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соцrального захисту населення
обласних та Киiвськоi Micbkoi
державних адмiнiстрацiй

булугь надавати посJýти особам з
iнвалiднiстто щодо забезпечення 1х

техпiчrrими та iншишли засобами

реабiлiтацiI

MiHicTepcTBo соцiа-тьноТ полiтики Украiни надсилае перелiк пiдприемств,

згiдно з протокольними рiшеннями Експертноi KoMiciT Ns б вiд 28.02.2017, Ns 7

01.03.2017 в поточному роцi булугь надавати посJýги особам з iнвалiднiстrо щодо

забезпеченrrя tx технiчними та iншими засобами реабiлiтацii ('Щодаток 1).

KpiM того, звертаемо уваry на те, що в даний час ще трива€ прийом докумснтiв

вiд пiдприемств-кандидатiв ycix форм власностi щодо визначення вiдповiдностi

квалiфiкацiйним вимогам на виготовленIuI, постzlвку, ремонт та технiчне

обслцтовуваншI технiчних та iншrлс засобiв реабiлiтацii, таким чином перелiк

пiдприемств протезно 1 гаlцс i бул е доповнюватись.

Щоруrаемо довести зазначене до райоrrних та мiськрпr органiв црацi та

Б.р"rri* пiдприсмств якi у ZОrZрочil

Д*ре*rор ýепартаменry
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Щоdаmок J|b 1

м
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Назва
пiдприемства-кандидат

fiоговiрнi зобов'язання щодо виготовлення,
поставки, пiслягарантiйного ремонту та
техпiчного обслуговування технiчних та

iнших засобiв реабiлiтацii

1

Приватне пiдприемство
оrЕскулап"
43020,м.Л)лIьк,
пр.-т Вiдродження,2
тел.(03З2) 78-80-50,2 5 -20-22
eskulap@email.ua

виготовленIu{ та постачан[uI ортезiв на хребец
ортезiв на BepxHi та нижнi кiнцiвки;

7

TOB rrOpToTex-CepBic ГмбХ'О
04080,м.КиrЪ,
вул. Туровська,26
тел,(044) 425-85-69
ortotech_alexs @,ukr.net

виготовлеIIшI та постачаншI ортезiв на нижнi
кiнцiвки (в тому числi скJIадне ортозраннJ{ та за
новiтнiми технологiями), протезiв BepxHix та
нижнiх кiпцiвок (в тому числi скJIадне
протезуваншI та за новiтнiми технологiями),
допомiжнrпr засобiв дJu{ особистого догJIяду та
з :}хисту, ремоЕт щ) от езно-ортопедичних виробiв ;

J

Житомирське .ЩЕПОП
10001,м.Житомир,
вул.Гоголiвська,103
тел.(04 1 2) З6-12-0З,З6-04-78
zdepop@,ukr.net

виготовленIш та постачаншI ортезiв на хребец
ортезiв на BepxHi та нижнi кiнцiвки, протезiв
BepxHix та нижнiх кiнцiвок (в тому числi скJIадне

цротезуваннr{ та ортезрання), ортопедичного
вз)iтIя, допомiжних засобiв дJu{ особистого
дошяду та захисту, ремонт црOтезно-
ортопедичнID( виробiв, ортопедичного взуттlI,
IЕiсел колiснrлr;

4

Мiжгаrryзеве учбово-виробниче
пiдприсмство,rАпекс" BOI,'COIY"
54020, м.МиколаЪ,
вул.ЗаIцука, бул.10
тел./факс (05 1 2) 4'7 -l4-З4,47 -l5 -02
apexmed@uknnet

ремонт та технiчне обслуговування крiсел
колiснrпr;

5 ТОВ r,Без обмежець"
04050,м.КиiЪ,
вул.Глибочинська
бул.17,корп.3,лiт"Ю"
тел.(044) 486-14-06
iпfо@,оЬr,пеzhец.пеt

виготовленнJI та постачанш{ ортезiв на BepxHi та
нижнi кiнцiвки, протезiв BepxHix - Tai нижнiх
кiнцiвок, допомiжншr засобiв дJuI особистого
догJIяду та захисту, ремонт протезно-
ортопедичншr виробiв;

Б
оБ
Ф:]:::

-rЖажожý:;



б

ТОВ rrВаше Здоров'я Трейдинг"
02068,м.КиЪ,
проспект Бажана 1М, офiс.11
тел. (044) 22I -68-20,Зб1 -7 7 -28
vzt.Hev@gmail.com

