ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
02 лютого 2017 року № 172
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 05 липня 2021 року № 385)

ПЕРЕЛІК
підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлення, постачання, ремонт та технічне
обслуговування технічних та інших засобів реабілітації
№

Найменування підприємства, що
Строк
відповідає кваліфікаційним вимогам на
відповідності
виготовлення, постачання, ремонт та
кваліфікаційним
технічне обслуговування технічних та
вимогам
інших засобів реабілітації, його
місцезнаходження, код
ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової
картки платника податків

1

ТОВ „Ортопедичний науково-виробничий
реабілітаційний центр „Ортес”
вул. Фролівська, 4,
м. Київ, 04070
(30382727)
тел. (044) 485-23-94, (067) 232-67-47,
(067) 534-81-55
e-mail: ortes.kiev@gmail.com

3 роки
(2020 – 2022)

Види діяльності

виготовлення та постачання протезів молочної
залози, протезів молочної залози післяопераційних,
ліфів для кріплення протезів молочної залози, ліфів
для
кріплення
протезів
молочної
залози
післяопераційних, ортезів на верхні кінцівки
(компресійний рукав при лімфодемі), спеціальних
ліфів для кріплення протезів молочної залози для
занять фізичною культурою і плаванням (купальники)

2

2

Одеське
казенне
експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Героїв Крут, 11,
м. Одеса, 65078
(03187720)
тел. (048) 785-39-97
e-mail: od_popmed@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

3

ТОВ „Норма-трейд”
вул. Ковпака, 53,
м. Полтава, 36007
(31317122)
тел. (0532) 56-71-38, (0532) 56-62-46,
(050) 367-55-54, (067) 703-25-88
e-mail: norma2017@ukr.net,
norma-trade@meta.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виробів,

виготовлення та постачання:
допоміжних засобів для особистої гігієни:
крісла-стільці без коліс СТ-1.2.0, СТМ-2.1.0,
СТМС-1.1.0; крісла-стільці на колесах СТМР-1.1.0,
СТМД-2.1.0; підставки для унітазу КТ-3.1.0; сидіння
для ванни СВС-3.1.0; сидіння для душу ДС-5.1.2;
підставки для ванни СОБ-3.1.0; табурети СД-2.1.0,
СДр-1.1.0; умивальники УМН-1.1.0;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки Х-3С, Х-2С; ходунки на колесах Х-10;
ходунки-столи Х-4С;
допоміжних засобів для переміщення або переносу:
кошики (стільці) для перенесення КП-1;
допоміжних
засобів
для
підйому:
підйомники
пересувні
ПГР-150РМ/8ММ.36.04,
ПГР-150ЕМ/8ММ.36.02,
ПГР-150ЕМП;
підйомники
стаціонарні
ПГР-150РС/8ММ.36.03,
ПГР-150ЕС/8ММ.36.01, ПГР-150ЕСП;

3

ремонт допоміжних засобів для підйому:
ПГР-150РМ, ПГР-150ЕМ, ПГР-150ЕМП, ПГР-125ЕМ,
ПГР-150РС, ПГР-150ЕС, ПГР-150ЕСП
3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання:
допоміжних засобів для особистої гігієни: східці
СПП-3.1.0;
допоміжних засобів для підйому: підйомники
ПГР-125ЕМ;
меблів: столи приліжкові НТ-СПр;
механічним приводом НТ-Л-4дм

4

Київське
казенне
експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство
вул. Фролівська, 4,
м. Київ, 04070
(03187691)
тел. (044) 425-21-88
e-mail: info@kkepop.com.ua

3 роки
(2020 – 2022)

ліжка

з

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування), протезів
верхніх кінцівок підвищеної функціональності за
новітніми технологіями, ортопедичного взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

виробів,

4

5

Підприємство
„Владислава”
Всеукраїнської організації інвалідів „Союз
організацій інвалідів України”

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання протезів молочної
залози, протезів молочної залози післяопераційних,
компресійних рукавів при лімфодемі, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози післяопераційних,
спеціальних ліфів для кріплення протезів молочної
залози для занять фізичною культурою та плаванням
(купальники)

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;

вул. Василя Стуса, 67/88,
м. Краматорськ,
Донецька обл., 84301
(31083925)
тел. (06264) 3-58-17,
(099) 931-71-08, (066) 573-91-90
e-mail: vladislava-krm@ukr.net

6

Хмельницьке державне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство
вул. В’ячеслава Чорновола, 159/1,
м. Хмельницький, 29006
(23655123)
тел. (0382) 64-73-78
e-mail: hdepop@hm.ukrtel.net, xdepop@gmail.com

ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних
3 роки
(2021 – 2023)

виробів,

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, спеціальних ліфів
для кріплення протезів молочної залози для занять
фізичною культурою і плаванням (купальники),
компресійних рукавів

5

7

Полтавське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Монастирська, 10,
м. Полтава, 36000
(03187737)
тел. (0532) 56-22-67
e-mail: pkepop@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

8

Вінницьке казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Хмельницьке шосе, 126,
м. Вінниця, 21100
(03187648)
тел. (0432) 55-20-08
e-mail: vinkepop@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

9

Дніпропетровське
казенне
експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство
просп. Богдана Хмельницького, 21,
м. Дніпро, 49061
(03187660)
тел. (056) 720-95-02
e-mail: dkepop.secretary@gmail.com

3 роки
(2020 – 2022)

виробів,

виробів,

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

виробів,

6

10

Харківське державне дослідне протезне
підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Клочківська, 339,
м. Харків, 61051
(14081462)
тел. (057) 337-98-86
e-mail: hddppr@gmail.com

11

Харківське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство
вул. Велика Панасівська, 112,
м. Харків, 61017
(03187743)
тел. (057) 712-88-45
e-mail: info@khkepop.com.ua

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
ортезів на хребет, ортезів на верхні та нижні
кінцівки, протезів верхніх та нижніх кінцівок,
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки МХ-1, МХ-1М, МХД-8, МХ-14,
МХ-15; ходунки на колесах МХ-2, МХ-2М,
МХ-6, МХ-У; ходунки на колесах з підвищеною
надійністю та функціональністю МХ-4, МХ-5;
ходунки-стільці
МХД-1,
МХД-2,
МХД-4;
ходунки-столи з опорою на передпліччя ХСДХ-1,
ЗХО 2036;
допоміжних засобів для переміщення або
переносу: кошики (стільці) для перенесення ССП-1;
допоміжних засобів для особистої гігієни:
крісла-стільці СТ-1, СТ-1С, СТ-2, СТ-3, СТ-5, СТ-5Р,
СТ-8; підставки для унітазу ПТ-2; сидіння для
ванни / душу СВ-1, СВ-2; підставки для ванни ПВ-2;
табурети / стільці СтК-1; умивальники УП-1;

7

меблі: столи-парти СтД-П1, столи приліжкові
СП-1, СП-3;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних
12

Львівське
казенне
експериментальне
підприємство засобів пересування і
протезування
вул. Рудненська, 10,
м. Львів, 79052
(03187714)
тел. (032) 267-68-45, (032) 267-94-15
e-mail: office@protez.com.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виробів,

виготовлення та постачання:
ортезів на хребет, ортезів на верхні та нижні
кінцівки (в тому числі складне ортезування), протезів
верхніх та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), ортопедичного взуття, допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту;
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні
базові КЛС, КК 1-00, КК 1-01, КК 1-02, КЛСД, КСД;
низькоактивні крісла колісні з гігієнічним отвором
базові КЛСТ, КЛСТ-01; середньоактивні крісла
колісні базові КК, КК-01, КК-02, ККСК, ККСК-01,
ККСК-02, ККСК-03, ККСН, ККСН-01, ККСН-02;
крісла колісні з електроприводом базові ККЕК 1,
ККЕК 2, ККЕД 11; триколісні велосипеди для дітей з
інвалідністю базові ВТП, ВТПД; активні крісла колісні
базові Стимул, Стимул-01, Стимул-02, Стимул-1,
Стимул-1-01, Стимул-1-02; дорожні крісла колісні
базові КДСВ, КДСВ 01, КДСВ 02; дошки для
пересування (коляски малогабаритні) базові КМ;
крісла колісні за індивідуальним замовленням;
меблів: стійки (вертикалізатори) з елементами
фіксації тулуба ВДР, ВДР 01, ВДР 02; стійки
(вертикалізатори – стійки похилі) з додатковими
елементами фіксації тулуба ВД;

8

ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних
13

Тернопільське казенне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Тролейбусна, 10,
м. Тернопіль, 46027
(14053827)
тел. (0352) 53-51-14, (0352) 43-43-85,
e-mail: tkepop@ukr.net

14

ТОВ „Центр протезування „Інвалтруд”
вул. Гвардійців-Залізничників, 20,
м. Харків, 61093
(34721089)
тел. (057) 724-28-38, (050) 326-25-47,
(050) 908-19-59, (097) 783-74-93
e-mail: invaltrud.kh@ukr.net

