
ПРОТОКОЛ № З

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 25.03.2019 р.

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

Присутні члени експертної групи: Висоцька О.Г., Куроп’ятник Н.С., 
Уницька Н. В., Стасюкевич Є.В., Субботінова В. L, Машко К. Г., Моха О.Ю., 
Назаренко В. М., Костіна Ю. А., Бойко Т.В., Перепелична Р. Я.

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

Присутні (без права голосу): Онофрійчук В. О., Якубович О. А., 
Коваленко Т. М., Стеценко О. П., Краслянський Д. Г., Іваненко А. А., 
Забігайло А. О.

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

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Іваненка Андрія
Анатолійовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 21.12.2018р. №72.

2. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-
ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Забігайло Андрія
Олександровича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 22.12.2018р. №76.

3. Розгляд документів щодо результатів здійснення заміни 
приймальної гільзи (куксоприймача) протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасника 
антитерористичної операції Краслянського Дмитра Григоровича, який 
втратив функціональні можливості правої нижньої кінцівки, подані протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до 
тристороннього договору від 22.12.2018р. №77.

4. Розгляд документів щодо результатів здійснення заміни 
приймальних гільз (куксоприймачів) протезно-ортопедичних виробів 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасника 
антитерористичної операції Горбенка Анатолія Івановича, який втратив 
функціональні можливості правої та лівої нижніх кінцівок, подані протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до 
тристороннього договору від 21.12.2018р. №73.

5. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно- 
ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Федорченко Олександра 
Сергійовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої
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кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018р. №64.

6. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-
ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Орендовського Віктора 
Олексійовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018р. №63.

7. Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-
ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Чупруна Ігоря 
Миколайовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 22.12.2018р. №78.

8. Розгляд документів щодо результатів забезпечення додатковим 
оснащенням електричним функціональним захватом (гачком) до протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями 
учасника антитерористичної операції Мураєва Руслана Вікторовича, який 
втратив функціональні можливості правої верхньої кінцівки, яке здійснено 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований 
центр реабілітації» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018р. 
№62.

9. Розгляд документів щодо забезпечення протезно-ортопедичним 
виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника 
антитерористичної операції Писарчука Юрія Олександровича, поданих 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований 
центр реабілітації».

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

1.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно- 

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Іваненка Андрія 
Анатолійовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 21.12.2018р. №72.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів протезування виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Іваненка Андрія Анатолійовича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 06.12.2018р. №6) Фондом укладено 
тристоронній договір від 21.12.2018р. №72 щодо протезування учасника
антитерористичної операції Іваненка Андрія Анатолійовича протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ». Додатково 21.03.2019р. до Фонду 
були надані пояснення від ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо внесення змін до 
комплектації протезно-ортопедичного виробу, а саме, виключено дистанційний
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пристрій, оскільки компанією Ottobock SE&Co. KgaA, Німеччина прийнято рішенн 
про припинення постачання дистанційного пристрою 4*350, так як керуванн 
протезом можна здійснювати через мобільний телефон. Також при виготовлені 
протезу для пропорційної довжини протезу в частині стегна та гомілки в порівняні 
зі здоровою кінцівкою було виключено комплектуючий виріб дубль-адапте 
10А50/А в кількості 1 піт. У зв'язку з чим виникає необхідність в укладанні мі: 
сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 21.12.2018р. №72, 
саме до Специфікації, яка є невід'ємною частиною договору. Варто зауважити, ш 
вартість протезування з урахуванням таких змін не перевищує загальної сум 
договору.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного вироб 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасник 
антитерористичної операції Іваненка Андрія Анатолійовича, сума витрат п 
виготовленню протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Le 
з електронним керуванням складає 695 015,95 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмі] 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 721 945,44 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, ш 
складає 26 929,49 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами акі 
приймання-передачі.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути протез.
Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливою 

комплектації та функціоналу протезу. Уточнив, що гарантійний термін експлуатаи 
протезу складає 3 роки. Відповідно, через 2 роки користування, в обов’язковом 
порядку буде проведено безкоштовне технічне обслуговування протезу.