постачання:
- крiсел колiсних Spin Х, Action lNG, Action 3NG ,

Action 3 Evolutive, Action 4 NG Heavy Duty, Action
5, Ultra-Light, K-Series, XLT, Rea Azalea, Fох,
Stream, Bora, Leo 4W;
- подушок протипролежневих Propad Premier, Flо-
tech Lite;
- пiдйомникiв пересувних Birdie Compact;
- ремонт крiссл колiснrос;

,7

Науково-виробншчий центр
,rАнтей ЛЦ'
03062, м.КиЪ,
вул. Екска лаrrорна, 24,
тел/факс(0 44) 400-|| -67
апtеушm@uа.fш

виготовленнJI та постачанIIJI:
- крiсел колiсних КДР-1030-3, КДР-1035, КДР-
1010, кдр-1020, кдр_1050, кдр-1060, кдр-1015,
кдр-1025, кдр-2010, кдр-2020, кдр-20з0, кдр-
20З5, KffP-3020;
- засобiв для ходiння, KepoBaHlD( обома руками:
ходунки на колесilх АНТ 220,
жIт 22l, ж{т 222, Ант 240, Ант 24l, Ант 250,
АНТ 621; ходунки-столи АНТ 200, АНТ 230, АНТ
2Зl, АНТ 622;
- допомiжншr засобiв для особистоi гiгiени: крiсла
стiльцi АНТ 420, ,\НТ 42l;
- меблiв: стiл робочий АНТ 330; столи-парти АНТ
310, АНТ 311, АНТ 312, АНТ 313, АНТ 314;
стiльцi АНТ 340, АНТ 320; стiйки похилi АНТ 401,
Ант 402, Ант 403,
стiйка-парта АНТ 430; стiйка вертикальна АНТ
410; поручнi АНТ 440; стiнки шведськi АНТ 450,
АНТ 451, АНТ 452, АНТ 45З;

8

ПП rrПротезно-ортопедшчна
майстерня"
21029,м.Вiнниця,
Хмельницьке шосе 114,
тел. (067)9 66-7 2-З8,(04З2) 57 -l7 -9З
protezmaster@, ukr. net

виготовленIIJI та постачанtш ортезiв на хребец
ортезiв на BepxHi та нижнi кiнцiвки, протезiв
BepxHix кiнцiвок, гrротезiв нижнiх кiнцiвок,
допомiжншr засобiв дJu{ особистого дошяду та
захисту, ортоtIедичного взуття, ремонт протезно-
орто педиtlншr виробiв та орто педичного взуттlI ;

9 ТОВ rrВиробrrиче протезно-
ортопедичне пiдпри€мство
,rОпора-плюс"
611666,M.XapKiB,
пров. Фанiнський,З кв.35
тел. (05 7)'7 З2-57 -21,05 0-З7 4-1 4 -4З
qp oraplusfD, gmail. соm

виготовлсншI та постачаншI ортезiв на хребец
ортезiв на BepxHi та нижнi кiнцiвки,t протезiв
BepxHix та нижнiх кiнцiвок, допомiжншr засобiв
дJuI особистого дошяду та зirхисту, ремонт
цротезно-ортопедичнlоl виробiв ;
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Приватне пiдприемство,rЩептр
протезування i реабiлiтацii
,rРазан"
46020, м.Тернопiль,
вуп.Волинська,40а
тел.(03 52) 4З -4З -50,43-6 1 -86
rаzап 2007@ulo,.net

виготовленIIJI та постачанIuI ортезiв на хребец
ортезiв на BepxHi та нижнi кiнцiвки, протезiв
BepxHix та нижнiх кiнцiвок, допомiжних засобiв
дJIrI особистого дошяду та захисlry, ремонт
протезЕо-ортопедиtIних виробiв ;

11

Миколаiвське .ЩЕПОП
54018,м.МиколаЪ,
пров. Ш.Кобера, 17

тел.(0512) 22-0|-7З
mdepop@uknnet

постачаннrI протезiв молочноi зчlJIози, лiфiв для
крiплення протезiв молочноi залози, компресiйнrлr
pyKaBiB при лiмфодемi, складне ортезуванш{,

ромонт протозно-ортопедичних виробiв,
ортопедичного взуття, крiсел колiснrлr;

12

тов,дАнтА плюс,
49 |02, м.Щнiпропетровськ,
вул. БудьонЕого,29, кв. 18

тел. (095)411-58-07,
tantaplusfJ,ukr.rrqt

виготовленIIJI та по стач анш{ r<pic ел ко лiсних
Flаеr 19, Flаеr 32, ремонт крiсел колiсних;

13

ТOВ,rСпецiалiзовапе протезно-
ортопедичне пiдприсмство
,rА€ Брiк"
02002, м.Киrв,
вул. РаiЪи Окiпноi,4
тел.(044) 5 l7 -65-44,5 1 6-8З-35
brik-ortoped@ukr. net

