
ДОРОЖНЯ КАРТА

Для  демобілізованих військовослужбовців які 
проходили військову службу в районах 

проведення АТО та членів сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО

для вирішення питань 
соціального забезпечення, захисту та інших 

соціальних гарантій



ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З ЧИСЛА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» до учасників бойових дій віднесено 
військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції. 
         Підставою для надання пільг є посвідчення учасника бойових дій, 
видане органами Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 
Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, 
Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС за 
місцем реєстрації.

Після отримання посвідчення необхідно звернутися до управління 
соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання).

В управлінні соціального захисту населення інформацію про Вас буде 
включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 копію посвідчення «Учасник бойових дій» з пред’явленням його
оригіналу,

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов’язкових платежів,

 пред’являє оригінал паспорта;

 надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо
отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.



Після встановлення статусу, учасники бойових дій мають право 
на наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися

 Користування 
житлом (квартирна плата), 
комунальними послугами 
(газом, електроенергією та 
іншими послугами)

75 %
(в межах 

соціальних 
норм)

Для нарахування пільгової знижки з 
оплати житлово-комунальних послуг 
необхідно звернутися до надавачів 
відповідних послуг.

Паливо (для осіб, які 
проживають в будинках, що 
не мають центрального 
опалення), скраплений газ

75 %
Управління  соціального захисту 
населення або до сільської (селищної 
ради) за місцем проживання.

Користування послугами 
зв’язку

50 % Філії ПАТ “Укртелеком”

Встановлення телефону 20% основних та 
50% додаткових 

робіт
Філії ПАТ “Укртелеком”

Проїзд усіма видами 
міського пасажирського 
транспорту, автомобільним 
транспортом загального 
користування в сільській 
місцевості, а також 
залізничним і водним 
транспортом приміського 
сполучення та автобусами 
приміських маршрутів

Безоплатно 

Каса – для оформлення квитка на 
підставі посвідчення або 
безпосередньо у водія для проїзду 
автомобільним транспортом

Проїзд залізничним, 
водним, повітряним або 
міжміським автомобільним 
транспортом

Безоплатно один 
раз на два роки 
(туди і назад)

або
 один раз на рік 
(туди і назад) з 
50% знижкою 

Силові служби, управління 
соціального захисту населення - для 
отримання бланків листів талонів на 
право одержання проїзних квитків 
безплатно і з 50-відсотковою знижкою 
їх вартості;
Каса - для оформлення квитка на 
підставі посвідчення та листів талонів



ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ З ЧИСЛА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ - УЧАСНИКІВ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ЯК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ - УЧАСНИКУ АТО 
ОТРИМАТИ СТАТУС "ІНВАЛІД ВІЙНИ"

ВІЙСЬКОВИЙ 
ГОСПІТАЛЬ, ІНШИЙ 
ЗАКЛАД ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ'Я:

ВІЙСЬКОВО -
ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ 

Проводить лікування 
військовослужбовця від 

поранення (контузії, 
травми, каліцтва) або 

захворювання

Видає 
військовослужбовцю 

"Виписний епікриз" та 
направляє до Військово -

лікарської комісії для 
прийняття рішення

Встановлює причинний 
зв'язок поранення, 
контузії, травми, 
захворювання з 

виконанням обов'язків 
військової служби

УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

МСЕК:

Встановлює статус 
та видає 

військовослужбовцю 
посвідчення 

"Інвалід війни"

Встановлює інвалідність 
та видає відповідну 

довідку



Пільги інвалідам війни надаються на підставі посвідчення.

В управлінні соціального захисту населення інформацію про Вас буде 
включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 копію посвідчення «Інвалід війни» з пред’явленням його оригіналу;

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов’язкових платежів,

 пред’являє оригінал паспорта;

 надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо
отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

Після встановлення статусу, інваліди війни мають право на  
наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися

 Користування 
житлом (квартирна плата), 
комунальними послугами 
(газом, електроенергією та 
іншими послугами)

100 %

(в межах соціальних 
норм)

Для нарахування пільгової знижки з 
оплати житлово-комунальних 
послуг необхідно звернутися до 
надавачів відповідних послуг.

