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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

28.02.2017  № 299 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

22 березня 2017 р.  

за № 386/30254 

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики 

України від 29 січня 2016 року № 59 

Відповідно до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” (зі змінами), з 

метою організації забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами 

реабілітації НАКАЗУЮ :  

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 29 січня 2016 року № 59,,Про 

організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2016 року за № 257/28387 (далі – наказ), 

такі зміни: 

1) у пункті 1: 

слова ,,інвалідів” та ,,дітей-інвалідів” замінити відповідно словами ,,осіб з інвалідністю” та 

,,дітей з інвалідністю”; 

слова та цифри ,,на 2016 рік” виключити; 

2) Граничні ціни на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення, затверджені наказом, викласти в новій редакції, 

що додаються. 

2. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити подання цього наказу 

в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Міністр А. Рева 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства соціальної  

політики України  

29.01.2016  № 59  

(у редакції наказу Міністерства  

соціальної політики України  

28.02.2017  № 299) 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

22 березня 2017 р.  

за № 386/30254 

ГРАНИЧНІ ЦІНИ  

на технічні та інші засоби реабілітації для осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення 
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№ 

з/п 
Найменування виробу згідно з ISO 9999 Шифр виробу та/або варіанти виготовлення 

виробу залежно від потреб людини 
Гранична 

ціна, грн 
Протезно-ортопедичні вироби 

1 Система ортезів на хребет 
 

 
ортези на крижово-клубовий відділ хребта ОХ.0.2.1, ОХ.0.5.1  

ОХ.0.2.2 

1 097 

ортези на попереково-крижовий відділ хребта (бандажі, 

пояси, ремені) 
ОХ.1.2.2.3,  

ОХ.1.2.1.0  

ОХ.1.2.3.0,  

ОХ.1.2.3.2  

ОХ.1.2.1.2,  

ОХ.1.2.2.2  

ОХ.1.5.1.2,  

ОХ.1.5.3.2  
ОХ.1.5.1.0 

1 803 

ортези на попереково-крижовий відділ хребта ОХ.1.1.2.0 (термопластичні листові 

матеріали) 
3 995 

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта 

(корсети) 
ОХ.2.1.1.0,  

ОХ.2.4.1.0  

ОХ.2.1.1.1,  
ОХ.2.5.1.1 

6 798 

ортези на грудний, поперековий і крижовий відділи хребта ОХ.2.2.1.2 (тестиль) 980 
ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з м`якою 

фіксацією) 
ОХ.3.3.1.0 407 

ортези на шийний відділ хребта (головотримачі з 

жорсткою фіксацією) 
ОХ.3.3.2.0,  
ОХ.3.1.2.1 

1 606 

ортези на шийний і грудний відділ хребта ОХ.4.2.1.2,  
ОХ.4.2.1.0 

618 

ортези на шийний, грудний, поперековий і крижовий 

відділи хребта 
ОХ.5.5.1.1,  
ОХ.5.1.1.0 

5 414 

ортези для сидіння ОХ.6.1,3.1.0,  

ОХ.6.1,3.2.0  
(каркас з листового термопластичного 

матеріалу та пом`якшувального елементу з 

газонаповненого матеріалу) 

3 536 

ортези для сидіння ОХ.6.3.3.0,  

ОХ.6.3.4.0  
(каркас з листового термопластичного 

матеріалу за індивідуальним негативом, 

можливе регулювання кута нахилу спинки) 

8 275 

ОХ.6.1,3.3.3,  

ОХ.6.1,3.4.3  
(газонаповнені матеріали без каркаса) 

2 Система ортезів на верхні кінцівки 
 

 
Система ортезів на верхні кінцівки шарнірних: 

ортези на зап’ясток – кисть ОВ.1.4.1,  

ОВ.1 (1).4.1Д  
ОВ.1.4.5 

4 151 

ортези на зап’ясток – кисть – пальці ОВ.1.5.1,  
ОВ.1.5.5 

3 283 

ортези на лікоть ОВ.1.6.1Д,  
ОВ.1.6.1 ОВ.1.6.5 

3 956 

ортези на лікоть – зап’ясток– кисть ОВ.1.8.1Д,  

ОВ.1.8.1  

ОВ.1.8.1,7Д,  

ОВ.1.8.1,7  

ОВ.1 (1).8.1,7Д,  

8 505 
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ОВ.1.8.5 
Система ортезів на верхні кінцівки безшарнірних: 