15

ТОВ „Науково–технічне підприємство
„Спецмедтехніка”
вул. Академіка Проскури, 9-Б,
м. Харків, 61085
(30753934)
тел. (057) 315-25-19, (057) 315-25-18,
(057) 315-25-29, (066) 947-31-93, (067)149-30-39
e-mail: smedtexnika@ukr.net

виробів,

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), ортопедичного взуття, допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

виробів,

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на верхні та
нижні кінцівки, протезів верхніх та нижніх кінцівок
(у тому числі складне протезування), допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту, ремонт
протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання засобів для ходіння,
керованих однією рукою: палиці ТР2/8ВР.14.01,
ТР5/8ВР.14.02, милиці ліктьові КО-А4/7ВР.09.03,
КО-А5/7ВР.09.04, милиці пахвові КО-А2/7ВР.09.01,
КО-А3/7ВР.09.02

9

16

ПФ „Тєллус”
вул. Академіка Воробйова, 3/1,
м. Одеса, 65031
(30210100)
тел. (048) 705-81-01, (095) 568-58-88,
(067) 461-58-88, (093) 561-58-88
e-mail: info@tellus.od.ua

3 роки
(2019 – 2021)

виготовлення та постачання:
ортезів на хребет, ортезів на верхні та нижні
кінцівки, протезів верхніх та нижніх кінцівок (у тому
числі складне ортезування та протезування) з
використанням САD/САМ-технології;
протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів на
нижні кінцівки за новітніми технологіями;
постачання
протезів
молочної
залози,
компресійних рукавів при лімфодемі, ліфів для
кріплення протезів молочної залози

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет
(у тому числі складне ортезування), ортезів на верхні
та нижні кінцівки (у тому числі складне ортезування),
протезів верхніх та нижніх кінцівок (у тому числі
складне протезування), ортопедичного взуття,
ортопедичного
взуття,
виготовленого
на
індивідуальних
копилах
з
використанням
САD/САМ-технології, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
постачання спеціальних ліфів для кріплення
протезів молочної залози для занять фізичною
культурою та плаванням (купальники);
постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові Karma Ergo Lite 2 (KM 2512 Ergo
Lite 2.1); середньоактивні крісла колісні базові Karma
Flexx STD (KM 8522 Flexx HD); крісла колісні з

10

електроприводом Karma Blazer (Blazer KP-31Т
(Sling Seat), Karma Blazer (Blazer KP-31 (Captain Seat);
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних
17

ТОВ „Ортомедика”
вул. Казимира Малевича, 86-Б,
м. Київ, 03150
(32422939)
тел. (044) 207-06-97, (067) 325-56-76
e-mail: orthomedica-1@ukr.net

18

ПП „Арол плюс”
вул. Городоцька, 120,
м. Львів, 79015
(33202364)
тел. (032) 237-27-30
e-mail: office@arolplus.com

виробів,

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту, ортопедичного взуття;
ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

3 роки
(2021 – 2023)

виробів

та

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів
верхніх та нижніх кінцівок з використанням
САD/САМ-технології та протезів нижніх кінцівок
підвищеної
функціональності
за
новітніми
технологіями (протез стегна модульного типу з
колінним вузлом з електронним управлінням, протез
після вичленення в тазостегновому суглобі
модульного типу з колінним вузлом з електронним
керуванням)

11

1 рік
(2021)

19

Хмельницьке Мале учбово-виробниче
підприємство „Воля” Хмельницького
обласного фонду „Соціальний захист та
реабілітація інвалідів”

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, оф. 110,
м. Київ, 04119
(14169122)
тел. (044) 536-00-80, (067) 467-93-96
e-mail: volya-k@ukr.net
http://www.volyaukr.net

виготовлення та постачання ортопедичного взуття,
виготовленого на індивідуальних копилах з
використанням САD/САМ-технології
виготовлення та постачання:
крісел колісних: крісла-каталки базові АЛ907.2;
низькоактивні крісла колісні базові АЛ902.1;
постачання:
крісел колісних: багатофункціональні крісла
колісні підвищеної надійності та функціональності
Mewa; багатофункціональні крісла колісні базові
Pegaz;
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі АLМ.ПП-01,
АLМ.ПП-02,
АLМ.ПП-03,
АLМ.ПП-04,
АLМ.ПП-05

3 роки
(2021 – 2023)

20

ПП „Ортопедсервісцентр”
вул. Хмельницьке шосе, 114-Ж,
м. Вінниця, 21029
(37424181)
тел. (0432) 56-02-00
e-mail: ortopedservis@ukr.net

постачання крісел колісних YETI

1 рік
(2021)

постачання багатофункціональних крісел колісних,
що дають змогу змінити кут нахилу системи опори
тіла, базових GRIZZLY

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та
нижніх
кінцівок,
ортопедичного
взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;

12

ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття
21

Миколаївське державне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

пров. Кобера, 17,
м. Миколаїв, 54018
(24793175)
тел. (0512) 53-30-37, (0512) 53-30-41,
(0512) 55-88-88
e-mail: mdepop@ukr.net

виробів

та

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних;

виробів,

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, ортезів на верхні
кінцівки (компресійний рукав при лімфодемі),
спеціальних ліфів для кріплення протезів молочної
залози для занять фізичною культурою і плаванням
(купальники)
22

ТОВ „Друкмаш-центр”
вул. Волкова, 13-Б,
м. Кропивницький, 25031
(31472355)
тел. (0522) 55-38-42, (0522) 35-52-50
e-mail: drukmash1@ukr.net

3 роки
(2019 – 2021)

постачання:
крісел колісних з електроприводом e-Throne
ET-10F22; багатофункціональних крісел колісних
Ма004, Ма005, Ма006; крісел-каталок TAW907LABH;
виготовлення та постачання низькоактивних крісел
колісних КК-2-03 „Друкмаш” за індивідуальним
замовленням

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:

13

ортезів на хребет, протезів молочної залози, ліфів
для кріплення протезів молочної залози, ортезів на
верхні кінцівки (компресійний рукав при лімфодемі);
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні
базові КК-2-01 „Друкмаш”; середньоактивні крісла
колісні базові КК-2-02 „Друкмаш”; дорожні крісла
колісні активні базові ДККА „Marusia-1”, ДККА
„Marusia-2”; дорожні крісла колісні базові ДККС-1,
ДККС-2, ДККС-3, ДККС-4, ДККС-5, ДККС-6,
ДККС-7, ДККС-8, ДККС-9, ДККС-10, ДККРС-2,
ДККРС-3; крісла колісні за індивідуальним
виготовленням;
ремонт технічних засобів реабілітації власного
виробництва та постачання
3 роки
(2021 – 2023)

23

ПОГ „Інватех”
вул. Ковпака, 17-Д,
м. Полтава, 36007
(35295257)
тел. (0532) 61-10-41, (0532) 61-18-04
e-mail: invatex-pl@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

постачання
протезів
молочної
залози
післяопераційних, ліфів для кріплення протезів
молочної залози післяопераційних, спеціальних ліфів
для занять фізичною культурою і плаванням
(купальники)
виготовлення та постачання:
протезів верхніх кінцівок;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-стільці ,,Стриж-01”, ,,Стриж-02”, ,,Еней-01”,
,,Еней-02”;
крісел колісних: велосипеди триколісні ВСД-11
,,Капітан”, ВСД-21 ,,Майор”, ВСД-31 ,,Генерал”;

14

меблів: столи-парти СП-3; стійки-парти СП-1,
СП-4; стійки (вертикалізатори) ВО-1, ВО-2; стійки
похилі дитячі СПд-1; стійки вертикальні Свн-1, Свн-2;
столи приліжкові СПпр; ліжка ЛІ-ІІІ, ЛІ-ІV; стінки
шведські СШД-01;
ремонт крісел колісних
1 рік
(2021)
3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на верхні
кінцівки
виготовлення та постачання:
ортезів на хребет, ортезів на нижні кінцівки,
протезів нижніх кінцівок, ортопедичного взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
меблів: столи-парти з елементами фіксації тулуба
СП-3/120-160, СП-100, СП-200, СП-300, ССС-2,
ССС-4, стільці пересувні: СРд-1, ССМд-1;
ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

24

ПП „М. Ящук”
просп. Академіка Корольова, 12-Е,
м. Київ, 03134
(31861445)
тел. (044) 274-60-40, (067) 467-78-90,
(067) 693-43-28
e-mail: m-yaschuk@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

виробів

та

виготовлення та постачання засобів для ходіння,
керованих однією рукою: милиці ліктьові 7ВР.07.02,
милиці пахвові 7ВР.08.02