Паливо (для осіб, які 
проживають в будинках, що 
не мають центрального 
опалення), скраплений газ

100 %

Управління  соціального захисту 
населення або сільську (селищну) 
раду за місцем проживання;

Користування 
послугами зв’язку

50 % Філії ПАТ “Укртелеком”

Встановлення телефону Безоплатно Філії ПАТ “Укртелеком”



Проїзд усіма видами 
міського пасажирського 
транспорту, автомобільним 
транспортом загального 
користування в сільській 
місцевості, а також 
залізничним і водним 
транспортом приміського 
сполучення та автобусами 
приміських маршрутів

Безоплатно

Каса – для оформлення квитка на 
підставі посвідчення або 
безпосередньо у водія для проїзду 
автомобільним транспортом

інваліди війни  І та 
ІІ груп

Безоплатно один раз 
на рік (туди і назад) 

особа, яка 
супроводжує 

інваліда I групи 

один раз на рік (туди і 
назад) з 50% знижкою

Проїзд залізничним, 
водним, повітряним або 
міжміським автомобільним 
транспортом

інваліди війни III 
групи

Безоплатно один раз 
на два роки (туди і 

назад) або один раз на 
рік (туди і назад) з 

50% знижкою

Проїзд вищезазначеними 
видами транспорту у період з 
1 жовтня по 15 травня без 
обмеження кількості поїздок

з 50-процентною 
знижкою вартості 

проїзду

Управління соціального захисту 
населення - для отримання бланків 
листів талонів на право одержання 
проїзних квитків безплатно і з 50-
відсотковою знижкою їх вартості;

Каса - для оформлення квитка на 
підставі посвідчення та листів 
талонів

Позачерговий 
безплатний капітальний 
ремонт власного жилого 
будинку (квартири)

Безоплатно, виходячи 
з розрахунку 21 кв. м. 

загальної площі 
будинку (квартири) 

Орган виконавчої влади або 
місцевого самоврядування за 
місцем постійного проживання і 
реєстрації на підставі заяви та 
документу про право приватної, 
зокрема спільної, власності на 
житло



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ АТО

(Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 05 квітня 2012 року № 321.)

Держава гарантує безоплатне та позачергове забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали 
внаслідок антитерористичної операції, незалежно від установлення їм 
інвалідності. 

До технічних та інших засобів реабілітації належать: 
– протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези,

протези), ортопедичне взуття);
– засоби для пересування (крісла колісні);
– спеціальні засоби для самообслуговування та догляду допоміжні

засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, 
рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із 
силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, 
подушки протипролежневі та інші;

– допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на
унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, 
табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, 
умивальники);

– допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
(палиці, милиці, ходуни, поручні);

– меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци
протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори).

Перелік необхідних документів 
для отримання технічних та інших засобів реабілітації

 паспорт (копія та оригінал);
 ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-

консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом;
 витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального

підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії,
каліцтва), видана командиром військової частини (начальником
територіального підрозділу), з відомостями про участь в нтитерористичній
операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та
працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої



розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, 
військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, 
Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових 
формувань, яким не встановлено інвалідність).

Куди звертатися?

Зазначений перелік документів особою або його законним 
представником подається до органу соціального захисту населення міських 
та районних державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання 
або за місцем фактичного проживання учасника АТО. 

Працівники органів соціального захисту населення:
 нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та

іншими засобами реабілітації;
ознайомлять із каталогами технічних та інших засобів реабілітації;
ознайомлять із відповідним переліком протезно-ортопедичних

підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне
виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;

видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та
іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде 
проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним 
технічним засобом реабілітації.

На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника 
АТО  та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

Додаток: Перелік протезно-ортопедичних підприємств вітчизняної 
галузі.



Перелік вітчизняних підприємств,
на яких інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії 

населення, в тому числі постраждалі АТО
можуть отримати необхідні технічні та інші засоби 

реабілітації (протези, ортези тощо)
(для отримання направлення на безкоштовне забезпечення засобами реабілітації, 
виготовленням яких займаються вказані підприємства, необхідно звернутися до 

органів соціального захисту населення за місцем проживання)

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та 
відновлення працездатності

вул. Клочківська, 339,
м. Харків, 61051
т. 057 337-76-30

Вінницька область
Вінницьке казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 126,
(0432) 55-20-08

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації (далі - ТЗР)

Приватне підприємство 
„Ортопедсервісцентр”
м. Вінниця, 
проспект Юності, 11/1,
тел/факс (0432) 57-63-52
ortopedservis@ukr.net

ортези на хребет; ортези на нижні кінцівки та на 
верхні кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; ортопедичне взуття; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ПП „Протезно-ортопедична 
майстерня”
м. Вінниця, 
Хмельницьке шосе, 114,
(0432) 57-17-93, (067) 430-00-63

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; ортопедичне взуття, післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

Волинська область
ПП „Ескулап”
43020, м. Луцьк, 
просп. Відродження, 2, 
(0332) 78-80-50, 78-80-50