Іваненко А. А. продемонстрував опановані навички користування протезої 
повідомив, що самостійно долає сходи вниз та вгору та може частіше виходити і 
прогулянки. Зазначив що повністю задоволений здійсненим протезуванням.

Присутні оглянули протез та підтвердили, що застосовані комплектую1 
відповідність комплектації, вказаній в Акті.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протезш 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасниі 
антитерористичної операції Іваненка Андрія Анатолійовича, протезу стегна праві 
кінцівки ГТН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg з електронним керуванням, протезне 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

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

новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної onepau 
Іваненка Андрія Анатолійовича, протезно-ортопедичним підприємством ТО 
«Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком і  
тристороннього договору від 21.12.2018р. №72, після укладання між сторонам 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 21.12.2018р. №72.



2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Іваненка Андрія Анатолійовича, протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ», після укладання між 
сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 21.12.2018р. №72.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути на розрахунковий 
рахунок Фонду невикористану суму, що складає 26 929,49 грн. в 10-денний термін з 
моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Після чого, договір 
вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

2.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Забігайло Андрія
Олександровича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 22.12.2018р. №76.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів протезування виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Забігайло Андрія
Олександровича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 12.12.2018р. №7) Фондом укладено 
тристоронній договір від 22.12.2018р. №76 щодо протезування учасника
антитерористичної операції Забігайло Андрія Олександровича протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ». Додатково 21.03.2019р. 
до Фонду були надані пояснення від ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо внесення 
змін до комплектації протезно-ортопедичного виробу, а саме, виключено 
дистанційний пристрій, оскільки компанією Ottobock SE&Co. KgaA, Німеччина 
прийнято рішення про припинення постачання дистанційного пристрою 4*350, так 
як керування протезом можна здійснювати через мобільний телефон. Також при 
виготовленні протезу для пропорційної довжини протезу в частині стегна та гомілки 
в порівнянні зі здоровою кінцівкою були додані додаткові комплектуючі вироби, а 
саме тримальний модуль 4R75 -  1 шт. та адаптер хомут 4R82 -  1 шт. У зв'язку з чим 
виникає необхідність в укладанні між сторонами додаткової угоди про внесення 
змін до Договору від 22.12.2018р. №76, а саме до Специфікації, яка є невід'ємною 
частиною договору. Варто зауважити, що вартість протезування з урахуванням 
таких змін не перевищує загальної суми договору.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Забігайло Андрія Олександровича, сума витрат по 
виготовленню протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg 
з електронним керуванням складає 750 258,00 грн.
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Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 750 258,00 грн.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути протез та уточнила щодо комплектації та 
гарантійного терміну експлуатації протезу.

Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливості 
комплектації та функціоналу протезу. Уточнив, що гарантійний термін експлуатації 
протезу складає 3 роки.

Забігайло О. А. продемонстрував опановані навички користування протезом, 
повідомив, що самостійно долає сходи вниз та вгору, веде активний спосіб життя, 
займається спортом. Зазначив що повністю задоволений здійсненим протезуванням.

Присутні оглянули протез та підтвердили, що застосовані комплектуючі 
відповідність комплектації, вказаній в Акті.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Забігайло Андрія Олександровича, протезу стегна 
правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg з електронним керуванням, 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

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

новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операції 
Забігайло Андрія Олександровича, протезно-ортопедичним підприємством 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком до 
тристороннього договору від 22.12.2018р. №76, після укладання між сторонами 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 22.12.2018р. №76.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Забігайло Андрія Олександровича, протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ», після укладання між 
сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 22.12.2018р. №76.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

З.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів здійснення заміни приймальної 

гільзи (куксогіриймача) протезно-ортопедичного виробу підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями для учасника антитерористичної 
операції Краслянського Дмитра Григоровича, який втратив функціональні 
можливості правої нижньої кінцівки, подані протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього 
договору від 22.12.2018р. №77.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від



