; 
 

15 400,00  

 РАЗОМ 23 900,00 
 
 
                    Кошторис здійснення реабілітаційних заходів для дитини з інвалідністю 
                                внаслідок дитячого церебрального паралічу ( амбулаторно) 
                             Термін наадння послуг 14 діб. Вартість путівки 11 000,00 грн.  
 
 
Виконавець/місце надання 

послуг 
Перелік послуг Вартість, 

грн 
 
Курс комплексної реабілітації 
у «Медичному центрі 
«Акварель» ( Скадовськ 
Херсонської області, 
вул.Поповича,2 е) 
обособленого підрозділ ТОВ 
«Скадовськ-Аква» 

- Проведення первинного  
лікувально-діагностичного огляду  
лікарями-фахівцями (педіатр, спеціаліст з фізичної     
реабілітації, психолог, педагог соціальний,    
невролог); 

- Складання особистого плану курсу реабілітації     
для дитини з інвалідністю з врахуванням      
індивідуальної програми реабілітації ; 

- Супровід і консультація лікарями-фахівцями під     
час проведення реабілітаційних заходів; 

8 500,00 



- Щоденно медична та фізична реабілітація з      
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Психологічна та педагогічна корекція з     
урахуванням висновків лікарів та спеціалістів     
щодо показань; 

- Проведення елементів ерготерапії; 
- Проведення реабілітаційних заходів із    

застосуванням дельфінів-афалін (5 сеансів) з     
урахуванням висновків лікарів щодо показань для      
дитини з інвалідністю внаслідок дитячого     
церебрального паралічу; 

- Проведення массажу, з урахуванням висновків     
лікарів щодо показань; 

- Проведення процедур фітотерапій  
- Проведення щоденної психологічної реабілітації; 
- Проведення соціокультурніх заходів з    

урахуванням здібностей дитини з інвалідністю     
внаслідок дитячого церебрального паралічу:  

а) безкоштовне відвідування шоу програми за участю       
дельфінів-афалін та морських котів для дитини з       
інвалідністю та супроводжуючого ; 
б) відвідування атракціонів на території Дельфинарію      
«Акварель» дитини з інвалідністю та     
супроводжуючого; 
в) безкоштовне відвідування експозиції «Дом верх      
дном» дитини з інвалідністю та супроводжуючого; 
 

Послуги 
Санаторно-курортного 
закладу ДП «Санаторій для    
дітей з батьками «Скадовськ»    
ЗАТ лікувально-оздоровчих  
закладів профспілок України   
«Укрпрофоздоровниця» 
відповідно до Договору про    
надання послуг з ТОВ    
«Скадовськ-Аква» 
(м.Скадовськ Херсонської  
області, вул.Набережна,1) 

- Надання реабілітаційних заходів для дитини з      
інвалідністю з урахуванням висновків лікарів та      
спеціалістів щодо показань; 

- Надання першої домедичної допомоги ; 
- Користування дитиною з інвалідністю та     

супроводжуючим лікувальним пляжем санаторію; 
 

2 500,00  

 РАЗОМ 11 000,00 
 
 
  ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ  У СКАДОВСЬКУ У 2019 Р. 
               для дитини з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу. 
 
 
Дата заїзду-виїзду Термін надання послуг 
12.06-25.06.2019 14 
27.06-10.07.2019 14 
12.07-25.07.2019 14 
27.07-09.08.2019 14 
11.08-24.08.2019 14 
28.08-08.09.2019 14 
10.09-23.09.2019 14 
25.09-08.10.2019 14 



 

 

 

 
 

ДО ВІДОМА СУПРОВОДЖУЮЧИХ : Вартість послуг Санаторно-курортного закладу ДП          
«Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок          
України «Укрпрофоздоровниця» по розміщеню в двомісних –трьохмісних номерах корпрусу 2          
санаторію та організації дієтичного 4-х разового нормативно збалансованого харчування за          
7-ми денним меню складає 550 ,00 грн./добу. 
 
 

Відповідно до Постанови КМУ №309 від 27.03.2019 р. « Про затвердження Порядку              
використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення           
реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» «місцевий         
орган- структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм.             
Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах,          
протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини              
реабілітаційних заходів (далі - договір) у трьох примірниках (один - для місцевого органу,             
другий - для реабілітаційної установи, третій - для одного з батьків дитини чи її законного               
представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у         
реабілітаційній установі, їх вартість тощо. У разі отримання від реабілітаційної установи,  
 
 
 
вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від            
здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган інформує          
про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу              
реабілітаційну установу. 

Усі примірники договору, підписані уповноваженою особою місцевого органу скріплені          
печаткою (за наявності) та одним із батьків дитини або її законним представником передаються             
реабілітаційній установі. 
Керівник реабілітаційної установи підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники           
договору, після чого передає один примірник місцевому органові, другий - одному з батьків             
дитини або її законному представникові, третій примірник залишає на зберіганні у           
реабілітаційній установі. 
Підписання договору можливе з використанням електронного цифрового підпису». 
 
 
Додаток : Зразок путівки ТОВ «Скадовськ-Аква на оздоровлення 
 
 
 
 

                         Директор ТОВ «Скадовськ-АКВА»                                         О.А.Шурепов 
 
 
 