ортези на хребет, ортези на верхні кінцівки 
безшарнірні, ортези на нижні кінцівки шарнірні та 
безшарнірні



Дніпропетровська область
Дніпропетровське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Дніпропетровськ,
вул. Героїв Сталінграду, 21,
(056) 370-58-72

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

ТОВ „ТАНТА ПЛЮС”
м. Дніпропетровськ,
вул. Будьонного, 29, кв. 18,
095-411-58-07

крісла колісні виготовлені за індивідуальним 
замовленням, післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування крісел 

Донецька область
Донецьке казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Донецьк, 
просп. Визволення Донбасу,11-а,
(062) 311-31-03, 311-37-17

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації, виготовлення протезів молочної залози, 
допоміжних засобів для особистого догляду та 
захисту

ТОВ Центр протезно-
ортопедичної реабілітації 
інвалідів „Орттех” 
83048, м. Донецьк, 
вул. Артема,106,
тел/факс 8(062)304-34-96
E-mail: orteh@ukr.net

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок, 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту, післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

ТОВ „Донецький науково-
виробничий комплекс СКУТ”
83048, м. Донецьк, 
вул. Артема, буд. 132,
(062) 311-13-29, ф.(062) 386-32-41,

E-mail: skut@mail.ru

поставка спеціальних засобів для орієнтування, 
спілкування та обміну інформацією (магнітофони, 
диктофони, годинники)

Житомирська область
Житомирське державне 
експериментальне 
протезно-ортопедичне 
підприємство
м. Житомир, 
вул. Гоголівська,103,
(0412)36-04-78

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

Приватне підприємство 
„Поступ-орто”
смт. Озерне, буд 52, 
Житомирський район,
Житомирська обл.
(0412) 408-308
099-048-28-55
095-535-20-34

ортези на хребет



Запорізька область
Казенне підприємство „Науково-
виробничий комплекс „Іскра”
69071, м. Запоріжжя, 
вул. Магістральна, 84,
(061) 271-22-11
E-mail: market@iskra.zp.ua

крісла колісні серійного виробництва, 
післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування крісел колісних

Кіровоградська область
ТОВ „Друкмаш-центр” 
м. Кіровоград, 
вул. Волкова, 13-б,
(052) 230-17-12, 255-38-42

ортези на хребет з текстильних матеріалів, ортези на 
верхні та нижні кінцівки безшарнірні, протези 
молочної залози, крісла колісні виготовлені за 
індивідуальним замовленням, допоміжні засоби для 
особистого догляду та захисту, крісла колісні 
серійного виробництва, післягарантійний ремонт та 
технічне обслуговування крісел колісних

Луганська область
Луганське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Луганськ, 
вул. Фрунзе, 111-а,
(0642) 58-42-90

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

ТОВ „Луганський центр 
протезування”
91057, м. Луганськ, Жовтневий р-н, 
квартал Гагаріна, 24 кв. 50,
E-mail: lug_cp@rambler.ru

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; ортопедичне взуття; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ТОВ „Центр протезування 
„Інвалтруд”
91045, м. Луганськ, 
квартал 50 річчя Оборони 
Луганська, 12д, 
тел.(0642) 63-98-30
E-mail: invaltrud@rambler.ru

протези нижніх кінцівок допоміжні засоби для 
особистого догляду та захисту; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

Львівська область
Львівське казенне 
експериментальне підприємство 
засобів пересування і протезування
м. Львів, 
вул. Рудненська,10,
(032) 267-68-45, 267-94-15

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації, виготовлення крісел колісних

ТОВ „Ортотехнo”
79052, м. Львів, 
вул. Ген. Курмановича, 9,
тел.229-30-81
E-mail: ortotehno@ukr.net

крісла колісні серійного виробництва



Приватне підприємство 
„Ортотоп”
79058, м. Львів, 
вул. Циганівка, 12,
тел./факс (0322) 45-80-70,
E-mail: Ortotop@ukr.net

ортопедичне взуття

Підприємство „Ясени” 
товариства інвалідів „РОК”
79058, м. Львів, 
вул. Циганівка, 12а,
тел./факс (0322) 45-81-61,
E-mail: Jaseny@ukr.net

ортопедичне взуття

ТОВ „Реабілітація ЛТД”
м. Львів, 
просп. Червоної Калини, 35,
тел.(032) 245-59-05

ортези на верхні та на нижні кінцівки; протези 
верхніх та нижніх кінцівок; допоміжні засоби для 
особистого догляду та захисту; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

