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r J-оЗ,_;ь t+ лъ__6.d r/о// Э r- t//rr_,
на лъ _ _ Bl.r СТqГктурнi пiдрозлiли

соцrальпого захистy }Iаселення
обласних та Киiвськоi Micbkoi
державних адмiнiстрацiй

булугь Еадzrвати IrосJýли особам з
iттвалiднiстю щодо забезпеченrrя iх
технiчними та iншими засобами
реабiлiтацiТ

I\u[iнicTepcTвo соцiальноТ полiтики Украiни надсилас перелiк пiдприсмств,

яКi згiДно з протоколъними рiшеннями Експертноi KoMiciT J\Гs 9 вiд 16,06.2017 в

поточному Роцi булугь надавати посJýти особам з iнвалiднiстю щодо

забезпечення ix технiчними та iншими засобами реабiлiтацiТ (Додаток 1),

KpiM того, звертаемО рагУ на тс, що в даний час що тривас шрийом

документiв вiд uiдприемств-кандидатiв ycix форм власностi щодо визначенIuI
о

вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам на виготовленIUI, поставIry, ремоIIт та

технiчне обсщтовуванIш технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii, таким чином

перелiк пiдприсмств протезноi галузi буд е доповнюватись.

!ОРУЧаСМО ДоВести зазначене до районних та мiських орцакiв працi

соцiального захисту населентш та взяти пiд контроль видачу направлень
о

забезпеченII;I вищезiвнач еними засобами.
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Засryпник дир€ктора Щепартаменту
соцiального захисry осiб з iнвалiднiстю
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Назва
пiдприсмства-ка ндидат

Щоговiрнi зобов'язання rцодо виготовлення'
поставки, пiслягарантiйного ремонту та
технiчного обслуговування технiчцих та

iнших засобiв реабiлiтацii

1

ПФ ,оТеллус"
вул. Акалемiка Воробйова, 3/1,
м. Одесa, 65031
тел.(048)-715-81-01
gffice@lellus.,od.uд

виготовJIентUI та по стач aEIIlI :

протезiв молочноТ залози, лiфiв для крiплення
протезiв молочноi залози, компресiйних pyKaBiB
при лiмфодемi;

ортезiв на хребец ортезiв на BepxHi та нижнi
кiнцiвки, протезiв BepxHix та нижнiх кiнцiвок за
технологiсю 3 D-скануванIш;

протезiв BepxHix та нижнiх кiнцiвок, ортезiв
на нижнi кiнцiвки за HoBiTHiMи технологiями;

здiйсненrrя складного протезраннrI за
технологi ею 3 D-cKaHyBaHru{

2

ТОВ ,rОртотехно"
вул. Генерала Курмановича, 9,
м. Львiв, 79040
тел.(032)229-30-8 l

ortotehno@ukr.net

виготовленIU{ та по стач aHHrI :

крiсел колiсних Тоm 5 Streeter * Dепчец
OKKCI-05, ОККСС-03 за iндивiдуальним
замовленIuIм та крiсла колiсного GK863LABJ
серiйного виробництва;

допомiжних засобiв для особистого догJIяду
та захисту: подушка протипролежнева КУ56З

3

тов,дрАнсрЕАл,,
Просп. ýzIаршала жукова, 10з,
м. Одеса, 65104
тел.(048)710-00- 18

kodo@kodo-shoes.com

виготовпенIIJ{ та по стач aHIUI :

ортопедичного взуття.

4

ТОВ,,Пршватне Киiвське
протезно-ортопедичне
пiдприемство"
вул. Кирилiвська, ||5l2, кв. 33,
м. Киiв,04073
теi/ф.(044) 468-07-25
099-704-з4-95
рkро.Неч@gш4il.соm

виготовлення та постачаIIIIJ{ :

ортезiв на стопу за технологiсю 2D-cKaH}tsaHшI

1
ТОВ ,,CBiT Лiтньоi Лrодини та
реабiлiтацii"
вул. Набережно-Корчратська,l 4 - | 4 а
м.Киtв,03045
тел.(044) 23 5-03- 1 З, 290-92-t9
info@svit:Ц.cpm

постачанIUI:
крiсел колiсних Otto Bock Mygo; Otto Bock

Kimba Neo; Otto Bock Start В2 Vl; Otto Bock Start
M2s V7; Otto Bock Motus СV; Otto Bock Ventus;
Otto Bock Advantgarde 4; OSD-ADJ-P; Otto Bock
В400;

допомiжних засобiв для особистого дошяду
та захисту: подушки протипролежневi OttoBock
Теrrа, OttoBock Теrrа Aquos;

меблi: стiйка (вертикалiзатор) Otto Bock
Муgо.