15

25

ТОВ „Слайг Медікал”
вул. Нагірна, 8/32,
м. Київ, 04107
(36412374)
тел. (044) 483-65-27, (063) 644-74-80,
(050) 314-59-50, (067) 507-67-56
e-mail: prodazha@slayg.com, tech@slayg.com

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні базові
901, 908, 951; середньоактивні крісла колісні базові
Сіті-01, Сіті-02; багатофункціональні крісла колісні
базові (реклайнери) 954; крісла колісні з електричним
приводом базові 110; дорожні крісла колісні з
електричним приводом базові 123;
допоміжних засобів
крісла-стільці 692, 894;

для

особистої

гігієни:

засобів для ходіння, керованих однією рукою:
милиці пахвові МС-925 Мала, МС-925 Мала ПК,
МС-925 Середня, МС-925 Середня ПК, МС-925
Велика, МС-925 Велика ПК; милиці ліктьові
МК-923, МК-923ПК, МК-933, МК-933ПК, МК-937,
МК-937ПК; палиці ОР-920, ОР-920ПК, ОР-928,
ОР-928ПК, ОР-938, ОР-938ПК; палиці-орієнтири
ОР-936;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки ХС-913; ходунки на колесах ХС-912
26

ПОГ „ЦКРІ „Акмеа”
вул. Виборзька, 42-А,
м. Київ, 03067
(35893072)
тел. (044)-351-13-29, (067) 320-80-53,
(067) 320-80-51
e-mail: akmea.pog@gmail.com
http: www.akmea.com.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
ортезів на нижні кінцівки безшарнірних (ортези на
грудний, поперековий відділи хребта, тазостегновийколінний-гомілковостопний суглоби-стопу);
меблів: столи-парти з елементами фіксації тулуба
КР-375

16

27

ТОВ „Центр протезно-ортопедичної
реабілітації інвалідів „ОРТТЕХ”

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Рубана, 5,
м. Запоріжжя, 69124
(34705622)
тел. (061) 236-67-77, (095) 366-18-79,
(095) 228-65-55, (050) 326-36-22,
e-mail: center_ortteh@ukr.net

28

ТОВ „Виробнича компанія Діспомед”
пров. Липський, 3, кв. 11,
м. Київ, 01021
(32250962)
тел. (050) 380-41-03, (094) 821-85-36,
(050) 484-78-94, (094) 821-85-63, (067) 467-07-05,
(093) 213-64-75, (067) 467-04-05, (093) 386-90-71
e-mail: dispomed2003@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та
нижніх
кінцівок,
ортопедичного
взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні базові
КкД-06, КкД-12, КкД-17, КкД-18; низькоактивні
крісла колісні з гігієнічним отвором базові КтД-26-01;
середньоактивні крісла колісні базові КаД-11; активні
крісла
колісні
базові
КаД-19,
Кад-20;
багатофункціональні крісла колісні підвищеної
надійності та функціональності КкД-15-01, КкД-16;
багатофункціональні
крісла
колісні
базові
(реклайнери)
КкД-04-01;
крісла
колісні
з
електроприводом
базові
КеД-31,
КеД-32;
електроскутери Кед-34; дорожні крісла колісні базові
КвД-22;
допоміжних засобів для особистої гігієни:
крісла-стільці (без коліс) СтД-04, СтД-05, СтД-06,
Стхд-821;
крісла-стільці
(біотуалет)
СтД-07;
крісла-стільці (на колесах) СтД-03к, СтД-27, СтД-29;
сидіння-надставки на унітаз СтД-881; сидіння для
ванни СгД-02, СгД-02-01, СгД-02-02; табурети
СгД-03, СгД-03-01; стільці СгД-08, СгД-09;

17

засобів для ходіння, керованих однією рукою:
палиці без пристрою проти ковзання ПхД-12, ПхД-16,
ПхД-17/1; палиці з пристроєм проти ковзання ПхД-12,
ПхД-16, ПхД-17/1; палиці-орієнтири ПхД-18; милиці
ліктьові без пристрою проти ковзання МлД-02,
МлД-03; милиці ліктьові з пристроєм проти ковзання
МлД-02, МлД-03; милиці пахвові без пристрою проти
ковзання МпД-05, МпД-06L, МпД-06S, МпД-06M,
МпД-07, МпД-08; милиці пахвові з пристроєм проти
ковзання МпД-05, МпД-06L, МпД-06S, МпД-06M,
МпД-07, МпД-08;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки ХрД-08, ХрД-08д, ХрД-10, ХрД-10-01,
ХрД-11, ХрД-11-01, ХрД-11д, ХрД-962; ходунки на
колесах ХкД-04, ХкД-06, ХкД-07, ХкД-14, ХкД-15;
ходунки на колесах підвищеної надійності та
функціональності ХкД-03, ХкД-03д
1 рік
(2021)

постачання:
крісел колісних: крісла-каталки ЕЛА-РАТА;
меблів: столи приліжкові ЕЛА-СпД

18

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання багатофункціональних
крісел
колісних
підвищеної
надійності
та
функціональності КкД-16-01;
постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові ЕЛА Базис-1, ЕЛА Базис-2;
середньоактивні крісла колісні базові ЕЛА Комфорт-1,
ЕЛА Комфорт-3; активні крісла колісні базові
ЕЛА Актив, ЕЛА Актив-1, ЕЛА Актив-2; крісла
колісні з електроприводом базові ЕЛА-ВОЯЖ

29

АТ „Ортодопомога у формі ТОВ”
вул. Академіка Волкова, 20-А,
м. Харків, 61105
(22721757)
тел. (0572) 52-41-23
e-mail: ortoprom1994@gmail.com

30

ТОВ „Ортез-Полтава”
пров. Рибальський, 22,
м. Полтава, 36004
(39402877)
тел. (050) 154-44-15
e-mail: ortezpoltava@gmail.com

31

ТОВ „ОРТ-ДЦП-спеціалізований центр
реабілітації”
просп. Московський, 197,
м. Харків, 61037
(38634477)
тел. (057) 756-57-40
e-mail: ortsabo@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання допоміжних засобів
для особистого догляду та захисту: засоби для захисту
тулуба або всього тіла: подушки протипролежневі
односекційні ПП-І

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на грудний,
поперековий відділи хребта, тазостегновий-коліннийгомілковостопний суглоби-стопу, ортопедичного
взуття
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32

Приватне протезно-ортопедичне
підприємство „Динаміка”

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Сумська, 59, кв. 19,
м. Харків, 61058
(32235225)
тел. (057) 781-64-03, (095) 843-53-95
e-mail: 2011.dinamica@gmail.com

33

ТОВ „Антис-орто”
вул. Багговутівська, 1,
м. Київ, 04107
(33240976)
тел. (044) 501-69-05
e-mail: antisorto@gmail.com

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на нижні кінцівки, протезів нижніх кінцівок,
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та
нижніх
кінцівок,
ортопедичного
взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

34

ТОВ „Центр протезування „Едвардс”
вул. Казимира Малевича, 86-Б,
м. Київ, 03150
(31663234)
тел. (044) 205-46-65
e-mail: edwards@i.ua

35

ПП „Ортосвіт”
вул. Бориспільська, 9, корп. 57, а/с 20,
м. Київ, 02099
(33495966)
тел. (044) 369-55-06, (067) 231-51-47,
(067) 639-33-69
e-mail: ortosvit@i.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виробів,

виробів

та

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок (у тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування)

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та захисту

20

36

ПрАТ „Завод Артемзварювання”
вул. Юрія Іллєнка, 2/10,
м. Київ, 04050
(22860631)
тел. (044) 483-12-78, (044) 501-69-04
e-mail: artsv@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні базові
КІС-1, 277; низькоактивні крісла колісні з гігієнічним
отвором базові 244; середньоактивні крісла колісні
базові 128; середньоактивні крісла колісні з пристроєм
для керування однією рукою 201М; активні крісла
колісні базові 120,
124,
172, 201,
245;
багатофункціональні крісла колісні базові 320;
багатофункціональні крісла колісні, що дають змогу
змінити кут нахилу системи опори тіла, базові 235,
238, 250; крісла колісні з електроприводом базові 215,
260; дорожні крісла колісні з електроприводом
базові 220; дорожні крісла колісні базові 178;
допоміжних засобів для особистої гігієни:
крісла-стільці 123, 123М2-1, 123М2-2, 123М3-1,
123М3-4;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки на колесах з підвищеною надійністю та
функціональністю 148;
технічних та інших засобів
індивідуальним замовленням;

реабілітації

за

ремонт крісел колісних та допоміжних засобів для
особистої гігієни
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ТОВ „Ортез про”
вул. Казимира Малевича, 86-б,
м. Київ, 03680
(39489172)
тел./факс (044) 205-46-30, (044) 592-50-41,
(066) 365-79-81, (097) 988-98-81, (094) 892-50-41,
(063) 392-76-52
e-mail: ortez@ukr.net