Приватне підприємство 
„АРОЛ ПЛЮС”
79057, м. Львів,
вул. Гайворонського, 27,
тел.(032) 245-24-65
E-mail: apol_plus@ukr.net

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; ортопедичне взуття; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

Миколаївська область
Миколаївське державне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Миколаїв, 
пров. Ш. Кобера, 17,
(0512) 22-01-73

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

Державний комплекс соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів
м. Миколаїв, 
вул. Дзержинського, 55,
(0512) 37-69-57
E-mail: goskompleks@mail.ru

ортези на верхні та на нижні кінцівки; ортопедичне 
взуття

Міжгалузеве учбово-виробниче 
підприємство „АПЕКС” 
ВОІ „СОІУ”
54020, м. Миколаїв, 
вул. Защука, буд. 10, 
т/ф. 471434, 471502

післягарантійний ремонт та здійснення технічного 
обслуговування крісел колісних

Одеська область
Одеське казенне експериментальне 
протезно-ортопедичне 
підприємство
м. Одеса,
вул. Терешкової, 11,
(048) 785-39-97

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації



Приватна фірма „Тєллус”  
м. Одеса, 
вул. Академіка Філатова, 76, к. 8,
т. 048 715-47-17

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
ортопедичне взуття; допоміжні засоби для 
особистого догляду та захисту; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ТОВ „Фенікс-Медікал”
62009, м. Одеса, 
вул. Сонячна, 5, 
оф. 501,
www.fenix-medical.com.ua
(067) 926-20-22 (094) 947-55-12

крісла колісні серійного виробництва 

ТОВ „Арвітум” 
65011, м. Одеса, 
вул. Старобазарний сквер, 3, оф. 15,
(048) 795-75-85
E-mail: arvitum@arvitum.com

ортези на нижні кінцівки безшарнірні (ортези на 
стопу)

Полтавська область
Полтавське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство 
м. Полтава, 
вул.Монастирська,10,
(0532) 56-22-67

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

ТОВ „Ортез”
36014, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 116,
(0532) 50-14-44
E-mail: ortez_poltava@mail.ru

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки

ТОВ „Норма-трейд”
м. Полтава, 
вул. Ковпака, 53,
т/ф. (0532) 68-85-73, 68-88-11

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

Тернопільська область
Тернопільське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство 
м. Тернопіль, 
вул.Тролейбусна,10,
(0352) 53-51-14

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації



Приватне підприємство „Центр 
протезування і реабілітації 
„Разан”
46020, м. Тернопіль, 
вул. Волинська, 40,
E-mail: razan_2007@ukr.net
(0352) 43-61-86
067-370-64-56

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

Приватне підприємство 
„Форвард-орто”
46027, м. Тернопіль,
вул. Лучаківського, 6,
тел./факс. (0352) 51-30-03, 51 -33-73
www.forward-orto.com.ua

ортези на хребет; протези верхніх та нижніх 
кінцівок; ортези на верхні та нижні кінцівки; 
ортопедичне взуття виготовлене за індивідуальним 
замовленням; допоміжні засоби для особистого 
догляду та захисту; крісла колісні серійного 
виробництва; післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

Харківська область
Харківське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Харків, 
вул. Котлова, 112
(057) 712-87-42

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

Харківське ДДПП
м. Харків, вул. Клочківська, 339
(057) 377-98-86

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів реабілітації

ФОП Антощук Н.Л. 
61204, м. Харків, 
просп. Перемоги, 76, кв. 445
098-366-88-53

поставка матраців протипролежневих 

ДП „Науково-виробнича фірма 
„Орттех-плюс” 
61023, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 87,
тел/факс (057) 738-06-09

ортези на хребет

ТОВ „Виробниче протезно-
ортопедичне підприємство 
„Опора-плюс”
м. Харків, 
пров. Фанінський, 3, кв.35,
тел. (057) 732-57-21

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

ТОВ „ОРТ-ДЦП-спеціалізований 
центр реабілітації” 
61051, м. Харків, 
вул. Широніна, 3,
тел. (057) 756-57-40

ортези на хребет (ортези для сидіння); ортези на 
нижні кінцівки безшарнірні; ортопедичне взуття



ТОВ „Ортсабо Спеціалізований 
Центр Реабілітації”
61051, м. Харків, 
вул. Широніна, 3,
тел. (057) 756-57-40
E-mail: ortsabo@ukr.net

ортези на хребет (ортези для сидіння); ортези на 
нижні кінцівки безшарнірні; ортопедичне взуття