протезно-ортопедичного підприємства TOB «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів здійснення заміни приймальної гільзи (куксоприймача) протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями для 
учасника антитерористичної операції Краслянського Дмитра Григоровича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 21.12.2018р. №8) Фондом укладено 
тристоронній договір від 22.12.2018р. №77 щодо здійснення заміни приймальної 
гільзи (куксоприймача) протезно-ортопедичного виробу підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями для учасника антитерористичної 
операції Краслянського Дмитра Григоровича.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Краслянського Дмитра Григоровича, сума витрат по 
заміні приймальної гільзи (куксоприймача) протезу стегна правої кінцівки 
ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом з електронним керуванням складає 44 234,84 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 46 109,79 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що 
складає 1 874,95 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами акту 
приймання-передачі.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути куксоприймач на відповідність специфікації, 
що є додатком до договору та акту приймання-передачі.

Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливості 
комплектації та функціоналу куксоприймача.

Краслянський Д. Г. продемонстрував членам експертної групи замінену 
приймальну гільзу, повідомив, що повністю задоволений результатом, протез став 
більш зручним у користуванні.

Присутні оглянули куксоприймач та підтвердили, що застосовані 
комплектуючі відповідність комплектації, вказаній в Специфікації, що є 
невід’ємною частиною договору та в Акті приймання-передачі.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Краслянського Дмитра Григоровича, приймальної гільзи 
(куксоприймача) протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом з 
електронним керуванням, протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех- 
Сервіс ГмбХ».

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональності 

за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операції 
Краслянського Дмитра Григоровича, протезно-ортопедичним підприємством ТОВ 
«Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком до 
тристороннього договору від 22.12.2018р. №77.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями (куксоприймача), яким
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забезпечено учасника антитерористичної операції Краслянського Дмитра 
Григоровича, протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
відповідно до тристороннього договору від 22.12.2018р. №77.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути на 
розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що складає 1 874,95 грн. в 10- 
денний термін з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Після 
чого, договір вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

4.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів здійснення заміни приймальних 

гільз (куксоприймачів) протезно-ортопедичних виробів підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями для учасника антитерористичної 
операції Горбенка Анатолія Івановича, який втратив функціональні 
можливості правої та лівої нижніх кінцівок, подані протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно до тристороннього 
договору від 21.12.2018р. №73.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів здійснення заміни приймальних гільз (куксоприймачів) протезно- 
ортопедичних виробів підвищеної функціональності за новітніми технологіями для 
учасника антитерористичної операціїГорбенка Анатолія Івановича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 06.12.2018р. №6) Фондом укладено 
тристоронній договір від 21.12.2018р. №73 щодо здійснення заміни приймальних 
гільз (куксоприймачів) протезно-ортопедичних виробів підвищеної 
функціональності за новітніми технологіями правої та лівої кінцівок для учасника 
антитерористичної операції Горбенка Анатолія Івановича.

Відповідно до Актів приймання-передачі протезно-ортопедичних виробів 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, якими забезпечено 
учасника антитерористичної операції Горбенка Анатолія Івановича, сума витрат по 
заміні приймальних гільз (куксоприймачів) протезно-ортопедичних виробів 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями правої та лівої кінцівок в 
загальному складає 133 845,03 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 136 704,04 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що 
складає 2 859,01 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами актів 
приймання-передачі.

Горбенко А. І. на засідання експертної групи прибути не зміг, тому в 
підтвердження факту видачі та опанування навичок користування протезом були 
надані фото- та відео-матеріали.

ВИСТУПИЛИ:
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Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалц 
Линдюк О.А. запропонувала оглянути надані фото- та відео-матеріали.

Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливої 
комплектації та функціоналу куксоприймачів.