38

ТОВ „Регіональний центр індивідуального
протезування „Біоскульптор”

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання крісел колісних:
низькоактивні крісла колісні з пристроєм для
керування однією рукою базові КІС-1М, 277М;
середньоактивні крісла колісні з пристроєм для
керування однією рукою базові 128М, 245М

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні кінцівки, ортезів на нижні кінцівки
(в тому числі складне ортезування), протезів нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2021 – 2023)

вул. Клочківська, 258, оф. 242,
м. Харків, 61051
(38878303)
тел. (057) 720-97-93,
(068) 608-34-72, (068) 608-34-73
e-mail: biosculptor.ua@gmail.com

виготовлення та постачання протезів верхніх
кінцівок, протезів нижніх кінцівок (у тому числі
складне протезування), протезів нижніх кінцівок
підвищеної
функціональності
за
новітніми
технологіями, допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок підвищеної функціональності за новітніми
технологіями для занять спортом

22

39

Чернівецьке
„Опора”

приватне

підприємство

вул. Героїв Майдану, 77-Б,
м. Чернівці, 58013
(31396526)
тел. (0372) 57-50-44,
(050) 431-22-00, (097) 913-95-75
e-mail: opora2002@hotmail.com

40

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2021 – 2023)

ПОГ „Інватех” громадської організації
„Інвацентр”

виготовлення та постачання ортопедичного взуття

3 роки
(2021 – 2023)

післягарантійний ремонт і технічне обслуговування
крісел колісних

3 роки
(2019 – 2021)

виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки, протезів нижніх кінцівок за новітніми
технологіями для учасників антитерористичної
операції та допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортезів на нижні кінцівки, протезів нижніх кінцівок
підвищеної
функціональності
за
новітніми
технологіями, допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;

вул. Новосельського, 64,
м. Одеса, 65023
(37872075)
тел. (048) 749-18-12
e-mail: burs.net@gmail.com

41

ТОВ „Український центр
ветеранів Афганістану”
вул. Казимира Малевича, 86-Б,
м. Київ, 03150
(32852274)
тел. (044) 205-46-64, (044) 205-46-69
e-mail: centrrva@ukr.net

реабілітації

ремонт протезів нижніх та верхніх кінцівок

23
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Фізична особа – підприємець Бондаренко
Алевтина Вікторівна

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на верхні
кінцівки

3 роки
(2021 – 2023)

ремонт крісел колісних, допоміжних засобів для
підйому, меблів та засобів для ходіння, керованих
обома руками

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;

вул. Краснова, 17, оф. 192,
м. Київ, 03115
(2942711082)
тел. (066) 172-14-96, (093) 200-62-26
e-mail: alevtyna.bondarenko@gmail.com
www.orik.com.ua

43

Фізична особа – підприємець Бондаренко
Євген Григорович
вул. Корольова, 44-Б,
м. Житомир, 10025
(3178216659)
тел. (0412) 44-78-48
e-mail: Zhenia111@ukr.net

44

ПП „Терно-Топ”
вул. Підгірна, 21,
м. Тернопіль, 46012
(37417787)
тел. (0352) 26-76-90,
(098) 645-16-07, (099) 144-85-43
e-mail: ternotop@ukr.net

ремонт протезно-ортопедичних виробів
3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок, ортезів на хребет, ортезів на верхні та
нижні кінцівки, ортопедичного взуття, допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

виробів,

24
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ТОВ „Сигма-Орто”
вул. Черепанових, 4-А,
м. Харків, 61004
(31643202)
тел. (057) 781-90-60,
(097) 461-90-60, (095) 326-57-50
e-mail: sigma-orto@ukr.net

46

ПП „Протезно-ортопедична „Допомога”
вул. Гагаріна, 101, оф. 316,
м. Ужгород, 88006
(24203825)
тел. (0312) 66-12-57,
(068) 279-35-24, (066) 879-56-43
e-mail: dopomoga.uzh@ukr.net

47

ТОВ „Медичний центр „Ортоспайн”
просп. Перемоги, 62-Г, кв. 213,
м. Харків, 61204
(39165512)
тел. (057) 773-10-20,
(098) 651-12-48, (097) 189-10-84
e-mail: 39165512mc@gmail.com

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів нижніх
кінцівок (в тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки, протезів верхніх кінцівок

3 роки
(2019 – 2021)

виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки
(у
тому
числі
з
використанням
САD/САМ-технології)

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на верхні
кінцівки, ортезів на хребет із термопластичних
матеріалів (у тому числі з використанням
САD/САМ-технології)

25

48

ТОВ „ОРТСАБО – Спеціалізований Центр
Реабілітації”

3 роки
(2020 – 2022)

просп. Московський, 197,
м. Харків, 61037
(33206212)
тел. (057) 756-57-40
e-mail: ortsabo@ukr.net

виготовлення та постачання:
ортезів на хребет (у тому числі з використанням
САD/САМ-технології), ортезів на верхні та нижні
кінцівки (в тому числі складне ортезування), протезів
верхніх та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;
ортезів
на
нижні
кінцівки
підвищеної
функціональності за новітніми технологіями, протезів
верхніх кінцівок підвищеної функціональності за
новітніми технологіями;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

49

ТОВ „Ортотехно”
вул. Генерала Курмановича, 9,
м. Львів, 79040
(32408558)
тел. (032) 229-30-81, (063) 989-25-52,
(066) 100-18-89, (068) 320-08-53
e-mail: ortotehno@ukr.net

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок (спеціальні вироби для занять
спортом)

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок підвищеної функціональності за новітніми
технологіями

3 роки
(2019 – 2021)

постачання багатофункціональних крісел колісних
Piper Comfort

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні
базові ККС, ОККС1, ОККС2, ОККС3, ОККСДП;
низькоактивні крісла колісні з гігієнічним отвором
базові ОККСС; середньоактивні крісла колісні базові

26

KY903LQ-A, ОККС2Ф; середньоактивні крісла
колісні з пристроєм для керування однією рукою
ОККСО;
активні
крісла
колісні
ОККА;
багатофункціональні крісла колісні BEN 4 PLUS
STANDART, DIXIE PLUS, ОККСА, ОККСА-01,
ОККСД;
багатофункціональні
крісла
колісні
підвищеної надійності та функціональності Baffin
Buggy, Rico Buggy; багатофункціональні крісла
колісні базові (реклайнери) ОККСЛ; дорожні крісла
колісні з електроприводом WISKING 1018 Easier;
електроскутери WISKING 4025, WISKING 4028;
меблів: столи-парти ОСП; стійки з підвищеною
надійністю та функціональністю ОСВ, ОСПВ; ліжка з
механічним
приводом
KY313S-32;
ліжка
з
електричним приводом KY208DS;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки ОРП1, ОРПК, ОРПС;
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі GC-S1, GC-M1,
GC-L1, GC-XL1;
післягарантійний ремонт технічних та інших
засобів реабілітації власного виробництва
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3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання крісел колісних:
низькоактивні крісла колісні базові ОККС1-05;
низькоактивні крісла колісні з гігієнічним отвором
базові ОККСС-03;
постачання крісел колісних: крісла-каталки базові
GK863LABJ

50

ПП „Ортотоп”
вул. Циганівка, 12,
м. Львів, 79019
(33133773)
тел. (032) 245-80-70, (096) 511-76-19
e-mail: Ortotop@ukr.net

51

Підприємство
„Ясени”
товариства
інвалідів „Інваліди Прикарпаття”
вул. Циганівка, 12,
м. Львів, 79019
(32764377)
тел. (0322) 45-81-61, (096) 315-24-19
e-mail: Jaseny@ukr.net

1 рік
(2021)

постачання крісел колісних Wisking 8802;
багатофункціональних крісел колісних, що дають
змогу змінити кут нахилу системи опори тіла, базових
Caretta Buggy; крісел колісних з електроприводом
базових Wisking 1018, Wisking 1023-41

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на нижні кінцівки, протезів нижніх кінцівок,
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортопедичного взуття
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ТОВ „Турбота”
вул. Клочківська, 339,
м. Харків, 61051
(19468013)
тел. (057) 773-30-39, (050) 619-27-56,
(050) 913-31-22, (097) 373-22-83
e-mail: turbota1993@gmail.com

53

ТОВ „Науково-виробнича фірма
„Орттех-плюс”

3 роки
(2020 – 2022)

ремонт протезно-ортопедичних виробів
3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет із
термопластичних
матеріалів
(у
тому
числі
з використанням САD/САМ-технології)

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на нижні кінцівки (у тому числі
з використанням САD/САМ-технології)

3 роки
(2020 – 2022)

постачання меблів: матрац протипролежневий
Арр-Р0

вул. 23 Серпня, 71,
м. Харків, 61103
(38632663)
тел. (057) 759-64-46, (068) 168-44-76
e-mail: bio_plus@ukr.net