ТОВ „Турбота” 
м. Харків, 
вул. Клочківська, 339,
(057) 773-30-39

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

Приватне протезно-ортопедичне 
підприємство „Динаміка”
м. Харків, 
пров. Фанінський, 3,
тел. (057) 732-57-21
E-mail: dinamica@gmail.com

післягарантійний ремонт та здійснення технічного 
обслуговування крісел колісних, ортези на нижні 
кінцівки; протези нижніх кінцівок; допоміжні засоби 
для особистого догляду та захисту

ТОВ „Науково – технічне 
підприємство „Спецмедтехніка”
61070, м. Харків, 
пров. 1-й Лісопарківський, 1, 
тел.(057) 707-10-27
E-mail: smedtexnika@mail.ru

засоби для ходіння керовані однією рукою серійного 
виробництва 

ТОВ „Ортсабо  Спеціалізований 
Центр Реабілітації”
61051, м. Харків, 
вул. Широніна, 3,
тел. (057) 756-57-40
E-mail: ortsabo@ukr.net

ортези на нижні кінцівки шарнірні

Приватне протезно-ортопедичне 
підприємство „Динаміка”
61166, м. Харків, 
провулок Фанінський, 3, кв. 35
т/ф.: (057) 732-57-21, 0503741443 
E-mail: 2011.dinamica@gmail.com

ортези на нижні кінцівки (шарнірні, безшарнірні), 
протези нижніх кінцівок, допоміжні засоби, для 
особистого догляду та захисту

„АТ „Ортодопомога” у 
формі ТОВ
м. Харків, 
вул. Морозова, 20 А
(057) 252-41-23
050-647-82-71

засоби для захисту тулуба або всього тіла - подушки 
протипролежневі серійного виробництва 

ТОВ „Протезно-ортопедичне 
підприємство „БІОТЕХНІКА”
м. Харків, 
вул. Солдатська, 37-1,
(057) 738-06-09

ортези на хребет; ортези на нижні кінцівки; протези 
нижніх кінцівок; допоміжні засоби для особистого 
догляду та захисту



Хмельницька область
Хмельницьке державне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Хмельницький, 
вул. Чорновола, 159/1,
(057)337-98-86

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

Хмельницьке мале учбово-
виробниче підприємство  „Воля”
Хмельницького обласного фонду 
„Соціальний захист та 
реабілітація інвалідів”
04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, буд.83-Д, оф. 110,
ел.: (044) 536 00 80 , (067) 46 79 396
E-mail:  volya-k@ukr.net

крісла колісні серійного виробництва 

Чернівецька область
Чернівецьке приватне 
підприємство „Опора”
58013, м. Чернівці,
вул. Червоноармійська, буд. 77-Б,
(0372) 57-50-44, 0503744735

ортези на хребет, ортези на верхні та нижні кінцівки, 
протези верхніх та нижніх кінцівок; допоміжні 
засоби для особистого догляду та захисту, ремонт 
протезно ортопедичних виробів

Підприємство інвалідів „Життя 
без бар’єрів” громадської 
організації інвалідів „Безбар’єрне 
місто” 
58023, м. Чернівці, 
вул. Демократична, 11,
т/ф. 0372) 52-87-14, 56-42-03, 
095-88-170-14,  E-mail: gobm@i.ua

післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування крісел колісних.

м. Київ
Київське казенне 
експериментальне протезно-
ортопедичне підприємство
м. Київ, 
вул. Фролівська, 4,
(044) 425-21-88

виготовлення, поставка, ремонт та технічне 
обслуговування технічних та інших засобів 
реабілітації

ТОВ „Світ Літньої Людини та 
Реабілітації”
м. Київ, 
вул. Жилянська, 29,
www.svit-ll.com
(044) 235-03-13

допоміжні засоби для особистої гігієни, засоби для 
ходіння керованих однією рукою, засоби для 
ходіння керовані обома руками, допоміжні засоби 
для переміщення або переносу, меблі та оснащення 
серійного виробництва поставка спеціальних засобів 
для орієнтування, спілкування та обміну 
інформацією (мобільні телефони для письмового 
спілкування марки MEDOK)



Філія „Ортез про” підприємства 
„Центр соціально-трудової 
реабілітації інвалідів м. Києва” 
03150, м. Київ, 
вул. Боженко, 86Б, 
тел./факс 205-46-30
E-mail: ortez@mail.ru

ортези на хребет, ортези на верхні та нижні кінцівки, 
протези на нижні кінцівки, післягарантійний ремонт 
та технічне обслуговування ТЗР, допоміжні засоби 
для особистого догляду та захисту серійного 
виробництва

