
ПРОТОКОЛ № 2

засідання експертної групи Фонду соціального захисту інвалідів з 
розгляду документів щодо протезування та / або ортезування учасників 

антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

м. Київ 04.02.2019 р.

Голова експертної групи - директор Фонду соціального захисту інвалідів 
(далі- Фонд) - Линдюк О.А.

Заступник Голови експертної групи - заступник директора Фонду - 
Кисляк І.О. (відсутня)

Присутні члени експертної групи: Бойко Т.В., Висоцька О.Г., 
Дмитренко Л.В., Куроп’ятник Н.С., Моха О.Ю., Стасюкевич Є.В., Субботінова В.І., 
Яценко О.С., Машко К.Г., Назаренко В.М., Уницька Н.В., Костіна Ю.А.

В режимі скайп-конференції: Салєєва А.Д., Баєв П.О., Ватолінський Л.Є., 
Остриков М.В., Литвиненко О.М., Краснощоков О.М.

Присутні (без права голосу): Стеценко О. П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за
новітніми технологіями та додатковим оснащенням електричним
функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичної операції 
Качковського Миколи Миколайовича, який втратив функціональні 
можливості лівої верхньої кінцівки, подані протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього 
договору від 23.10.2018р. №43.

2. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-
ортопедичним виробом підвищеної функціональності за
новітніми технологіями та додатковим оснащенням електричним
функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичної операції 
Андрійчука Віктора Олеговича, який втратив функціональні можливості лівої 
верхньої кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 
23.10.2018р. №44.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. розпочала засідання експертної групи Фонду.

СЛУХАЛИ:
1. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно- 

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за
новітніми технологіями та додатковим оснащенням електричним
функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичної операції 
Качковського Миколи Миколайовича, який втратив функціональні 
можливості лівої верхньої кінцівки, подані протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього 
договору від 23.10.2018р. №43.
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Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді] 
Линдюк О.А. повідомила, що до Фонду надійшли документи від протезно 
ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо результаті] 
протезування учасника антитерористичної операції Качковського Миколі 
Миколайовича протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності зі 
новітніми технологіями та додатковим оснащенням електричним функціональна 
захватом (гачком).

Дмитренко Л.В. проінформувала членів експертної групи Фонду пр< 
результати забезпечення протезно-ортопедичним виробом підвищене 
функціональності за новітніми технологіями та додатковим оснащення? 
електричним функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичнс 
операції Качковського Миколи Миколайовича, який втратив функціональн 
можливості лівої верхньої кінцівки, яке здійснене протезно-ортопедичнит 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристоронньог 
договору від 23.10.2018р. №43 (далі- Договір).

22.12.2018р. була укладена додаткова угода №1/75 до Договору ві, 
23.10.2018р., згідно якої Додаток №1 (Планова калькуляція) був викладений у нові: 
редакції, а саме, замінено кисть ВЕВІОМС ВВНМИЕСЮ-и на ВЕВІО№( 
ВВНЕОЕСЮ-и протезу лівого передпліччя з зовнішнім джерелом енергії ПР.2.1. 
без можливості керування першим пальцем міосигналом (пасивне керування).

Відповідно до специфікацій, які є додатками до Договору, загальна сум 
витрат по виготовленню протезу лівої верхньої кінцівки ПР. 2.1.5 без можливосі 
керування першим пальцем міосигналом (пасивне керування), з пасивною ротацієї 
кисті склала 656 750,00 грн. Вартість додаткового оснащення електричниі 
функціональним захватом (гачком) ЕТБ 2, НО пальці опція РЕАв регульовани 
контрольований хват складає 259 235,55 грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору загальна ціна становить 915 985,55 грн.
Відповідно до Актів приймання-передачі протезно-ортопедичного вироб 

підвищеної функціональності за новітніми технологіями сума виконаних робіт п 
виготовленню протезу передпліччя ПР. 2.1.5 без можливості керування перши 
пальцем міосигналом (пасивне керування), з пасивною ротацією кисті склада 
585 937, 58 грн. Вартість додаткового оснащення електричного функціональног 
захвату (гачку) складає 250 100,09 грн. Загальна сума витрат по виготовленні 
складає 836 037, 67 грн.