Присутні оглянули фото- та відео-матеріали та підтвердили, що застосов; 
комплектуючі відповідність комплектації, вказаній в Специфікації, що 
невід’ємною частиною договору та в Акті приймання-передачі.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалц 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акти приймання-передачі протезг 
ортопедичних виробів підвищеної функціональності, якими забезпечено учасни 
антитерористичної операції Горбенка Анатолія Івановича, приймальної гіль 
(куксоприймача) протезів стегна правої та лівої кінцівок ПН.6.3.4.4.0 з колінні 
вузлом з електронним керуванням, протезно-ортопедичним підприємством ТС 
«Ортотех-Сервіс ГмбХ».

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціонально(

за новітніми технологіями, якими забезпечено учасника антитерористичної опера] 
Горбенка Анатолія Івановича, протезно-ортопедичним підприємств«
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» такими, що відповідають специфікаціям, яка 
додатками до тристороннього договору від 21.12.2018р. №73.

2. Підписати Акти приймання-передачі протезно-ортопедичних вироС 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, якими забезпечеі 
учасника антитерористичної операції Горбенка Анатолія Івановича, протези 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» відповідно ; 
тристороннього договору від 21.12.2018р. №73.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути і 
розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що складає 2 859,01 грн. в 1 
денний термін з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Піс: 
чого, договір вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

5.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезні

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітнім
технологіями учасника антитерористичної операції Федорченко Олександр 
Сергійовича, який втратив функціональні можливості правої нижнь< 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Серв 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018р. №64.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи ві 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» що,д 
результатів протезування виробом підвищеної функціональності за новітнім 
технологіями учасника антитерористичної операції Федорченко Олександр 
Сергійовича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідн 
рішення експертної групи (протокол від 06.12.2018р. №6) Фондом укладен



тристоронній договір від 20.12.2018р. №64 щодо протезування учасника
антитерористичної операції Федорченко Олександра Сергійовича протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ». Додатково 21.03.2019р 
до Фонду були надані пояснення від ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо внесення 
змін до комплектації протезно-ортопедичного виробу, а саме, виключене 
дистанційний пристрій, оскільки компанією Ottobock SE&Co. KgaA, Німеччині 
прийнято рішення про припинення постачання дистанційного пристрою 4*350, таї 
як керування протезом можна здійснювати через мобільний телефон. У зв'язку з чиї, 
виникає необхідність в укладанні між сторонами додаткової угоди про внесенні 
змін до Договору від 20.12.2018р. №64, а саме до Специфікації, яка є невід'ємно« 
частиною договору. Варто зауважити, що вартість протезування з урахуванням 
таких змін не перевищує загальної суми договору.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного вироб; 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасник 
антитерористичної операції Федорченко Олександра Сергійовича, сума витрат п» 
виготовленню протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Le 
з електронним керуванням складає 713 979,03 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмір 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 750 258,00 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, щ 
складає 36 278,97 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами акт 
приймання-передачі.

Федорченко О. С. на засідання експертної групи прибути не зміг, тому 
підтвердження факту видачі та опанування навичок користування протезом бул 
надані фото- та відео-матеріали.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути надані фото- та відео-матеріали та уточиш 
щодо комплектації та гарантійного терміну експлуатації протезу.

Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливос 
комплектації та функціоналу протезу. Уточнив, що гарантійний термін експлуатаї: 
протезу складає 3 роки. Відповідно, через 2 роки користування, в обов’язкової* 
порядку буде проведено безкоштовне технічне обслуговування протезу.

