
 

Перелік підприємств, 

 які у 2016 році будуть надавати послуги інвалідам,  

учасникам АТО та іншим категоріям населення щодо 

забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації 
 

№ 

за/п 

Назва 

підприємства-кандидат 

Договірні зобов’язання щодо виготовлення, 

поставки, післягарантійного ремонту та 

технічного обслуговування технічних та 

інших засобів реабілітації 
1 Вінницьке КЕПОП 

21110 м. Вінниця,  

Хмельницьке шосе, 126 

тел.(0432) 55-20-08 

vinkepop@ukrpost.ua 

 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

2 Дніпропетровське КЕПОП  
49061 м. Дніпропетровськ, 

вул. Героїв Сталінграда, 21 

тел.(056) 370-58-72 

dkepop_a@a-teleport.com 

 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

3 Житомирське ДЕПОП  
10001 м. Житомир, вул.Гоголівська,103 

тел.(0412) 36-12-03,36-04-78 

zdepop@ukr.net 
 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

4 Київське КЕПОП  
04070 м. Київ, вул. Фролівська, 4 

тел.(044) 425-21-88 

admin@kkepop.com.ua 

 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

5 Львівське КЕПЗПіП 
79052 м. Львів, вул.Рудненська,10 

тел.(032) 267-68-45, 267-94-15 

office@protez.com.ua 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів 

реабілітації, виготовлення крісел колісних та 

виготовлених за індивідуальним замовленням, меблі 

серійного виробництва (в тому числі виготовлення 

протезно-ортопедичних виробів підвищеної 

складності) 
 

6 Миколаївське ДЕПОП  
54018 м. Миколаїв, пров. Ш.Кобера, 17 

тел.(0512) 22-01-73 

mdepop@ukr.net 
 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

7 Одеське КЕПОП 
65078 м. Одеса,  

вул. Терешкової, 11 

тел.(048) 785-39-97 

medotdel@ukr.net 
 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

8 Полтавське КЕПОП  
36000 м. Полтава, вул.Монастирська,10 

тел.(0532) 56-22-67 

admin_protez@protez.pl.ua,  

info@protez.pl.ua 

 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 
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9 Тернопільське КЕПОП  
46027 м. Тернопіль, вул.Тролейбусна,10 

тел.(0352) 53-51-14 

comterl@ukr.net  

 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

10 Харківське КЕПОП  
61017 м. Харків, вул. Котлова, 112 

тел.(057) 712-88-45 

info@khkepop.com.ua 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів 

реабілітації, виготовлення крісел колісних, засобів для 

ходіння керованих обома руками, меблів, допоміжних 

засобів для особистої гігієни,допоміжні засобів для 

переміщення та переносу, меблів, допоміжних засобів 

для прання, купання і прийняття душу серійного 

виробництва та виготовлених за індивідуальним 

замовленням 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 
 

11 Харківське ДДПП  
61051 м. Харків, вул. Клочківська, 339 

тел.(057) 377-98-86 

hddpp@ukrpost.net  
 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

(в тому числі виготовлення протезно-ортопедичних 

виробів підвищеної складності) 

12 Хмельницьке ДЕПОП  
29006 м. Хмельницький,  

вул. Чорновола, 159/1 

тел.(0382) 64-73-78 

xdepop@gmail.com  
 

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 

обслуговування технічних та інших засобів реабілітації 

13 ТОВ „Ортопедичний науково-

виробничий реабілітаційний 

центр „Ортес”  
04070, м.Київ, вул.Фролівська,4 

тел/факс (044)417-33-34 

ortes@bigmir.net  
 

протези молочної залози; системи ортезів на верхні 

кінцівки (компресійний рукав при лімфодемі) ліфи для 

кріплення протезів молочної залози 

14 ТОВ „Ортсабо  Спеціалізований 

Центр Реабілітації” 
61051, м. Харків, вул..Широніна,3 

тел. (057) 756-57-40 

ortsabo@ukr.net  
 

системи ортезів на хребет (ортези для сидіння), 

системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи 

протезів верхніх кінцівок, системи протезів нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів 

15 Приватне підприємство 

„Ортотоп” 
79058, м. Львів, вул. Циганівка, 12 

тел./факс (0322) 45-80-70, 

Ortotop@ukr.net 
 
 

ортопедичне взуття, ортези на стопу 

16 Приватне підприємство 

„Ортопедсервісцентр” 
м. Вінниця, проспект Юності, 11/1 

тел/факс (0432) 57-63-52 

ortopedservis@ukr.net 
 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів та ортопедичного взуття 

17 ТОВ „Антис-орто”  
04107, Київ, вул. Багговутівська,1 

тел. (044) 501-69-05 

antisorto@gmail.com  

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів та ортопедичного взуття 

mailto:comterl@ukr.net
mailto:hddpp@ukrpost.net
mailto:xdepop@gmail.com
mailto:ortes@bigmir.net
mailto:Ortotop@ukr.net
mailto:ortopedservis@ukr.net


18 ТОВ „Арвітум”  
65044, м. Одеса,  

проспект Шевченка,4-Б 

тел. (048) 795-75-85; 067-625-77-27 

arvitum@arvitum.com 

 

ортези на стопу 

19 Підприємство „Ясени” 

товариства інвалідів „РОК” 
79058, м. Львів, вул. Циганівка, 12а 

тел./факс (0322) 45-80-70, 

Jaseny@ukr.net 
 

ортопедичне взуття, ортези на стопу 

 