54

ТОВ „Протезно-ортопедичне
підприємство „Біотехніка”
вул. Солдатська, 37, кв. 1,
м. Харків, 61037
(30988164)
тел. (057) 751-50-13, (099) 533-75-80,
(098) 975-46-47
e-mail: bio_admin@ukr.net

55

Фізична особа – підприємець Муригін
Віталій Володимирович
просп. Гагаріна, 174, корп. 3, кв. 110,
м. Харків, 61124
(3195521939)
тел. (063) 924-44-58
e-mail: muryginvit@gmail.com
https://supercare.com.ua/

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;
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ТОВ „Фенікс-Медікал”
пл. Десятого квітня, 1, оф. 9
м. Одеса, 65009
(38848593)
тел. (048) 746-59-00, (094) 960-60-60,
(099) 272-04-57, (067) 488-76-00,
e-mail: office@fenix-medical.com.ua

3 роки
(2020 – 2022)

1 рік
(2021)

постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові Breezy 250, 250P, 300, 300Р;
багатофункціональні
крісла
колісні
базові
(реклайнери) Breezy 250R, 300R; середньоактивні
крісла колісні базові Basix 2; активні крісла колісні
базові HeliX2; крісла колісні з електроприводом базові
Rumba
постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні з
гігієнічним отвором базові Breezy Style ACS;
середньоактивні крісла колісні з пристроєм для
керування однією рукою базові Breezy Premium OAD;
багатофункціональні крісла колісні, що дають змогу
змінити кут нахилу системи опори тіла, базові Breezy
Relax2;
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі з пінополіуретану
контурні JAY Easy Visco Cushion

3 роки
(2021 – 2023)

постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові Breezy Premium, Breezy Style;
багатофункціональні
крісла
колісні
базові
(реклайнери) Breezy Premium R, Breezy Style R;
електроскутери базові Sterling S400
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Підприємство „Орто-Крок” ЛОГО „ПІЛ”
вул. Варшавська, 136,
м. Львів, 79020
(33195667)
тел. (032) 259-20-67, (068) 127-14-20
e-mail: ortokrok89@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, ортезів на верхні
кінцівки (компресійний рукав при лімфодемі),
спеціальних ліфів для кріплення протезів молочної
залози для занять фізичною культурою і плаванням
(купальники)
3 роки
(2021 – 2023)
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ТОВ „Приватне Київське
ортопедичне підприємство”
вул. Академіка Заболотного, 15,
м. Київ, 03143
(38778940)
тел. (044) 228-81-00, (094) 892-97-09
e-mail: info@pkpop.com.ua

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
протезів верхніх кінцівок;

протезно-

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки, протезів нижніх кінцівок (в тому числі
підвищеної
функціональності
за
новітніми
технологіями), допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту, ортопедичного взуття;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття;

виробів,

постачання
протезів
молочної
післяопераційних, ліфів для кріплення
молочної залози післяопераційних

залози
протезів

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

виробів,
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Фізична особа – підприємець Денега
Володимир Ігорович

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання крісел колісних:
триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю базові:
модель № 1, модель № 2, модель № 3, модель № 4,
модель № 5, модель № 6, модель № 7

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів безшарнірних
на верхні кінцівки, ортезів шарнірних на нижні
кінцівки, протезів верхніх та нижніх кінцівок (у тому
числі
складне
протезування
та
підвищеної
функціональності за новітніми технологіями та / або
спеціальних виробів для занять спортом), допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту;

просп. Миру, 51,
м. Хмельницький, 29019
(2627007776)
тел. (067) 477-02-80, (067) 477-02-79
e-mail: dvilp@ukr.net, velodoktor@gmail.com
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ТОВ ,,Ортотех-Сервіс ГмбХ”
вул. Турівська, 26,
м. Київ, 04080
(19343777)
тел. (044) 425-85-69, (044) 425-86-33
e-mail: ortotech_alexs@ukr.net, natali-vel@ukr.net

ремонт протезно-ортопедичних виробів
61

Житомирське державне експериментальне
протезно-ортопедичне підприємство

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Гоголівська, 103,
м. Житомир, 10001
(24704102)
тел. (0412) 36-12-03, (0412) 36-04-78
e-mail: zdepop@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів верхніх та нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування),
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних
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Міжгалузеве
учбово-виробниче
підприємство ,,АПЕКС” BOІ ,,COIУ”
вул. Защука, 10,
м. Миколаїв, 54020
(13847258)
тел. (0512) 47-14-34, (0512) 47-15-02
e-mail: apexmed@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

виробів,

ремонт і технічне обслуговування крісел колісних
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ТОВ ,,Без обмежень”
вул. Петра Чаадаєва, 2-Б,
м. Київ, 03148
(38735577)
тел. 0-800-50-33-35, (044) 403-14-14
e-mail: info@obmezhen.net, 0800@obmezhen.net

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на верхні та
нижні кінцівки (в тому числі складне ортезування),
протезів верхніх та нижніх кінцівок (у тому числі
складне протезування), допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів
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ТОВ ,,Ваше Здоров’я Трейдинг”
просп. Миколи Бажана, 1-М, оф. 11,
м. Київ, 02068
(37588415)
тел. (044) 221-68-20, (067) 827-96-96,
0-800-755-065 – гаряча лінія
e-mail: vzt.kiev@gmail.com

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення
та
постачання
протезноортопедичних виробів підвищеної функціональності
за новітніми технологіями та / або спеціальних виробів
для занять спортом

3 роки
(2019 – 2021)

постачання
Action 1R

3 роки
(2020 – 2022)

постачання:

низькоактивних

крісел

колісних

крісел колісних: низькоактивні крісла колісні базові
Action 1R; середньоактивні крісла колісні базові
Action 3NG, Action 4NG Heavy Duty, Action 3 Junior
Evolutive; активні крісла колісні базові Action 5;
активні крісла колісні підвищеної надійності та
функціональності
Compact,
K-Series;
багатофункціональні крісла колісні підвищеної
надійності та функціональності Rea Clematis,
Rea Azalea; багатофункціональні крісла колісні базові
(реклайнери)
Action
2NG;
крісла
колісні
з електроприводом Stream;

33

допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі Propad Premier,
Flo-tech Lite, Flotech Contour Visco;
допоміжних засобів для підйому: підйомники
пересувні Birdie Evo Compact;
меблів: ліжка з електричним приводом Медлей Ерго
3 роки
(2021 – 2023)
1 рік
(2021)

ремонт крісел колісних, підйомників та ліжок
виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки, ортезів на хребет;
постачання крісел колісних (реклайнерів) D200-30,
електроскутерів Ceres SE
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ТОВ Науково-виробничий центр „Антей
ЛТД”
вул. Екскаваторна, 24,
м. Київ, 03062
(16477158)
тел. (044) 400-11-67
e-mail: anteymm@gmail.com

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: багатофункціональні крісла колісні
базові
КДР-1020,
КДР-1025,
КДР-2020,
КДР-2030, КДР-2035, КДР-3020, КДР-1050, КДР-1060,
Umbrella;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-столи АНТ 200, АНТ 230, АНТ 231;
ходунки-столи з опорою на передпліччя АНТ 622;
ходунки на колесах АНТ 240, АНТ 241; ходунки на
колесах
з
підвищеною
надійністю
та
функціональністю АНТ 220, АНТ 221, АНТ 222,
АНТ 250, АНТ 621;
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меблів:
стійки-парти
АНТ
430;
стійки
(вертикалізатори – похилі) з додатковими елементами
фіксації тулуба АНТ 401, АНТ 402; стійки
(вертикалізатори – похилі) АНТ 403; стійки
(вертикалізатори) АНТ 410; столи-парти з елементами
фіксації тулуба АНТ 310, АНТ 311, АНТ 312, АНТ 313,
АНТ 314, АНТ 350; столи робочі (ігрові) АНТ 330;
стільці пересувні АНТ 320, АНТ 340; стінки шведські
АНТ 450, АНТ 452;
оснащення: поручні АНТ 440;
допоміжних засобів для особистої гігієни: крісластільці АНТ 420, АНТ 421;
постачання:
крісел колісних: багатофункціональні крісла колісні
базові Comfort MM 3, Comfort MM 4, Comfort MM 5,
Comfort Maxi 6, Comfort Maxi 6+, Comfort Maxi 7;
багатофункціональні крісла колісні, що дають змогу
змінити кут нахилу опори тіла, Gemini 2; активні
крісла колісні базові ACTIVE X1, IRIS X1;
середньоактивні крісла колісні базові NICOL 2
1 рік
(2021)

постачання крісел колісних: активні крісла колісні
базові Sagitta; середньоактивні крісла колісні базові
D200; низькоактивні крісла колісні базові 708D
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3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання крісел колісних:
багатофункціональні крісла колісні базові Malva;
постачання:
крісел колісних: багатофункціональні
колісні базові Hoggi ZIP; багатофункціональні
колісні, що дають змогу змінити кут нахилу
тіла, базові Hoggi Bingo Evolution; активні
колісні базові NICOL 1, Hoggi Cleo;