ТОВ „Центр протезування 
„Едвардс”
03680, м. Київ, 
вул. Боженко, 86Б
тел/факс 205-46-65
edwards@i.ua

протези верхніх та нижніх кінцівок (у тому числі 
складне протезування), допоміжні засоби для 
особистого догляду та захисту, післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ТОВ „Ортомедика”
03150, м. Київ, 
вул. Боженко, 86Б,
тел/факс 207-06-97
E-mail: orthomedica@mail.ru

ортези на хребет, ортези на верхні кінцівки 
безшарнірні, ортези на нижні кінцівки

ТОВ „Ортопедичний науково-
виробничий реабілітаційний 
центр „Ортес”
04070, м. Київ, 
вул. Фролівська, 4, 
тел/факс 417-33-34
E-mail: ortes@bigmir.net

протези молочної залози; допоміжні засобів для 
особистого догляду та захисту (ліфи для кріплення 
протезів молочної залози); ортези на верхні кінцівки 
(компресійний рукав при лімфодемі) 

Науково-виробничий центр 
„Антей ЛТД”
03062, м. Київ, 
вул. Екскалаторна, 24, 
тел/факс 400-11-67
E-mail: anteymm@ua.fm

крісла колісні серійного виробництва та виготовлені 
за індивідуальним замовленням, засоби для ходіння, 
керовані обома руками, допоміжні засоби для 
особистої гігієни, меблі та оснащення серійного 
виробництва

ТОВ „Виробнича компанія 
Діспомед”
01021, м. Київ, 
пров. Липський, 3,
т. 371-69-69 
E-mail: info@dispomed.kiev.ua

крісла колісні; допоміжні засоби для особистої 
гігієни;  засоби для ходіння, керовані однією рукою; 
засоби для ходіння, керовані обома руками 
серійного виробництва

Приватне акціонерне товариство 
„Деревообробний завод „Явір”
02140, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10,
тел.486-79-56, 
E-mail: yavir@adamant.net

меблі серійного виробництва

Приватне підприємство 
„Ортосвіт”
02099, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9,

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки



тел/факс (067) 231-51-67
E-mail: ortosvit@mail.ru
ПП Ящук” 
м. Київ, 
пр-т Корольова, 12Є,
(044)274-60-40,0674677890,
0991577981

засоби для ходіння, керовані однією рукою 
серійного виробництва 

ПАТ „Завод Артемзварювання” 
04050, м. Київ, 
вул. Мельникова, 2/10,
(044) 483-12-78; 501-69-04
E-mail: artsy@ukr.net

крісла колісні, допоміжні засоби для особистої 
гігієни серійного виробництва та виготовлені за 
індивідуальним замовленням, післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ПОГ „ЦКРІ „Акмеа”
04119, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 32,
483-01-05
E-mail: alma.sale@gmail.com

ортези на нижні кінцівки безшарнірні, виготовлені 
за індивідуальним замовленням; меблі серійного 
виробництва

ТОВ „Спеціалізоване протезно-
ортопедичне підприємство                 
„АЄ Брік”
м. Київ, 
вул. Раїси Окіпної, 4,
тел. 0(44) 516-83-35

протези верхніх та нижніх кінцівок; допоміжні 
засоби для особистого догляду та захисту; 
післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

ТОВ „Константа-ЕКСПО”
03062, м. Київ, 
провулок Кулібіна, 3,
тел. 223-92-99
E-mail: constanta.expo@gmail.com

крісла колісні серійного виробництва

ТОВ „Антис-орто” 
04107, Київ, 
вул. Баговутівська, 1,
тел. 501-69-05
E-mail: marina-antis@ukr.net

ортези на хребет; ортези на верхні та на нижні 
кінцівки; протези верхніх та нижніх кінцівок; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; ортопедичне взуття; післягарантійний 
ремонт та технічне обслуговування ТЗР

ТОВ „Ортотех-Сервіс ГмбХ”
04080, м. Київ, 
вул. Туровська, 26,
тел. 417-05-15
E-mail: ortotech_alexs@ukr.net

ортези на нижні кінцівки; протези верхніх та нижніх 
кінцівок, у тому числі складне протезування; 
допоміжні засоби для особистого догляду та 
захисту; післягарантійний ремонт та технічне 
обслуговування ТЗР

ПП „БІО”
04209, м. Київ,
вул. Богатирська, 30, 
тел. 412-01-95

ортези на хребет, ортези на верхні кінцівки 
безшарнірні, ортези на нижні кінцівки шарнірні та 
безшарнірні, протези нижніх кінцівок