Відповідно до Договору Фондом було перераховано 100 % передплату в суг* 
915 985, 55 грн.

Остаточна сума взаєморозрахунків складає 79 947,88 грн., як
ТОВ «Ортотех-Сервіс ЕмбХ» зобов’язаний перерахувати на рахунок Фонд 
протягом 10 робочих днів з моменту підписання Акту приймання-передачі.

ВИСТУПИЛИ:
Стеценко О.П. директор ТОВ «Ортотех-Сервіс ЕмбХ» повідомив пр 

особливості конструкції та функціоналу протезу лівого передпліччя з зовнішні 
джерелом енергії ПР.2.1.5 без можливості керування першим пальцем міосигнало 
(пасивне керування) та додаткового оснащення, електричного функціональної 
захвату (гачка).

Качковський М.М. продемонстрував опановані навички володіння протезо 
та додатковим оснащенням електричним функціональним захватом (гачком 
Зазначив, що повністю задоволений здійсненням протезуванням, протез т 
додаткове оснащення є функціональними та зручними в управлінні.

Члени експертної групи розглянули протез передпліччя ПР. 2.1.5 б< 
можливості керування першим пальцем міосигналом (пасивне керування),



пасивною ротацією кисті і додаткове оснащення електричний функціональний 
захват (гачок), та підтвердили, що комплектація протезу та додаткове оснащення 
електричний функціональний захват (гачок) відповідає Специфікації, що є 
невід’ємною частиною тристороннього договору від 23.10.2018р. №43.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акти приймання-передачі протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями, 
яким забезпечено учасника антитерористичної операції Качковського Миколи 
Миколайовича, який втратив функціональні можливості лівої верхньої кінцівки, 
здійснене протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

Зазначені в Актах протезно-ортопедичний виріб підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями та додаткове оснащення електричний 
функціональний захват (гачок) відповідають Специфікаціям, які є додатками до 
тристороннього договору від 23.10.2018р. №43.

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональності за 

новітніми технологіями та додаткове оснащення електричний функціональний 
захват (гачок), якими забезпечено учасника антитерористичної операції 
Качковського Миколи Миколайовича, протезно - ортопедичним підприємством 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» такими, що відповідають специфікаціям, які є 
додатками до тристороннього договору рід 23.10.2018р. №43.

2. Підписати Акти приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу
підвищеної функціональності за новітніми технологіями та додаткове оснащення 
електричний функціональний захват (гачок), якими забезпечено учасника 
антитерористичної операції Качковського Миколи Миколайовича, протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до 
тристороннього договору від 23.10.2018р. №43 та зобов’язати
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» перерахувати на рахунок Фонду 79 947,88 грн. 
протягом 10 робочих днів з моменту підписання Акту приймання-передачі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19 , «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» -0.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
2. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно- 

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за
новітніми технологіями та додатковим оснащенням електричним 
функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичної операції 
Андрійчука Віктора Олеговича, який втратив функціональні можливості лівої 
верхньої кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 
23.10.2018р. №44.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що до Фонду надійшли документи від протезно- 
ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо результатів 
протезування учасника антитерористичної операції Андрійчука Віктора Олеговича, 
протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності за 
новітніми технологіями.

Дмитренко Л.В. проінформувала членів експертної групи Фонду про 
результати забезпечення протезно-ортопедичним виробом підвищеної
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функціональності за новітніми технологіями та додатковим оснащенням 
електричним функціональним захватом (гачком) учасника антитерористичноі 
операції Андрійчука Віктора Олеговича, який втратив функціональні можливості 
лівої верхньої кінцівки, яке здійснене протезно-ортопедичним підприємством 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 
23.10.2018р. №44 (далі- Договір).