виготовленIIJI та постачанш{ ортезiв Еа нижнi
кiнцiвки (в тому числi ортези на стопу за
технологiею 2-D скан)даншI), протезiв BepxHix та
нижнiх кiнцiвок, допомiжних засобiв дJuI
особистого дошяду та захисry ремонт протезно-
ортопедиtIних виробiв ;

l4

Прпватне акцiонерпе товариство
,rЩеревообробний завод,rЯвiр"
04050, м.Киtв,
вул. Мельникова,2/10
тел.(044)486-79-56
уачir.Неч@i.uа

виготовленшI та постачаншI меблiв: столи-парти
375, 375п, 375-01, 375-01п, з75-02,375_02п, з60,
стiйки (вертикалiзатори) 3 90;

15

ТОВ ,rАнтпс-орто"
04|0'], м.КиЬ,
вул. Багговутiвська,1
тел. (044) 501-69-05
antisorto@gmail.com

виготовленшI та постачаншI ортезiв на стопу за
технологiею 2D-cKaHpaEIuI ;

1б ТОВ,,Науково-виробнича фiрма
,rОрттех-плюс"
6.102З, M.XapKiB,
вул. Пушкiнська,87
тел/факс (057) 738-06-09
orttech-plus@ukr. net

виготовленш{ та постачаншI ортезiв на грудний,
поперековий та крижовий вiддiли хреýта за
технологiею ЗD-скануваншI ;
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ТОВ,rПротезно-ортопедичн е

пiдприемство,,БIОТЕХНIКА"
61051 M.XapbKiB,
вул. Солдатська, 37-1
тел. (057)751-06-09
hiq аdmiп@,,ukrrцеt

виготовленшI та постачанIuI ортезiв на грудний,
поперековий та крижовий вiддiли хребта за
технологiею 3D-cKaHyBaHmI;

18

Приватне протезпо-ортопедичне
пiдприсмство,rДинамiка"
61166 M.XapKiB,
пров.Фанiнський,3
тел.(057) 781-64-03
2011 "dinamica@gmail.com

виготовлення та постачаннr{ ортопедичного вз},ття;

19

ТОВ,rМедичншй центр
,rОртоспайн"
6105l M.XapKiB,
вул.Петра Широнiна,2
тел.(057)'7 7 З-10-20, 098-65 1 - 12-48
391 6551 2mс@,gmаil.соm

виготовленнJI та постачаннJI ортезiв
використilнням CAD/CAM технологii,

хребет

20

ТОВ,rНауково-виробнцчий центр
Альма"
04119,м.КиЪ,
вул..Щегтярiвська,32
теУфакс(044)483-0 1 -05
аlmа. s ale Гё, gm ail. соm

постачанIIJI протезiв молочноi зilJIози, лiфiв для
крiплення протезiв молочноi заJIози, компресiйних
pyKaBiB при лiмфодемi;

2|

ФОП Бондаренко Алевтина
BiKTopiBHa
03134,м.КиЪ,
п-р.Кольова 5-А,оф. 2-|l 5

тел.(044) 22З-21-08
alevtyn а.Ьоп dаrепkо @, gmai l. соm

ремонт та технiчне обслуговуванIIJI допомiжних
засобiв для пiдйому, меблiв, допомiжних засобiв
дJuI особистоi гiгiени, засобiв дJuI ходiнrrя,
KepoBaHLD( однiею рукою, засобiв дJIя ходiння,
KepoBaHpD( обома рукаNIи;

77 ТОВ,оПриватне Киiвське
протезно-ортопедичше
пiдприсмство"
04073,м.КиЪ,
вул. Кирилiв ська, буд . | 5 5 l 2,кв.ЗЗ
те/ф. (044) 468-0'7 -25,
099-,704-34-95
p,kpo.Hev@,gmailcom

виготовленЕJ{ та постач aHIUI ортопедичного взуття,
допомiжнюr засобiв для особистого догJIяду та
захисту, ремонт ортопедиIIIIого взугтя;

l
)

ТОВ ,rСигма - Орто"
61057,M.XapKiB,
вул.Римарська,9
тел.(095) 191-65-61
sigrna-orto@ukr.net
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тов,,Активорто"
61037,M.XapKiB,
прос.МосковськиЙ,
буд,l97 корпус Е-1
тел.(068) l78-85-36