Присутні оглянули фото- та відео-матеріали та підтвердили, що застосова 
комплектуючі відповідність комплектації, вказаній в Акті.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалід 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протези 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасни 
антитерористичної операції Федорченко Олександра Сергійовича, протезу стег 
правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg з електронним керування 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціонально« 

за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної опера 
Федорченко Олександра Сергійовича, протезно-ортопедичним підприємств» 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком



тристороннього договору від 20.12.2018р. №64, після укладання між сторонам] 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 20.12.2018р. №64.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного вироб; 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасник 
антитерористичної операції Федорченко Олександра Сергійовича, протезно 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ», після укладання мія 
сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 20.12.2018р. №64.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути н< 
розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що складає 36 278,97 грн. в 10 
денний термін з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Післз 
чого, договір вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

6.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно-

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Орендовського Віктора 
Олексійовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018р. №63.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів протезування виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Орендовського Віктора 
Олексійовича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 06.12.2018р. №6) Фондом укладено 
тристоронній договір від 20.12.2018р. №63 щодо протезування учасника
антитерористичної операції Орендовського Віктора Олексійовича протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ». Додатково 21.03.2019р. 
до Фонду були надані пояснення від ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо внесення 
змін до комплектації протезно-ортопедичного виробу, а саме, виключено 
дистанційний пристрій, оскільки компанією Ottobock SE&Co. KgaA, Німеччина 
прийнято рішення про припинення постачання дистанційного пристрою 4*350, так 
як керування протезом можна здійснювати через мобільний телефон. Також, у 
зв’язку з тим, що кукса Орендовського В. О. постійно змінює об’єм, для більш 
комфортного користування протезом було запропонована приймальна гільза з 
регульованою системою, де користувач може змінювати об’єм самостійно, додано 
регулювальний пристрій 514Z14. У зв'язку з чим виникає необхідність в укладанні 
між сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 20.12.2018р. 
№63, а саме до Специфікації, яка є невід'ємною частиною договору. Варто 
зауважити, що вартість протезування з урахуванням таких змін не перевищує 
загальної суми договору.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Орендовського Віктора Олексійовича, сума витрат по



виготовленню протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg 
з електронним керуванням складає 689 418,08 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 706 689,02 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що 
складає 17 270,94 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами акту 
приймання-передачі.

Орендовський В. О. на засідання експертної групи прибути не зміг, тому в 
підтвердження факту видачі та опанування навичок користування протезом були 
надані фото- та відео-матеріали.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути надані фото- та відео-матеріали та уточнила 
щодо комплектації та гарантійного терміну експлуатації протезу.

Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливості 
комплектації та функціоналу протезу. Уточнив, що гарантійний термін експлуатації 
протезу складає 3 роки. Відповідно, через 2 роки користування, в обов’язковому 
порядку буде проведено безкоштовне технічне обслуговування протезу.

Присутні оглянули фото- та відео-матеріали та підтвердили, що застосовані 
комплектуючі відповідність комплектації, вказаній в Акті.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протезно- 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Орендовського Віктора Олексійовича, протезу стегна 
правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg з електронним керуванням, 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональності 

за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операції 
Орендовського Віктора Олексійовича, протезно-ортопедичним підприємством ТОВ 
«Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком до 
тристороннього договору від 20.12.2018р. №63, після укладання між сторонами 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 20.12.2018р. №63.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Орендовського Віктора Олексійовича, протезно- 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ», після укладання між 
сторонами додаткової угоди про внесення змін до Договору від 20.12.2018р. №63.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути на 
розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що складає 17 270,94 грн. в 10- 
денний термін з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Після 
чого, договір вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.
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7.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення протезно- 

ортопедичним виробом підвищеної функціональності за новітніми
технологіями учасника антитерористичної операції Чупруна Ігоря
Миколайовича, який втратив функціональні можливості правої нижньої 
кінцівки, подані протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс 
ГмбХ» відповідно до тристороннього договору від 22.12.2018р. №78.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що 20.03.2019р. до Фонду надійшли документи від 
протезно-ортопедичного підприємства ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо 
результатів протезування виробом підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями учасника антитерористичної операції Чупруна Ігоря Миколайовича.