Відповідно до специфікацій, які є додатками до Договору, загальна сума 
витрат по виготовленню протезу лівої верхньої кінцівки ПР. 2.1.5 без можливості 
керування першим пальцем міосигналом (пасивне керування), з пасивною ротацією 
кисті склала 656 750,00 грн. Вартість додаткового оснащення електричним 
функціональним захватом (гачком) ETD 2, HD пальці опція FLAG регульований 
контрольований хват складає 259 235,55 грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору загальна ціна становить 915 985,55 грн.
Відповідно до Актів приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 

підвищеної функціональності за новітніми технологіями сума виконаних робіт по 
виготовленню протезу передпліччя ПР. 2.1.5 без можливості керування першим 
пальцем міосигналом (пасивне керування), з пасивною ротацією кисті складає 
586 427, 22 грн. Вартість додаткового оснащення електричного функціонального 
захвату (гачку) складає 255 782,39 грн. Загальна сума витрат по виготовленню 
складає 842 209, 61 грн.

Відповідно до Договору Фондом було перераховано 100 %  передплату в сумі 
915 985, 55 грн.

Остаточна сума взаєморозрахунків складає 73 775,94 грн., яку ТОВ 
«Ортотех-Сервіс ГмбХ» зобов’язаний перерахувати на рахунок Фонду протягом 10 
робочих днів з моменту підписання Актів приймання-передачі.

ВИСТУПИЛИ:
Дмитренко Л.В. зазначила, що Андрійчук Віктор Олегович, перебуває на 

лікуванні та не має можливості бути присутнім на засіданні експертної групи 
Фонду. Андрійчуком В. О. були надані відеоматеріали.

Стеценко О.П. директор ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повідомив про 
особливості конструкції та функціоналу протезу лівого передпліччя з зовнішнім 
джерелом енергії ПР.2.1.5 без можливості керування першим пальцем міосигналом 
(пасивне керування) та додаткового оснащення, електричного функціонального 
захвату (гачка).

Члени експертної групи розглянули відеоматеріали щодо результатів 
забезпечення протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності за 
новітніми технологіями учасника антитерористичної операції Андрійчука В. О.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акти приймання-передачі протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та 
додаткове оснащення електричний функціональний захват (гачок), якими 
забезпечено учасника антитерористичної операції Андрійчука Віктора Олеговича, 
який втратив функціональні можливості лівої верхньої кінцівки, здійснене протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

Зазначені в Актах протезно-ортопедичний виріб підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями та додаткове оснащення електричний 
функціональний захват (гачок) відповідає специфікаціям, які є додатками до 
тристороннього договору від 23.10.2018р. №44.
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ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональності за 

новітніми технологіями та додаткове оснащення електричний функціональний 
захват (гачок), якими забезпечено учасника антитерористичної операції 
Андрійчука Віктора Олеговича, протезно - ортопедичним підприємством 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» такими, що відповідають специфікаціям, які є 
додатками до тристороннього договору від 23.10.2018р. №44.

2. Підписати Акти приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями та додаткове оснащення 
електричний функціональний захват (гачок), якими забезпечено учасника 
антитерористичної операції Андрійчука Віктора Олеговича, протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього 
договору від 23.10.2018р. №44 та зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
перерахувати на рахунок Фонду 73 775,94 грн. протягом 10 робочих днів з моменту 
підписання Актів приймання-передачі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 19, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

Голова Експертної групи

Члени Експертної г

Куроп’ятник Н.С.

Субботінова В.І. 

Висоцька О.Г.

БаєвП.О.

Яценко О.С. Ш 'ТУІ' 

Уницька Н.В.

Краснощоков О.М. 

Салєєва А.Д. 

Литвиненко О.М.

О.А. Линдюк

Моха О.Ю

ґЬДмитренко Л.В. 1 

Ватолінський Л 

Бойко Т.В. 

Стасюкевич Є.В 

Назаренко В.М. 

Остриков М.В. 

Костіна Ю.А. ^  

Машко К.Г. L
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