ортези на кисть ОВ.2.1.1 1 286 
ортези на зап’ясток – кисть ОВ.2.4.1,  

ОВ.2.4.2  
ОВ.2.4.7 

2 396 

ортези на зап’ясток – кисть – пальці ОВ.2.5.1,  

ОВ.2.5.1,7  
ОВ.2.5.2 

4 128 

ортези на лікоть ОВ.2.6.1,  

ОВ.2.6.2,  
ОВ.2.6.4 

1 509 

ортези на передпліччя ОВ.2.9.1 1 543 
ортези на плече ОВ.2.10.1,  

ОВ.2.10.1,7 

1 593 

ортези на плече – лікоть – зап’ясток – кисть ОВ.2.14.1,  
ОВ.2.14.4 

3 407 

3 Система ортезів на нижні кінцівки 
 

 
Система ортезів на нижні кінцівки шарнірних: 

ортези на гомілковостопний суглоб – стопу ОН.1.1.1.1.1,  

ОН.1.1.5.1.1  

ОН.1.1.1.1.3,  

ОН.1.1.5.1.3  

ОН.1.1.1.2.1,  

ОН.1.1.5.2.1  

ОН.1.1.1.2.3,  

ОН.1.1.5.2.3  

ОН.1.1.5.1.2,  

ОН.1.1.5.2.2  

ОН.1.1.1.3.1,  

ОН.1.1.1.4.1  

ОН.1.1.5.4.1,  

ОН.1.1.5.3.2  

ОН.1.1.5.4.2,  

ОН.1.1.1.3.3  

ОН.1.1.1.4.3,  

ОН.1.1.5.3.3  

ОН.1.1.5.4.3,  

ОН.1.1.4.1.2  

ОН.1.1.4.2.2,  

ОН.1.1.4.3.2  

ОН.1.1.4.4.2,  

ОН.1.1.1.5.1  

ОН.1.1.1.5.3,  

ОН.1.1.4.1.1  

ОН.1.1.4.2.1,  

ОН.1.1.4.4.1  

ОН.1.1.6.2.1,  

ОН.1.1.6.4.1  
ОН.1.1.4.5.1 

15 864 

ортези на колінний суглоб ОН.1.2.1.1.1,  

ОН.1.2.2.1.1  

ОН.1.2.4.1.1,  

ОН.1.2.5.1.1  

ОН.1.2.1.2.1,  

8 695 
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ОН.1.2.2.2.1  

ОН.1.2.4.2.1,  

ОН.1.2.5.2.1  

ОН.1.2.6.2.1,  

ОН.1.2.1.3.1  

ОН.1.2.2.3.1,  

ОН.1.2.4.3.1  

ОН.1.2.5.3.1,  

ОН.1.2.1.4.1  

ОН.1.2.2.4.1,  

ОН.1.2.4.4.1  

ОН.1.2.5.4.1,  

ОН.1.2.6.3.1  

ОН.1.2.1.1.2,  
ОН.1.2.1.2.2 

ортези на колінний – гомілковостопний суглоби – стопу ОН.1.3.1.1.1,  

ОН.1.3.4.1.1  

ОН.1.3.5.1.1,  

ОН.1.3.6.1.1  

ОН.1.3.4.1.2,  

ОН.1.3.1.2.1  

ОН.1.3.5.2.1,  

ОН.1.3.5.2.2  

ОН.1.3.5.3.1,  