Онофрійчук В. О. поінформувала членів експертної групи Фонду, що згідно 
рішення експертної групи (протокол від 12.12.2018р. №7) Фондом укладено 
тристоронній договір від 22.12.2018р. №78 щодо протезування учасника
антитерористичної операції Чупруна Ігоря Миколайовича протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ». Додатково 21.03.2019р. до Фонду 
були надані пояснення від ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» щодо внесення змін до 
комплектації протезно-ортопедичного виробу, а саме, виключено дистанційний 
пристрій, оскільки компанією Ottobock SE&Co. KgaA, Німеччина прийнято рішення 
про припинення постачання дистанційного пристрою 4*350, так як керування 
протезом можна здійснювати через мобільний телефон. У зв'язку з чим виникає 
необхідність в укладанні між сторонами додаткової угоди про внесення змін до 
Договору від 22.12.2018р. №78, а саме до Специфікації, яка є невід'ємною частиною 
договору.

Відповідно до Акту приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Чупруна Ігоря Миколайовича, сума витрат по 
виготовленню протезу стегна правої кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg 
з електронним керуванням складає 747 765,68 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору та становить 750 258,00 грн.

Для остаточного розрахунку між сторонами ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» 
зобов’язується повернути на розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що 
складає 2 492,32 грн. в 10-денний термін з моменту підписання сторонами акту 
приймання-передачі.

Чупрун І. М. на засідання експертної групи прибути не зміг, тому в 
підтвердження видачі та опанування навичок користування протезом були надані 
фото- та відео-матеріали.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Линдюк О.А. запропонувала оглянути надані фото-та відео-матеріали.
Стеценко О. П. проінформував членів експертної групи про особливості 

комплектації та функціоналу протезу. Уточнив, що гарантійний термін експлуатації 
протезу складає 3 роки. Відповідно, через 2 роки користування, в обов’язковому 
порядку буде проведено безкоштовне технічне обслуговування протезу.

Присутні оглянули фото- та відео-матеріали та підтвердили, що застосовані 
комплектуючі відповідність комплектації, вказаній в Акті.
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Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді] 
Линдюк О.А. запропонувала розглянути Акт приймання-передачі протезно 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності, яким забезпечено учасник 
антитерористичної операції Чупруна Ігоря Миколайовича, протезу стегна праве 
кінцівки ПН.6.3.4.4.0 з колінним вузлом C-Leg з електронним керуванням, протезно 
ортопедичним підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ».

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональною 

за новітніми технологіями, яким забезпечено учасника антитерористичної операці 
Чупруна Ігоря Миколайовича, протезно-ортопедичним підприємство! 
ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» таким, що відповідає специфікації, яка є додатком д 
тристороннього договору від 22.12.2018р. №78, після укладання між сторонам: 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 22.12.2018р. №78.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного вироб 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями, яким забезпечено учасник 
антитерористичної операції Чупруна Ігоря Миколайовича, протезно-ортопедичнш 
підприємством ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ», після укладання між сторонам 
додаткової угоди про внесення змін до Договору від 22.12.2018р. №78.

3. Зобов’язати ТОВ «Ортотех-Сервіс ГмбХ» повернути н 
розрахунковий рахунок Фонду невикористану суму, що складає 2 492,32 грн. в 1С 
денний термін з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі. Післ 
чого, договір вважається виконаним в повному обсязі.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 0.
Рішення прийнято.

8.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо результатів забезпечення додатковиі 

оснащенням електричним функціональним захватом (гачком) до протезне 
ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіям 
учасника антитерористичної операції Мураєва Руслана Вікторовича, яки 
втратив функціональні можливості правої верхньої кінцівки, здійснен 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізовани 
центр реабілітації» відповідно до тристороннього договору від 20.12.2018J 
№62.

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інваліді 
Линдюк О.А. повідомила, що до Фонду надійшли документи від протезне 
ортопедичного підприємства ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації 
щодо результатів забезпечення додатковим оснащенням електрични: 
функціональним захватом (гачком) до протезно-ортопедичного виробу підвищене 
функціональності за новітніми технологіями учасника антитерористичної операц 
Мураєва Руслана Вікторовича.