крісла
крісла
опори
крісла

засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-столи з опорою на передпліччя Navigator L,
Navigator M; ходунки на колесах Streeters S, Streeters
M, Streeters L, Streeters XL; ходунки на колесах з
підвищеною надійністю та функціональністю Server S,
Server M, Server L, Quadri Light
66

Приватне
підприємство
ортопедична майстерня”

,,Протезно-

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Хмельницьке шосе, 114,
м. Вінниця, 21029
(36685451)
тел. (067) 430-00-63, (067) 966-72-38
e-mail: protezmaster@ukr.net
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ТОВ ,,Виробниче протезно-ортопедичне
підприємство ,,Опора-плюс”
пров. Фанінський, 3, кв. 35,
м. Харків, 61166
(37188260)
тел. (057) 732-57-21, (097) 658-28-82
e-mail: oporaplus@gmail.com

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту, ортопедичного взуття;
ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

3 роки
(2020 – 2022)

виробів

та

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів
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Приватне
підприємство
,,Центр
протезування і реабілітації ,,РАЗАН”

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Волинська, 40-А,
м. Тернопіль, 46020
(30938129)
тел. (0352) 43-43-50, (0352) 43-61-86
e-mail: razan_2007@ukr.net
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ТОВ ,,Танта плюс”
просп. Сергія Нігояна, 62, оф. 417,
м. Дніпро, 49064
(38198746)
тел. (095) 783-24-89
e-mail: tanta-plus@ukr.net

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання крісел колісних:
активні
крісла
колісні
базові
Flaer
19,
Flaer 32; активні крісла колісні підвищеної надійності
та функціональності FLAER VIKING, FLAER
SPRINT;
крісла
колісні
за
індивідуальним
замовленням;
ремонт крісел колісних власного виробництва
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ТОВ
,,Спеціалізоване
протезноортопедичне підприємство ,,АЄ Брік”
вул. Раїси Окіпної, 4,
м. Київ, 02002
(25271094)
тел. (044) 517-65-44, (044) 516-83-35
e-mail: brik-ortoped@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на нижні
кінцівки, протезів верхніх та нижніх кінцівок, у тому
числі складне протезування та за новітніми
технологіями (протез стегна з колінним вузлом
C-Leg4), допоміжних засобів для особистого догляду
та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів
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Приватне
акціонерне
товариство
,,Деревообробний завод ,,Явір”

3 роки
(2020 – 2022)

вул. Юрія Іллєнка, 2/10,
м. Київ, 04050
(19026166)
тел. (044) 486-79-56, (067) 627-73-61
e-mail: yavir.kiev@i.ua, doz-yavir@ukr.net
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ремонт технічних засобів реабілітації власного
виробництва

ТОВ ,,Науково-виробничий центр ,,Альма”
вул. Богатирська, 6-А, оф. 514,
м. Київ, 04209
(39069379)
тел. (044) 290-54-04, (044) 290-54-05,
(067) 323-74-73
e-mail: alma.sale@gmail.com
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ТОВ ,,Активорто”
просп. Московський, 197, корп. Е-1,
м. Харків, 61037
(40711309)
тел. (057) 756-20-37, (095) 017-93-63,
(097) 538-20-37
e-mail: aktivorto@ukr.net
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ТОВ
,,Протезно-ортопедичний
,,Мальви”
вул. Михайла Котельникова, 2/14,
м. Київ, 03115
(40843306)
тел. (044) 592-51-64, (067) 654-25-08
e-mail: malvy.orto@gmail.com

виготовлення та постачання меблів: столи-парти
360; столи-парти з елементами фіксації тулуба 375,
375П, 375-01, 375-01П, 375-02, 375-02П; стійки
(вертикалізатори – стійки похилі) з додатковими
елементами фіксації тулуба 390;

3 роки
(2020 – 2022)

постачання спеціальних ліфів для кріплення
протезів молочної залози для занять фізичною
культурою і плаванням (купальники)

3 роки
(2021 – 2023)

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, компресійних
рукавів

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на нижні кінцівки, протезів нижніх кінцівок,
ортопедичного взуття, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

центр

3 роки
(2019 – 2021)

виробів,

постачання
протезів
молочної
залози
післяопераційних, ліфів для кріплення протезів
молочної залози післяопераційних, спеціальних ліфів
для занять фізичною культурою та плаванням
(купальники)
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3 роки
(2021 – 2023)

75

Фізична особа – підприємець Білосвіт
Віталій Миколайович
вул. Василя Верховинця,10, кв. 232,
м. Київ, 03148
(3374507731)
тел. (093) 811-29-32, (068) 883-80-90
e-mail: vitalybilosvit@gmail.com
https://3kolesa.kiev.ua/

76

ТОВ „Світ літньої людини та реабілітації”
вул. Набережно Корчуватська, 14,
м. Київ, 03083
(34182067)
тел. (044) 235-03-13, (044) 290-92-19
e-mail: help@sllr.com.ua

1 рік
(2021)

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, ортезів на верхні
кінцівки (компресійний рукав при лімфодемі),
протезів молочної залози післяопераційних, ліфів для
кріплення протезів молочної залози післяопераційних,
спеціальних ліфів для занять фізичною культурою та
плаванням (купальники)
виготовлення та постачання:
крісел колісних: триколісні велосипеди для дітей з
інвалідністю базові Комфорт-MINI;
меблів: стінки шведські „БДЖІЛКА”

3 роки
(2021 – 2023)
3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання крісел колісних:
триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю базові
Комфорт-NEW
постачання:
крісел колісних: багатофункціональні крісла
колісні
RE-MK-2200,
OSD-USTB-18;
багатофункціональні крісла колісні (реклайнери)
OSD-REC-45 (OSD-REP-45); дорожні крісла колісні
OSD-ROCKET2; середньоактивні крісла колісні
OSD-ADJK-M,
OSD-MOD-LWA2-38,
OSD-MOD-LWA2-40,
OSD-MOD-LWA2-45,
OSD-MOD-LWA2-50; низькоактивні крісла колісні
OSD-MOD-STB2HD-55,
OSD-MOD-STB2HD-60,
OSD-MOD-STB3-36,
OSD-MOD-STB3-40,
OSD-MOD-STB3-45,
OSD-MOD-STB3-50,
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OSD-MOD-STC2D-36,
OSD-MOD-STC2D-40,
OSD-MOD-STC2D-45,
OSD-MOD-STC2D-50,
OSD-MOD-STC3-36,
OSD-MOD-STC3-40,
OSD-MOD-STC3-45,
OSD-MOD-STC3-50,
OSD-MOD-STB2D-36,
OSD-MOD-STB2D-40,
OSD-MOD-STB2D-45,
OSD-MOD-STB2D-50,
OSD-MOD-EL-G-45; низькоактивні крісла колісні з
гігієнічним
отвором
OSD-MOD-STC2D-36,
OSD-MOD-STC2D-40,
OSD-MOD-STC2D-45,
OSD-MOD-STC2D-50,
OSD-MOD-STB3-36,
OSD-MOD-STB3-40,
OSD-MOD-STB3-45,
OSD-MOD-STB3-50,
OSD-MOD-STC3-36,
OSD-MOD-STC3-40,
OSD-MOD-STC3-45,
OSD-MOD-STC3-50,
OSD-MOD-STB2D-36,
OSD-MOD-STB2D-40,
OSD-MOD-STB2D-45,
OSD-MOD-STB2D-50;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки на колесах 1ММ.48.01, 1ММ.49.01;
ходунки-рамки 1ММ.47.01;
засобів для ходіння, керованих однією рукою:
милиці пахвові 7ВР.26.01; милиці ліктьові 7ВР.25.01,
Стоік 24-023; палиці 8ВР.40.01, Стоік 13-053; палиці з
трьома або більше ніжками 8ВР.41.01;
допоміжних засобів для особистої гігієни:
крісла-стільці
Стоік-14НМ093/3ММ.14,
Стоік-14НМ100/3ММ.15,
3ММ.21.01;
сидіння-надставки на унітаз Стоік-14НМ071/8ММ.28,
сидіння
для
ванни
Стоік-14НМ013/8ММ.26,
Стоік-14НМ064/8ММ.27, Стоік 51-026; східці
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Стоік-14НМ014/8ММ.19, Стоік-14НМ014п/8ММ.20,
Стоік 51-066, Стоік 51-076;
меблів:
матраци
протипролежневі
ROHO Prodigysys; ліжка з електричним приводом
МО.1.3.2-1-3-2; ліжка з механічним приводом
МО.1.3.1-2-2-2; столи приліжкові Стоік 71-027;
шведські стінки Стоік 72-058;
оснащення:
брусся,
руків’я
(поручні)
Стоік-14НМ066/8ММ.23, Стоік 14-НМ067/8ММ.25;
допоміжних засобів для підйому: підйомники
OSD-1792V;
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі ROHO MOSAIC
1616С, ROHO MOSAIC 1818С
3 роки
(2021 – 2023)