ОН.1.3.1.4.1  

ОН.1.3.5.4.1,  

ОН.1.3.5.4.2  

ОН.1.3.1.3.1,  

ОН.1.3.1.2.3  

ОН.1.3.5.2.3,  

ОН.1.3.1.3.3  

ОН.1.3.1.4.3,  

ОН.1.3.5.4.3  

ОН.1.3.4.2.1,  

ОН.1.3.6.2.1  

ОН.1.3.4.2.2,  

ОН.1.3.4.4.1  

ОН.1.3.4.4.2,  

ОН.1.3.6.3.1  

ОН.1.3.6.4.1,  

ОН.1.3.1.5.1  

ОН.1.3.1.5.3,  

ОН.1.3.1.1.4  

ОН.1.3.1.2.4,  
ОН.1.3.4.3.1 

27 989 

ортези на тазостегновий суглоб ОН.1.5.1.1.1,  

ОН.1.5.4.1.1  

ОН.1.5.5.1.1,  

ОН.1.5.1.2.1  

ОН.1.5.5.2.1,  

ОН.1.5.1.3.1  

ОН.1.5.1.4.1,  

ОН.1.5.5.4.1  

ОН.1.5.1.5.1,  

18 495 
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ОН.1.5.1.1.2  

ОН.1.5.1.2.2,  
ОН.1.5.1.1.3 

ортези на тазостегновий – колінний суглоби ОН.1.6.1.1.1,  

ОН.1.6.1.2.1  

ОН.1.6.5.2.1,  

ОН.1.6.1.4.1  

ОН.1.6.5.4.1,  
ОН.1.6.1.5.1 

13 751 

ортези на тазостегновий – колінний – гомілковостопний 

суглоби – стопу 
ОН.1.8.1.1.1,  

ОН.1.8.4.1.1  

ОН.1.8.1.1.3,  

ОН.1.8.5.1.3  

ОН.1.8.1.2.1,  

ОН.1.8.4.2.1  

ОН.1.8.1.4.1,  

ОН.1.8.1.2.3  

ОН.1.8.4.2.3,  

ОН.1.8.5.2.3  

ОН.1.8.4.4.1,  

ОН.1.8.1.5.1  

ОН.1.8.1.1.2,  

ОН.1.8.4.1.2  

ОН.1.8.5.1.2,  

ОН.1.8.1.2.2  

ОН.1.8.4.2.2,  

ОН.1.8.5.2.2  

ОН.1.8.1.3.2,  

ОН.1.8.1.4.2  

ОН.1.8.4.3.2,  

ОН.1.8.4.4.2  

ОН.1.8.5.3.2,  

ОН.1.8.5.4.2  

ОН.1.8.1.5.2,  

ОН.1.8.1.1.4  

ОН.1.8.1.2.4,  

ОН.1.8.1.4.4  

ОН.1.8.1.5.4,  

ОН.1.8.1.1.5  
ОН.1.8.1.2.5 

23 313 

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, 

тазостегновий – колінний – гомілковостопний суглоби – 

стопу 

ОН.1.9.1.1.1,  

ОН.1.9.1.2.1  

ОН.1.9.1.4.1,  

ОН.1.9.1.5.1  

ОН.1.9.1.1.2,  

ОН.1.9.1.2.2  
ОН.1.9.1.4.2 

36 937 

 

 
 

 
 

 
 

Система ортезів на нижні кінцівки безшарнірних: 