Онофрійчук В. О. проінформувала членів експертної групи Фонду, ш 
згідно рішення експертної групи (Протокол №6 від 06.12.2018) Фондом укладен 
тристоронній договір від 20.12.2018 №62 щодо забезпечення Мураєва Руслан 
Вікторовича додатковим оснащенням електричним функціональним захвато 
(гачком) до протезу передпліччя з зовнішнім джерелом енергії ПР.2.1.5 протезне 
ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований цент 
реабілітації».



Мураєв Р. В. на засідання експертної групи в зв’язку з сімейними 
обставинами прибути не зміг, тому в підтвердження факту отримання та 
опанування навичок користування захватом надав відео-матеріали.

Відповідно до п. 2.1. Договору, загальна вартість електричного 
функціонального захвату (гачка) складає 297 868,03 грн.

Згідно умов Договору Фондом було здійснено попередню оплату в розмірі 
100 % від вартості загальної ціни договору.

Відповідно до Актів приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями вартість додаткового 
оснащення електричного функціонального захвату (гачку) складає 297 868,03 грн, 
що дорівнює сумі попередньої оплати, а отже, сторони свої зобов’язання за 
договором виконали в повному обсязі.

ВИСТУПИЛИ:
Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 

Линдюк О.А. запропонувала розглянути відео-матеріали та Акт приймання- 
передачі протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми 
технологіями (електричного функціонального захвату), яким забезпечено учасника 
антитерористичної операції Мураєва Руслана Вікторовича, протезно-ортопедичним 
підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації».

Зазначене в Акті додаткове оснащення - електричний функціональний захват 
(гачок) відповідає специфікації, яка є додатком до тристороннього договору від 
20.12.2018 №62.

ВИРІШИЛИ:
1. Вважати додаткове оснащення електричний функціональний захват 

(гачок), яким забезпечено учасника антитерористичної Мураєва Руслана 
Вікторовича протезно - ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - 
Спеціалізований центр реабілітації» таким, що відповідає специфікації, яка є 
додатком до тристороннього договору від 20.12.2018 №62.

2. Підписати Акт приймання-передачі протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями (електричний 
функціональний захват (гачок), яким забезпечено учасника антитерористичної 
операції Мураєва Руслана Вікторовича, протезно-ортопедичним підприємством 
ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації» відповідно до 
тристороннього договору від 20.12.2018 №62.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЯ» - 1.
Рішення прийнято.

9.СЛУХАЛИ:
Розгляд документів щодо забезпечення протезно-ортопедичним виробом 

підвищеної функціональності за новітніми технологіями учасника 
антитерористичної операції Писарчука Юрія Олександровича, поданих 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований 
центр реабілітації».

Голова експертної групи, директор Фонду соціального захисту інвалідів 
Линдюк О.А. повідомила, що до Фонду надійшли документи від протезно- 
ортопедичного підприємства ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації» 
щодо забезпечення ортезом підвищеної функціональності за новітніми технологіями 
на праву нижню кінцівку учасника антитерористичної операції Писарчука Юрія 
Олександровича.
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Онофрійчук В. О. повідомила, що учасник антитерористичної операції 
Писарчук Юрій Олександрович, 16.05.1985 року народження, проживає за адресою: 
м. Київ, вул. Мілютенко, 44, кв. 34, має нижній парапарез, як наслідок травми хребта 
та забиття спинного мозку. Поранення пов’язане із захистом Батьківщини.

Для Писарчук Ю. О. був виготовлений тестовий тренувальний ортез на 
колінно-гомілковостопний суглоб-стопу з колінним шарніром з електронним 
керуванням E-Mag Agtive в жовтні 2018 року в клініці УкрНДІ-протезування, яким 
він користувався протягом одного дня, що дало можливість зменшити навантаження 
на ліву ногу та витрати енергії, компенсувати втрачену функцію м’язів та 
покращити ходьбу. Оскільки, Писарчук Ю. О. професійно займається спортом та 
планує працевлаштування, що передбачає тривале знаходження на ногах виникає 
потреба в високофункціональному ортезуванні.