ТОВ „СЛАЙГ МЕДІКАЛ”
м. Київ, 
вул. Нагірна, 8/32,
т. 483-65-27, 490-21-75

допоміжні засоби для особистої гігієни, засоби для 
ходіння керованих однією рукою, засоби для 
ходіння керованих обома руками, крісла колісні 
серійного виробництва



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ 
ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ АТО

(Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної 
операції санаторно-курортним лікуванням, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 березня 2015 року № 200)

Держава гарантує безоплатне забезпечення санаторно-курортними 
путівками до санаторно-курортних закладів:

– інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції;
– учасникам бойових, які безпосередньо брали участь під час проведення

антитерористичної операції.

Перелік необхідних документів 
для отримання санаторно-курортної путівки:

 медична довідка лікувальної установи за формою № 070/0;
 копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
 документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань

антитерористичної операції в районах її проведення.

Куди звертатися?

Зазначений перелік документів особою подається до органу соціального 
захисту населення міських та районних державних адміністрацій за 
зареєстрованим місцем проживання. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ АТО

(Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних                
послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 року №80)

Держава гарантує безоплатне отримання послуг з професійної 
реабілітації інвалідам війни з числа учасників АТО на базі діючих центрів 
професійної реабілітації, що діють в системі Міністерства соціальної політики 
України.

Перелік необхідних документів 
для отримання санаторно-курортної путівки:

 індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною
комісією,

 довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності
(копія та оригінал);

 паспорт (копія та оригінал);



 ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 документ про освіту;
 рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості за

результатами наданих профорієнтаційних послуг, в тому числі щодо вибору
професії із зазначенням її актуальності ринку праці;

Куди звертатися?

Зазначений перелік документів особою подається до органу соціального 
захисту населення міських та районних державних адміністрацій за місцем 
проживання. 

Працівники органів соціального захисту населення протягом трьох днів:  
 інформують отримувача про прийняте рішення щодо направлення на

реабілітацію;
 надсилають установі повідомлення про направлення отримувача на

реабілітацію разом з копіями документів.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ 
(ПОМЕРЛИХ) ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

Пільги членам сімей загиблих (померлих) ветерана війни, у тому числі 
члена сімей загиблого військовослужбовця учасника антитерористичної 
операції, надаються на підставі посвідчення.

Для отримання посвідчення “Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана 
війни” необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

В управлінні праці та соціального захисту населення інформацію про Вас 
буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 копію посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»
з пред’явленням його оригіналу;

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у
Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших
обов’язкових платежів,

 пред’являє  оригінал паспорта;

 надаєте інформацію про характеристику житла та послуги, щодо
отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.



Після встановлення статусу, члени сімей загиблого (померлого) 
ветерана війни  мають право на  наступні пільги:
Пільга Розмір Куди звернутися

 Користування 
житлом (квартирна плата), 
комунальними послугами 
(газом, електроенергією та 
іншими послугами)

50 %

(в межах соціальних 
норм)

Для нарахування пільгової знижки з 
оплати житлово-комунальних 
послуг необхідно звернутися до 
надавачів відповідних послуг.

Паливо (для осіб, які 
проживають в будинках, що 
не мають центрального 
опалення), скраплений газ

50 %

Управління соціального захисту 
населення або сільську (селищну) 
раду за місцем проживання.

Користування 
послугами зв’язку

50 % Філії ПАТ “Укртелеком”

Встановлення телефону Безоплатно Філії ПАТ “Укртелеком”

 Позачерговий 
безплатний капітальний 
ремонт  власних  жилих 
будинків і першочерговий 
поточний ремонт жилих 
будинків і квартир

Безоплатно, виходячи 
з розрахунку 21 кв. м. 

загальної площі 
будинку (квартири) 

Орган виконавчої влади або 
місцевого самоврядування за 
місцем постійного проживання і 
реєстрації на підставі заяви та 
документу про право приватної, 
зокрема спільної, власності на 
житло



РАЙОННІ (МІСЬКІ) УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ДЕПАРТАМЕНТ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  ОДА

місто/район адреса контактний 
телефон

Управління соціального захисту 
населення Бахмацької районної 
державної адміністрації

16500, Чернігівська область,             
м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42 (235)

5-27-81

Управління соціального захисту 
населення Бобровицької районної 
державної адміністрації

17400, Чернігівська область,             
м. Бобровиця, вул. Франка, 10 (232)

2-13-02

Управління соціального захисту 
населення Борзнянської районної 
державної адміністрації