ортези на стопу ОН.2.0.1.5,  

ОН.2.0.1.05  

ОН.2.0.2.5,  

ОН.2.0.3.5  

ОН.2.0.4.5,  

367 
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ОН.2.0.3.3  

ОН.2.0.3.6,  

ОН.2.0.5.3  

ОН.2.0.5.6,  

ОН.2.0.7.3  

ОН.2.0.7.6,  

ОН.2.0.8.3  

ОН.2.0.8.6,  

ОН.2.0.2.3  

ОН.2.0.2.6,  

ОН.2.0.1.3  

ОН.2.0.1.6,  

ОН.2.0.5.5  

ОН.2.0.7.5,  

ОН.2.0.8.5  

ОН.2.0.6.3,  

ОН.2.0.6.6  

ОН.2.0.6.5,  

ОН.2.0.9.5  

ОН.2.0.4.3,  

ОН.2.0.4.6  
ОН.2.0.10.5 

ортези на стопу за 2D та 3D–технологією ОН.2.0.1.8,  

ОН.2.0.2.8  

ОН.2.0.3.8,  

ОН.2.0.5.8  

ОН.2.0.6.8,  

ОН.2.0.7.8  

ОН.2.0.4.8,  

ОН.2.0.8.8  

ОН.2.0.9.8,  
ОН.2.0.10.8 

662 

ортези на гомілковостопний суглоб – стопу ОН.2.1.1.1,  

ОН.2.1.1.2  

ОН.2.1.1.4,  

ОН.2.1.4.2  

ОН.2.1.4.4,  

ОН.2.1.7.4  
ОН.2.1.8.3 

2 659 

ортези на гомілковостопний суглоб – стопу (тотально-

контактні, фіксувально-коригувальні та розвантажувальні) 
ОН.2.1.1.2.1,  

ОН.2.1.1.3.1  

ОН.2.1.1.4.1,  

ОН.2.1.7,8.3  

ОН.2.1.1.2.2,  

ОН.2.1.1.4.2  
ОН.2.1.1.5.2 

9 383 

ортези на гомілковостопний суглоб – стопу (вкладні 

черевички) 
ОН.2.1.2.5.4.6  

ОН.2.1.2.5.4.7  

ОН.2.1.2.5.4.8  

ОН.2.1.2.5.4.9  

ОН.2.1.2.5.4.10  
ОН.2.1.4.5.4.0 

3 301 

ортези на колінний суглоб ОН.2.2.1.1,  

ОН.2.2.4.1  

3 154 
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ОН.2.2.1.2,  

ОН.2.2.4.2  

ОН.2.2.1.4,  

ОН.2.2.4.4  

ОН.2.2.5.4,  
ОН.2.2.7.4 

ортези на колінний суглоб ОН.2.2.2.4 (текстиль) 445 
ортези на колінний – гомілковостопний суглоби – стопу ОН.2.3.1.1,  

ОН.2.3.4.1  

ОН.2.3.1.2,  

ОН.2.3.4.2  

ОН.2.3.1.4,  
ОН.2.3.4.4 

4 401 

ортези на гомілку ОН.2.4.1.2,  

ОН.2.4.4.2  

ОН.2.4.1.4,  
ОН.2.4.4.4 

2 630 

ортези на тазостегновий суглоб ОН.2.5.1.2.1,  

ОН.2.5.4.2.1  

ОН.2.5.1.3.1,  

ОН.2.5.1.4.1  

ОН.2.5.4.3.1,  
ОН.2.5.4.4.1 

4 821 

ортези на тазостегновий суглоб (відвідні, дитячі) ОН.2.5.1.1.2,  

ОН.2.5.2.1.2  

ОН.2.5.3.1.2,  

ОН.2.5.5.1.2  
ОН.2.5.05.1.2 

1 014 

ортези на тазостегновий – колінний суглоби ОН.2.6.1.2,  
ОН.2.6.1.4 

5 203 

ортези на стегно ОН.2.7.1.2,  
ОН.2.7.1.4 

2 952 

ортези на грудний, поперековий відділи хребта, 

тазостегновий – колінний – гомілковостопний суглоби – 

стопу 

ОН.2.9.2.1,  

ОН.2.9.2.2  
ОН.2.9.2.3 

14 242 

4 Система протезів верхніх кінцівок 

 

 
протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях 

кисті) 
ПР.0.2.1,  

ПР.0.5.1  

ПР.0.1.2,  

ПР.0.5.2  
ПР.0.1.02 

12 274 

протези кисті (протези після ампутації на різних рівнях 

кисті) з використанням силіконової композиції по 

анатомічній моделі 

ПР.0.3.1,  
ПР.0.4.1 

39 529 

протези після вичленення в променезап’ястковому суглобі ПР.1.1.1 37 464 
протези після вичленення в променезап’ястковому суглобі 

з використанням силіконової композиції 
ПР.1.1.3,  
ПР.1.1.5 

44 894 

протези передпліччя ПР.2.1.1,  

ПР.2.5.1  

ПР.2.1.2,  

ПР.2.5.2  

ПР.2.1.3,  
ПР.2.5.3 

22 695 

протези передпліччя з використанням силіконової 

композиції 
ПР.2.1.1,  97 807 
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ПР.2.1.3  

ПР.2.1.4,  

ПР.2.1.5  
ПР.2.01.1 

протези після вичленення в ліктьовому суглобі ПР.3.1.3 68 501 
протези плеча ПР.4.1.1,  

ПР.4.5.1  

ПР.4.1.2,  

ПР.4.5.2  

ПР.4.1.3,  
ПР.4.5.3 

20 971 

протези плеча з використанням силіконової композиції ПР.4.1.1,  

ПР.4.1.3  

ПР.4.1.4,  

ПР.4.1.5  
ПР.4.01.1 

104 694 

протези після вичленення в плечовому суглобі ПР.8.1.1 5 678 
протези після вичленення в плечовому суглобі з 

використанням силіконової композиції 
ПР.8.1.1,  
ПР.8.1.3 

67 137 

протези після міжлопатково-грудної ампутації ПР.9.1.1 60 928 
5 Система протезів нижніх кінцівок 