постачання:
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту: подушки протипролежневі Otto Bock Terra,
Otto Bock Terra Aquos;
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні
базові Otto Bock Start B2 V1; середньоактивні крісла
колісні базові Otto Bock Start М2S V7; активні крісла
колісні базові Otto Bock Motus CV, OSD-ADJ-P;
активні крісла колісні підвищеної надійності та
функціональності (для учасників антитерористичної
операції та операції об’єднаних сил трикратне
збільшення граничної ціни не застосовується)
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Otto Bock Ventus; крісла колісні з електроприводом
базові Otto Bock Juvo B4;
післягарантійний
ремонт
обслуговування крісел колісних
1 рік
(2021)

і

технічне

постачання допоміжних засобів для особистої
гігієни: табурети / стільці СТОІК 50-01, СТОІК 50-02;
ремонт ліжок з механічним та електричним
приводом, підйомників

77

ТОВ „Трансреал”
просп. Небесної Сотні, 103,
м. Одеса, 65104
(38721590)
тел. (050) 336-24-15,
(097) 198-14-22, (093) 150-66-79,
e-mail: kodo@kodo-shoes.com

78

ТОВ „Інвапол”
вул. Академіка Кримського, 27,
м. Київ, 03680
(37306160)
тел. (044) 228-60-03, (067) 547-22-00
e-mail: info@invapol.com

3 роки
(2019 – 2021)

виготовлення та постачання ортопедичного взуття

3 роки
(2019 – 2021)

постачання:
низькоактивних
крісел
колісних
базових
KY988LAQ-46
WHEELCHAIR,
KY956Q-60
WHEELCHAIR,
KY956LQH-51
WHEELCHAIR,
YK9031-12”,
YK9031-14”,
YK9031-16”;
середньоактивних
крісел
колісних
базових
KY956LAQ-46 WHEELCHAIR; активних крісел
колісних базових KY778L-A-36 WHEELCHAIR,
KY721L-36 WHEELCHAIR; багатофункціональних
крісел
колісних
підвищеної
надійності
та
функціональності KY958LC-A-48 WHEELCHAIR;
багатофункціональних крісел колісних базових
(реклайнерів)
KY903GC-46
WHEELCHAIR,

42

KY608LGCJ-46 WHEELCHAIR; крісел колісних з
електроприводом
базових
KY120-44
POWER
WHEELCHAIR; електроскутерів базових KY160-A
POWER WHEELCHAIR;
меблів: ліжка KY213S-32 HOSPITAL BED,
KY405S-32
HOSPITAL
BED,
KY302D-32
HOSPITAL BED
1 рік
(2021)
79

Підприємство інвалідів „Життя без
бар’єрів” Громадської організації інвалідів
„Безбар’єрне місто”

3 роки
(2020 – 2022)

постачання
базових S-002

активних

крісел

колісних

ремонт і технічне обслуговування крісел колісних

вул. Демократична, 11,
м. Чернівці, 58025
(38702007)
тел. (0372) 52-87-14
e-mail: gobm@i.ua

80

ТОВ „Реабілітація ЛТД”
просп. Червоної Калини, 35,
м. Львів, 79070
(20788556)
тел. (032) 245-59-05, (032) 244-75-42,
(050) 244-75-42, (096) 244-75-42
e-mail: rehabilitationltd@gmail.com

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок підвищеної функціональності за новітніми
технологіями

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на верхні та
нижні кінцівки, ортезів на хребет, протезів верхніх та
нижніх кінцівок, допоміжних засобів для особистого
догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

43

81

Підприємство „Версавія” товариства
інвалідів „Рок”

3 роки
(2021 – 2023)

вул. Циганівка, 12-Б,
м. Львів, 79009
(32115892)
тел. (067) 674-57-07
e-mail: versav1@ukr.net
www.versavia.com.ua

82

ТОВ „Лідер-Орто”
вул. Зелена, 67,
м. Львів, 79017
(40843835)
тел. (093) 697-08-64
e-mail: liderorto@gmail.com

83

ТОВ „Торговий дім Алком”
вул. Теодора Драйзера, 8,
м. Київ, 02217
(32914230)
тел. (044) 228-60-97
e-mail: office@alkom.ua

84

ТОВ „Всеукраїнський центр реабілітації
та протезування „Здоров’я”
вул. Багговутівська, 38-А,
м. Київ, 04071
(41529287)
тел. 0664722238
e-mail: health_ukraine@ukr.net,
office@health-ukraine.com.ua

виготовлення та постачання ортопедичного взуття;
ремонт ортопедичного взуття

3 роки
(2019 – 2021)

постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні S-Eco 2; середньоактивні крісла колісні Pyro
light optima, Pyro start plus+, S-Eco 300, Line 600 (Line
600 у 300); активні крісла колісні Sport Line,
Revolution R1; багатофункціональні крісла колісні
Comfort ММ, Comfort MAXI

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів безшарнірних
на нижні кінцівки, ортезів безшарнірних на верхні
кінцівки, ортезів на хребет, захисних засобів, що
надягаються на тіло (подушки абдукційні, косинки для
підтримки руки), ортезів шарнірних на колінний
суглоб

3 роки
(2019 – 2021)

виготовлення та постачання протезів верхніх та
нижніх кінцівок (в тому числі складне протезування),
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту, ортопедичного взуття;
ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

виробів

та
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ТОВ ,,Мембрам Нова”
пров. Книшівський, 6,
м. Харків, 61093
(41398357)
тел. (067) 576-23-55
e-mail: membramnova@gmail.com

3 роки
(2020 – 2022)

постачання:
крісел колісних: низькоактивні крісла колісні
базові ES-307;
засобів для ходіння, керованих обома руками:
ходунки-рамки ES-451, ходунки на колесах
ES-451А;
допоміжних засобів
крісла-стільці ES-398;

для

особистої

гігієни:

ремонт крісел колісних
86

ТОВ „Реа Трейд”
вул. Кульпарківська, 156-А,
м. Львів, 79021
(40668547)
тел. (095) 213-93-43, (098) 125-52-85,
e-mail: reatrade1@gmail.com

87

ТОВ ,,Орто-про”
вул. Михайла Бойчука, 6-А, оф. 2,
м. Київ, 01103
(41591947)
тел. (044) 284-60-30, (073) 427-65-31
e-mail: ortopro.kiev@gmail.com

3 роки
(2020 – 2022)

постачання протезів молочної залози, ліфів для
кріплення протезів молочної залози, компресійних
рукавів при лімфодемі

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок (у тому числі складне протезування), протезів
верхніх кінцівок, протезів верхніх кінцівок підвищеної
функціональності
за
новітніми
технологіями,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів
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Фізична особа – підприємець Костриба
Микола Васильович

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання засобів для ходіння,
керованих однією рукою: милиці пахвові 7ВР 06.01,
7ВР 06.02Д; палиці 8ВР 12

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки (в тому числі
складне ортезування), протезів нижніх кінцівок (у
тому числі складне протезування), допоміжних засобів
для особистого догляду та захисту;

вул. Назарія Яремчука, 21-А,
с. Лукавці,
Вижницький р-н,
Чернівецька обл., 59230
(2481110572)
тел. (03730) 5-72-56, (067) 372-02-65
e-mail: kmukolav@ukr.net

89

ТОВ „Протолайф”
вул. Івана Микитенка, 11,
м. Київ, 02139
(42768116)
тел. (044) 229-49-48, (066) 281-51-30,
(063) 243-92-05, (097) 951-06-01
e-mail: protolife@ukr.net

90

Фізична особа – підприємець Гусєв Євген
Юрійович

ремонт протезно-ортопедичних виробів
3 роки
(2020 – 2022)

ремонт і технічне обслуговування крісел колісних

Салтівське шосе, 51,
м. Харків, 61038
(2911000536)
тел. (066) 680-23-36
e-mail: remont-kk@ukr.net

91

Приватне підприємство ,,Ескулап”
просп. Відродження, 2,
м. Луцьк, 43020
(13345901)
тел. (0332) 78-80-50, (0332) 25-20-22
e-mail: eskulap@email.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки

46
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ПП „Форвард-орто”
вул. Гетьмана Івана Виговського, 26, оф. 16,
м. Тернопіль, 46009
(14053655)
тел. (0352) 51-29-29, (067) 653-07-80,
0-800-305-333
e-mail: office@forward-orto.com.ua