16400, Чернігівська область,             
м. Борзна,
вул. Незалежності, 2

(253) 
2-16-92

Управління соціального захисту 
населення Варвинської районної 
державної адміністрації

17600, Чернігівська область,             
м. Варва, вул. Шевченка, 15 (236)

2-12-42

Управління соціального захисту 
населення Городнянської 
районної державної адміністрації

15100, Чернігівська область,             
м. Городня, вул. Леніна, 15 (245) 

2-19-90

Управління соціального захисту 
населення Ічнянської районної 
державної адміністрації

16700, Чернігівська область,             
м. Ічня, площа Шевченка, 1 (233) 

2-13-80

Управління соціального захисту 
населення Козелецької районної 
державної адміністрації

17000, Чернігівська область,             
м. Козелець,
вул. Комсомольська, 27

(246)
2-12-65

Управління соціального захисту 
населення Коропської районної 
державної адміністрації

16200, Чернігівська область,             
м. Короп, вул. Київська,9 (256) 

2-16-67

Управління соціального захисту 
населення Корюківської районної 
державної адміністрації

15300, Чернігівська область,             
м. Корюківка,
вул. Вокзальна, 9

(257)
2-15-05

Управління соціального захисту 
населення Куликівської районної 
державної адміністрації

16300, Чернігівська область,             
м. Куликівка,
вул. Шевченка, 3

(243)
2-12-77

Управління соціального захисту 
населення Менської районної 
державної адміністрації

15600, Чернігівська область,             
м. Мена, вул. Леніна, 26 (244)

2-15-39

Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації

16600, Чернігівська область,             
м. Ніжин, площа І.Франка, 1 (231) 

2-36-50

Управління соціального захисту 
населення Новгород-Сіверської 
районної державної адміністрації

16000,Чернігівська область,             
м. Новгоро-Сіверський,  
вул.Б.Майстренка, 6

(258)
3-17-17



Управління соціального захисту 
населення Носівської районної 
державної адміністрації

17100, Чернігівська область,             
м.Носівка,
вул. Центральна, 20

(242)
2-18-38

Управління соціального захисту 
населення Прилуцької районної 
державної адміністрації

17500, Чернігівська область,             
м. Прилуки, вул.Пушкіна, 73 (237)

5-03-73

Управління соціального захисту 
населення Ріпкинської районної 
державної адміністрації

15000, Чернігівська область,             
смт. Ріпки,
вул. Святомиколаївська, 114

(241) 
2-15-80

Управління соціального захисту 
населення Семенівської районної 
державної адміністрації

15400, Чернігівська область,             
м. Семенівка,
вул. Центральна, 30

(259)
2-01-04

Управління соціального захисту 
населення Сосницької районної 
державної адміністрації

16100, Чернігівська область,             
смт. Сосниця,
вул. Чернігівська, 54

(255)
2-13-68

Управління соціального захисту 
населення Срібнянської районної 
державної адміністрації

17300, Чернігівська область,             
смт. Срібне, вул. Калініна, 10 (239)

2-14-78

Управління соціального захисту 
населення Талалаївської районної 
державної адміністрації

17200, Чернігівська область,             
смт. Талалаївка,
вул. Леніна, 5

(234) 
2-14-56

Управління соціального захисту 
населення Чернігівської районної 
державної адміністрації

14028 м. Чернігів, проспект 
Миру, 116А 72-41-02

Управління соціального захисту 
населення Щорської  районної 
державної адміністрації

15200, Чернігівська область,             
м. Щорс, вул. Гомельська, 26 (254) 

2-14-38

Управління соціального захисту 
населення Ніжинської міської 
ради

16600, Чернігівська область,       
м. Ніжин, вул. Гоголя, 6 (231)

5-37-23

Управління соціального захисту 
населення Прилуцької міської 
ради

17500, Чернігівська область,             
м. Прилуки,
вул. Київська, 281

(237) 
7-10-12
7-11-09

Управління соціального захисту 
населення Деснянської районної в 
м. Чернігові ради

14027, м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 44 67-18-68

Управління соціального захисту 
населення Новозаводської 
районної в м. Чернігові ради

14017, м. Чернігів, 
вул. Щорса, 19 64-20-88

Управління соціального захисту 
населення, сім’ї та праці 
Новгород-Сіверської міської ради 

16000, Чернігівська область,             
м. Новгород-Сіверський,
вул. К. Маркса, 2

(258) 
2-39-80

Департамент соціального захисту 
населення обласної державної 
адміністрації

14005 м. Чернігів, проспект 
Миру, 116А 5-38-69