20 ТОВ „ОРТ-ДЦП-спеціалізований 

центр реабілітації”  
61051, м. Харків, вул..Широніна,3 

тел. (057) 756-57-40 

ortsabo@ukr.net 
 

система ортезів на нижні кінцівки безшарнірні, 

ортопедичне взуття 

 

21 ТОВ „Фенікс-Медікал” 
65009, м. Одеса,  

площа 10 Квітня,1,оф, 9 

тел.094-960-60-60, 099-272-04-57,067-

488-76-00,(048)-746-59-00 факс 

office@fenix-medical.com.ua 
 

крісла колісні серійного виробництва 

22 Приватна фірма „Тєллус”   
65031, м. Одеса, вул. Академіка 

Воробйова, 3/1 

тел. (048) 715-81-00 

office@tellus.od.ua 

 

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок (в тому числі виготовлення протезно-

ортопедичних виробів підвищеної складності), 

допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, 

ортопедичне взуття, ремонт протезно-ортопедичних 

виробів, ортопедичного взуття та крісел колісних 
 

23 ТОВ „Турбота”  
61051 м. Харків, вул.Клочківська, 339 

тел.(057) 773-30-39 

turbota1993@ukrpost.ua  

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок (в тому числі виготовлення протезно-

ортопедичних виробів підвищеної складності), 

допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, 

ремонт протезно-ортопедичних виробів 

 

24 ПП „Протезно-ортопедична 

майстерня” 
21029 м. Вінниця,  

Хмельницьке шосе 114,  

тел. (067)966-72-38,(0432) 57-17-93 

protezmaster@ukr.net  

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів та ортопедичного взуття 

 

25 ТОВ „Ортотехнo” 
79040, м. Львів, вул. Ген. 

Курмановича, 9, тел.(032)229-30-81 

ortotehno@ukr.net 
 

крісла колісні серійного виробництва та виготовлених 

за індивідуальним замовленням засоби для ходіння, 

керовані обома руками, меблі  

 

26 Приватне підприємство „АРОЛ 

ПЛЮС” 
79057, вул. Гайворонського,27 

тел.(032) 245-24-65 

apol_plus@ukr.net 

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів 
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27 ТОВ „Друкмаш-центр”  
25031 м. Кіровоград, вул. Волкова, 13Б 

тел.(0522) 55-38-42,35-52-50 

drukmash1@ukr.net 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на нижні 

кінцівки, протези молочної залози, ліфи для кріплення 

протезів молочної залози, ортези на верхні кінцівки 

(компресійний рукав при лімфодемі), крісла колісні 

серійного виробництва та виготовлених за 

індивідуальним замовленням 

 

28 Приватне підприємство „Центр 

протезування і реабілітації 

„Разан” 
46020, м.Тернопіль, вул.Волинська,40а 

тел.(0352) 43-43-50,43-61-86 

razan_2007@ukr.net 

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ремонт протезно-ортопедичних виробів 

29 ДП „Науково-виробнича фірма 

„Орттех-плюс”  
61023, м. Харків, вул. Пушкінська,87 

тел/факс (057) 738-06-09 

orttech-plus@ukr.net  

 

системи ортезів на хребет з термопластичних 

матеріалів 

 

30 ТОВ  „Константа-ЕКСПО” 
03045, м. Київ, Новопирогівська,52 

тел.(044)223-92-99,факс.537-35-68 

constanta.expo@gmail.com 

 
 

крісла колісні серійного виробництва  

31 ТОВ „Норма-трейд” 
36007 м. Полтава,  

вул. Ковпака, 53, 

тел/факс. (0532) 68-85-73, 68-88-11 

norma-trade@meta.ua 

 

допоміжні засоби для особистої гігієни, 

допоміжні засоби для прання, купання і прийняття 

душу, засоби для ходіння керовані однією рукою, 

засоби для ходіння керовані обома руками, допоміжні 

засоби для переміщення або переносу, допоміжні 

засоби для підйому, меблі та оснащення серійного 

виробництва та ремонт допоміжних засобів для 

підйому  

 

32 ТОВ „Центр протезно-

ортопедичної реабілітації 

інвалідів”Орттех” 
069124, м.Запоріжжя, 

вул.Рубана,буд.5 

тел./факс (061)707-36-58 

ortteh@ukr.net 

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та 

нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх 

кінцівок, допоміжні засоби для особистого догляду та 

захисту, ортопедичне взуття, ремонт протезно-

ортопедичних виробів 

33 Науково-виробничий центр 

„Антей ЛТД” 
03062, м. Київ, вул. Екскалаторна, 24, 

тел/факс(044) 400-11-67 

anteymm@ua.fm 

 

крісла колісні, засоби для ходіння, керовані обома 

руками, допоміжні засоби для особистої гігієни, меблі 

та оснащення серійного виробництва та виготовлених 

за індивідуальним замовленням 

 

34 ТОВ „Протезно-ортопедичне 

підприємство „БІОТЕХНІКА” 
м. Харьків, вул. Солдатська, 37-1 

тел. (057)751-06-09 

bio_admin@ukr.net  

 

системи ортезів на хребет, системи ортезів на нижні 

кінцівки безшарнірні 
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Примітка: За інформацією Міністерства соціальної політики України в 

даний час ще триває прийом документів від підприємств-кандидатів усіх форм 

власності щодо визначення відповідності кваліфікаційним вимогам на 

виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших 

засобів реабілітації, таким чином перелік підприємств протезної галузі буде 

доповнюватись. 

 

 

 

 

Департамент  праці та соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації:10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 105, 

 контактний телефон: (0412) 24-08-46 