виготовленIIJI та постачанIUI ортезiв на хребец
ортезiв на нижнi кiнцiвки, протезiв нижнiх
кiнцiвок, ортопедиtIного вз)iттll, допомiжних
засобiв дJuI особистого дошяду та захисту, ремонт
протозно-ортопедичних виробiв, ортоподичного
взутгя, крiссл колiсних;

25

ТОВ,rПротезно-ортопедичний
центр ,rlVIальви"
031l5, м.КиЪ,
вул. Котельникова 2/14.
тел. (044)5 92-5 | -64,063 -7 87 -5 6-| 4,09 4-
892-51^-64

malvyorto@gmail"com

постачанIuI протезiв молочноi залози, лiфiв длlя
крiплення протезiв молочноi зzlJIози, компресiйних
pyKaBiB при лiмфодемi;

26

Фiзичпа особа - пiдприсмець
Бiлосвiт Вiталiй Миколайович
0З179,м.КиlЪ,
вул.Зв'язкiвцiв, 1 5-ий,км
Житомирського шосе
тел.(050) 1 06-3 8-85,068-883-80-
90,073- 1 58-35-96
vitalvbilosvit@gmail. сош

виготовленIIJI та постачаншI триколiснrлr
велосипедiв,,Комфорт-NЕW' ;

27

ТОВ,rОртез про"
03680, м.КиЪ,
вул. Каземiра Малевича, 86Б,
тел./факс (044)205-46-3 0
ortez@ukr.net

складне протезуванIUI

28

ПАТ,rЗавод Артемзварювання"
04050,м.КиЪ,
вул. Мельникова,2/10
тел.(044) 48З-l2-'l 8, 50 1 -69-04
artsv@,ukr.net

виготовленш{ та постачаншI крiсла колiсного 320;

29 Пiдприемтво обсднання громадян
,rI|eHTp комплекспоi реабiлiтацii
iнвалiдiв ,rАкмеа"
03067, м.КиЪ,
вул.Виборзька,42-А,каб. 1 03
тел.(044)3 5 1 - 1 3-29, 095- 146-85-77

цоg.аkmеаrаgmаil.соm

виготовленIIJI та постачаншI меблiв (стiл-парта)
КР З75;

)

ТОВ ,,Слайг Медiкал"
04107,м.КиЪ,
вул. Нагiрна,8132,
тел. (044)4 83 -65 -2'7, 490-2l -7 5

t.berdnyk@slayg.com

виготовленнr{ та постачанш{:
- засобiв для ходiння, KepoBaHIo( однiсю рукою:
палшцi ОР-920, ОР-920ПК, ОР-928, ОР-
928ПК, ОР-938, ОР-938ПК; пz}пиця - орiентир ОР-
936; милицi лiктьовi МК-923ПК, МК-933ПК, МК-
9З7, МК-9З7ПК; милицi пахвовi МС-925 Велика
ПК, МС-925 Середня ПК, МС-925 Мала ПК;
- крiсел колiсних 110,123
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ТОВ ,,Норма-трейд'О
36007,м.Полтава,
вул. Ковпака,5З,
телr/факс. (0532) 68-85-73, 68-88-1 1

norma-trade@rneta.ua

виготовленнrI та IIостачаншI :

- засобiв для ходiння, KepoBaHI,m обома руками:
ходунки на колесzlх Х-6, Х-10, ХЩ-3С; ходунки-
столи Х-4С;
- меблiв: стiл-парта ССС-4;
- пiдйомники ПГР-150 ЕМП, ilГР-150 ЕСП;

1,,

ТОВ,rОртотехао"
79040, м.львiв,
вул. Ген. Курмановича, 9,

тел.(032)229-30-81
ortotehno@ukr.net

виготовлення та постач анюI ;

- меблiв: стiл-парта ОСП; стiйка шохила ОСПВ;
стiйка (вертикалiзатор) ОСВ;
- крiсел колiсних ОККСА-01, ОККС3, ОККСС-03,
ОККС2Ф, ОККСДП, ОККСО;

_,r _)

ФОП Муригiн Вiталiй
Володимирович
611 24,п,r.XapKiB,
пр-т Гагарiна -l74, 

корпус З, кв.1 l0
з,е;i.(063)924-44-58
tззgtжЬ yi t@) g шз а iJ, с gt цl

по стач аЕня матрацiв протипр опежневих Арр -Р0 8 ;

34

Хвqельницьке мале учбово-
виробниче нriдкршсвrствO rrВоляО'
0411 9, м.КиiЪ,
ву:i.Ме:rьiликова, бул.83-Д. офiс 1 1 0
тел. (044)5 З 6-00-8 0,0 61 -467 -93 -9 6

ч*lэ,я-k@j"trЧr. }et

постачаннJI крiсел колiсних MEWA,PEGAZ
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