3 роки
(2020 – 2022)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок (у тому числі складне
протезування), ортопедичного взуття, допоміжних
засобів для особистого догляду та захисту;
постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові VCWK9AС, VCWK42L, VCWK9AL,
3.600 Service; низькоактивні крісла колісні з
гігієнічним отвором базові VCWK4T; середньоактивні
крісла колісні базові 2.750 Eurochair 2, VCWK9AС-01,
9.050 Budget, 3.940 Format; активні крісла колісні
базові One, VCWK9AS, Avanti 1.736, Flash 1.135;
багатофункціональні крісла колісні базові Child 1,
Child 2, Child 3, Sweety; багатофункціональні крісла
колісні
базові
(реклайнери)
VCWK703;
багатофункціональні крісла колісні підвищеної
надійності та функціональності VCWR211R, 9.072
Solero Light, Junior Plus; крісла колісні з
електроприводом базові HERO STАND UP, 9.500
CLOU; дорожні крісла колісні з електроприводом
базові 1.609 iChair mc Basic; електроскутери базові
W4025 RIDER II, W4028-Cruiser II, CL-409;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

1 рік
(2021)

виробів,

постачання крісел колісних: багатофункціональні
крісла колісні базові Junior
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3 роки
(2021 – 2023)

постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові 2.850 Eurochair 2 XXL; активні крісла
колісні
базові
Avanti
1.736,
Flash
1.135;
багатофункціональні крісла колісні базові Umbrella,
Promyk;
дорожні
крісла
колісні
з
електроприводом базові ICHAIR MC S 1.616;
електроскутери базові CL-409;
ремонт крісел колісних 2.850 Eurochair 2 XXL,
Avanti 1.736, Flash 1.135, Umbrella, Promyk, ICHAIR
MC S 1.616, CL-409

93

ПП „Поступ-Орто”
смт Озерне, 59 (гарнізонна амбулаторія),
Житомирський р-н,
Житомирська обл., 12443
(33086179)
тел. (095) 535-20-34, (066) 890-38-37
e-mail: postupoz@ukr.net, postup.orto@gmail.com

94

ТОВ ,,Орто-Трейд”
вул. О. М. Макарова, 23-А,
м. Дніпро, 49047
(43513478)
тел. (095) 150-84-95
e-mail: 43513478@ukr.net

95

ТОВ ,,Ортопед”
вул. Шевченка, 80,
м. Полтава, 36038
(43472678)
тел. (050) 147-00-03, (068) 147-00-03
e-mail: ortoped-pl@ukr.net

3 роки
(2020 – 2022)

3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет

виготовлення та постачання протезів нижніх
кінцівок, допоміжних засобів для особистого догляду
та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання:
крісел колісних: триколісні велосипеди для дітей з
інвалідністю базові ВДР-01 „Гефест-1”, ВДР-02
„Гефест-2”, ВДР-03 „Гефест-3”, ВДР-04 „Гефест-4”,
ВДР-05 „Гефест-5”;
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меблів: столи-парти з елементами фіксації тулуба
„Зефір-1”, стійки (вертикалізатори – стійки похилі) з
додатковими елементами фіксації тулуба (з функцією
розводу ніг) „Еос-1”;
ремонт крісел колісних;
3 роки
(2021 – 2023)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та
нижніх
кінцівок,
ортопедичного
взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
ремонт протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття

96

Фізична особа – підприємець Івко
Анатолій Васильович

3 роки
(2021 – 2023)

вул. Академіка Кримського, 27, оф. 455,
м. Київ, 03142
(2734511736)
тел. (044) 465-72-67, (097) 801-95-85
e-mail: anatoliy.ivko@i.ua
www.ivko.com.ua

97

ТОВ ,,Атлант орто”
вул. Феодори Пушиної, 30/32,
м. Київ, 03115
(43647954)
тел. (067) 474-59-29
e-mail: atlantorto1@gmail.com

післягарантійний
обслуговування:

ремонт

виробів
та

та

технічне

крісел колісних;
меблів: ліжка з механічним приводом, ліжка з
електричним приводом
1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на хребет із
термопластичних матеріалів (у тому числі з
використанням САD/САМ-технології)
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ТОВ ,,Мовадо”
вул. Стрийська, 99-А, приміщення №№ 219, 220,
м. Львів, 79031
(43547884)
тел. (098) 897-96-61
e-mail: movado.company@gmail.com

99

ТОВ ,,Центр Ортопедії”
вул. Шевченка, 103,
м. Хмельницький, 29000
(40637058)
(096) 088-00-77
e-mail: sentr.orto@gmail.com

1 рік
(2021)

постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові Jazz S50; низькоактивні крісла колісні з
гігієнічним отвором базові 708-D; середньоактивні
крісла колісні базові D-100; багатофункціональні
крісла
колісні
підвищеної
надійності
та
функціональності Gemini ІІ; активні крісла колісні
базові Sagitta; багатофункціональні крісла колісні
базові Eclips X4 90; крісла колісні з електроприводом
базові Eхpress; електроскутери Eris

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на нижні кінцівки (в тому числі складне
ортезування), протезів нижніх кінцівок (у тому числі
складне протезування), допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
постачання протезів молочної залози, протезів
молочної залози післяопераційних, компресійних
рукавів, ліфів для кріплення протезів молочної залози,
ліфів для кріплення протезів молочної залози
післяопераційних, спеціальних ліфів для кріплення
протезів молочної залози для занять фізичною
культурою та плаванням (купальники);
ремонт протезно-ортопедичних виробів і крісел
колісних
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100 ТОВ „Аванті трейд”
вул. Велика Бердичівська, 8,
м. Житомир, 10014
(43399724)
тел./факс (097) 929-72-70
e-mail: avantitreyd@gmail.com

101 ТОВ „Фірма „Благосвіт”
вул. Василя Щавинського, 24-А,
м. Київ, 02230
(43771884)
тел. (050) 565-52-43
e-mail: Blagosvit_info@ukr.net,
Blagosvit.info@gmail.com

102 ТОВ ,,Ортомобіл”
вул. Промислова, 25,
м. Львів, 79024
(43367069)
тел. (093) 979-15-72
e-mail: estvera6@gmail.com

103 ТОВ ,,Альфа Біонік”
просп. Центральний, 122/11,
м. Миколаїв, 54055
(43680368)
тел. (0512) 70-12-02, (063) 271-31-20,
(068) 820-97-91
e-mail: alphabionic@ukr.net,
alphabionic2020@gmail.com

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів нижніх
кінцівок, допоміжних засобів для особистого догляду
та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів

1 рік
(2021)

постачання ліжок з електричним приводом Ecofit S,
Ecofit Plus, крісел колісних YK-9031, YK-9140

1 рік
(2021)

постачання крісел колісних Sagitta, Jazz S50,
Express

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та нижніх кінцівок, допоміжних засобів для
особистого догляду та захисту;
ремонт протезно-ортопедичних виробів та крісел
колісних;
постачання крісел колісних Karma Ergo Lite 2
(KM 2512 Ergo Lite 2.1), Karma Flexx STD
(KM 8522 Flexx HD); крісел колісних з
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електроприводом Karma Blazer (Blazer KP-31T
(Sling Seat), Karma Blazer (Blazer KP-31 (Captain Seat)
104 ТОВ ,,Форвард-Орто”
вул. Гетьмана Івана Виговського, 26, оф. 16,
м. Тернопіль, 46009
(43863110)
тел./факс: (0352)51-29-29, (067) 653-07-80
e-mail: LTD.Forward-Orto@forward-orto.com.ua

1 рік
(2021)

виготовлення та постачання ортезів на хребет,
ортезів на верхні та нижні кінцівки, протезів верхніх
та
нижніх
кінцівок,
ортопедичного
взуття,
допоміжних засобів для особистого догляду та
захисту;
постачання крісел колісних: низькоактивні крісла
колісні базові 2.850 Eurochair 2 XXL, VCWK9AC,
VCWK42L, VCWK9AL, 3.600 Service; низькоактивні
крісла колісні з гігієнічним отвором VCWK4T;
середньоактивні крісла колісні базові 2.750 Eurochair
2, VCWK9AC-01, 9.050 Budget, 3.940 Format; активні
крісла колісні базові ONE, VCWK9AS, Flash 1.135,
Avanti 1.736; багатофункціональні крісла колісні
базові Junior, Umbrella, Promyk; багатофункціональні
крісла колісні базові (реклайнери) VCWK703;
багатофункціональні крісла колісні базові, що дають
змогу змінити кут нахилу системи опори тіла,
VCWR211R, Junior Plus, 9.072 Solero Light; крісла
колісні з електроприводом HERO STAND UP, 9.500
Clou; крісла колісні з електроприводом дорожні 1.609
iChair mc Basic, ICHAIR MCS 1.616; електроскутери
базові W4025-RIDER II, W4028-Cruiser II; CL-409;
ремонт
протезно-ортопедичних
ортопедичного взуття та крісел колісних

виробів,