Члени експертної групи розглянули документи, які подані до Фонду 
протезно-ортопедичним підприємством ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр 
реабілітації» щодо ортезування правої нижньої кінцівки учасника
антитерористичної операції Писарчука Юрія Олександровича, а саме:

1) обґрунтування щодо необхідності ортезування учасника 
антитерористичної операції Писарчука Юрія Олександровича. Додано анкету з 
даними результатів опитування та обстеження пацієнта;

2) планову калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу 
підвищеної функціональності за новітніми технологіями з зазначенням трудових та 
матеріальних витрат, що затверджена протезно-ортопедичним підприємством 
ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації»;

3) копію заяви учасника антитерористичної операції Писарчука Юрія 
Олександровича;

4) копію паспорта учасника антитерористичної операції Писарчука Юрія 
Олександровича серія СО 749938, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 13.11.2001 року;

5) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі 
фізичних осіб - платників податків, який видано 24.07.2002 року;

6) копію направлення від 04.10.2018 року №37501611/2018/680;
7) копію довідки Військової частини -  Польова пошта В2731 від

19.11.2014 року № 2504 про обставини травми;
8) копію довідки Військової частини -  Польова пошта В2731 від

03.07.2015 року № 6054 про безпосередню участь в АТО;
9) копію витягу з протоколу ЦВЛК від 07.06.2018 року №1566;
10) копію довідки до акту огляду МСЕК серії AB №0968604;
11) копію посвідчення ветерана війни серії Є №036339.
ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук В. О. повідомила, що згідно планової калькуляції, затвердженої 

ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації» загальна вартість 
ортезування становить 146 300,64 грн. в межах граничної ціни, встановленої 
Мінсоцполітики на ортез такого типу.

При розгляді планової калькуляції експертною групою було виявлено 
невідповідність шифру виробу наказу Мінсоцполітики від 25.05.2016 № 557 (зі 
змінами). За поясненнями директора ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр 
реабілітації» з’ясувалось, що при формуванні калькуляцій було допущено технічну 
помилку (пояснення додаються).
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ВИРІШИЛИ:
Вважати за доцільне повернутися до розгляду питання після виправлення 

ТОВ «ОРТСАБО - Спеціалізований центр реабілітації» помилки в шифрі виробу. 
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»- 16, «ПРОТИ»- 0, «УТРИМАЛИСЯ»- 0.
Рішення прийнято.

Голова експертної групи

Члени Експертної групи:

Куроп’ятник Н.С.

Субботінова В. І 

Висоцька О. Г.

БаєвП. О. %\fJ

Уницька Н. В.

Литвиненко О. М. 

Перепелична Р. Я.

Машко К. Г.

О.А. Линдюк

Моха 0.10.

Ватолінський Л.Є.
1 чі і

Бойко Т.В.

Стасюкевич Є.В.

Назаренко В. М.

Остриков М. В. 

Костіна Ю.А.

іб



TOB «ОРТСАБО -
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ»
61037 м. Харків - 37, пр. Московський, 197, тел.756-57-40.

Розрах. рахунок № 26004187640601 в AT „УкрСиббанк”, м. Київ, МФО 351005, код ЄДРПОУ 33206212
e-mail: ortsabo@ukr.net ___________________________________

Вих.№03/22-19
Від “25” березня 2019р.

Директору Фонду соціального захисту
інвалідів

О.А. Линдюк

Шановна Олена Анатоліївна!

Довожу до Вашого відома, що при оформленні калькуляції на Писарчука Ю.О. 

учасника АТО, була допущена помилка у шифрі. Виправлена калькуляція буд< 

направлена до Фонду соціального захисту інвалідів у найкоротший термін д< 

залучення до пакету документів на Писарчука Ю.О.

mailto:ortsabo@ukr.net