 

 
Протези стопи (протези після ампутації в різних частинах стопи): 

протез стопи 1 мобільності ПН.0.1.1.4,  

ПН.0.2.1.4  
ПН.0.4.1.4 

4 352 

протез стопи 2 мобільності ПН.0.1.2.4,  

ПН.0.2.2.4  

ПН.0.4.2.4,  

ПН.0.6.2.2  

ПН.0.6.2.4,  
ПН.0.6.2.5 

10 464 

протез стопи 3 мобільності ПН.0.4.3.4 14 065 
протез стопи з гільзою із силікону 1, 2 та 3 мобільності 

(ампутація за Лісфранком та Шопаром) 
ПН.0.5.1.4,  

ПН.0.5.2.4  
ПН.0.5.3.4 

8 476 

протез стопи з гільзою із силікону 2 та 3 мобільності за 

анатомічною моделлю 
ПН.0.5.2.4,  
ПН.0.5.3.4 

22 564 

Протези після вичленення в гомілковостопному суглобі: 

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 1 

мобільності 
ПН.2.2.1.4,  
ПН.2.2.1.5 

10 720 

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 2 

мобільності 
ПН.2.1.2.4,  

ПН.2.2.2.4  
ПН.2.2.2.5 

14 321 

протези після вичленення в гомілковостопному суглобі 3 

мобільності 
ПН.2.2.3.4,  
ПН.2.2.3.5 

31 001 

Протези гомілки (протези після ампутації нижче колінного суглоба): 
протези гомілки без стопи 1 та 2 мобільності ПН.3.1.1.4.0,  

ПН.3.1.2.4.0  

ПН.3.1.1.5.0,  
ПН.3.1.2.5.0 

6 423 

протези гомілки модульні для дітей 1, 2, 3 та 4 мобільності ПН.3.3.1.1.0,  

ПН.3.3.2.1.0  

ПН.3.3.3.1.0,  

ПН.3.3.4.1.0  

19 352 
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ПН.3.3.1.2.0,  

ПН.3.3.2.2.0  

ПН.3.3.3.2.0,  
ПН.3.3.4.2.0 

протези гомілки модульні 1 та 2 мобільності ПН.3.2.1.4.0,  

ПН.3.3.1.4.0  

ПН.3.2.2.4.0,  

ПН.3.3.2.4.0  

ПН.3.2.1.5.0,  

ПН.3.3.1.5.0  

ПН.3.2.2.5.0,  
ПН.3.3.2.5.0 

22 425 

протези гомілки модульні 3 мобільності ПН.3.2.3.4.0,  

ПН.3.3.3.4.0  

ПН.3.2.3.5.0,  
ПН.3.3.3.5.0 

43 562 

протези гомілки модульні 4 мобільності підвищеної 

функціональності 
ПН.3.2.4.4.0 НL  

ПН.3.3.4.4.0 НL  

ПН.3.2.4.5.0 НL  
ПН.3.3.4.5.0 НL 

93 122 

протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової 

композиції 1 та 2 мобільності 
ПН.3.2.1.4.1,  

ПН.3.3.1.4.1  

ПН.3.2.2.4.1,  

ПН.3.3.2.4.1  

ПН.3.2.1.5.1,  

ПН.3.3.1.5.1  

ПН.3.2.2.5.1,  
ПН.3.3.2.5.1 

30 861 

протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової 

композиції 3 мобільності 
ПН.3.2.3.4.1,  

ПН.3.3.3.4.1  

ПН.3.2.3.5.1,  
ПН.3.3.3.5.1 

51 998 

протези гомілки модульні із вкладишем із силіконової 

композиції 4 мобільності підвищеної функціональності 
ПН.3.2.4.4.1 НL  

ПН.3.3.4.4.1 НL  

ПН.3.2.4.5.1 НL  
ПН.3.3.4.5.1 НL 

111 958 

протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 1 

мобільності 
ПН.3.9.1.4.0,  
ПН.3.9.1.5.0 

16 896 

протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 2 

мобільності 
ПН.3.9.2.4.0,  
ПН.3.9.2.5.0 

21 637 

протези гомілки модульні з манжеткою на стегно 3 

мобільності 
ПН.3.9.3.4.0,  
ПН.3.9.3.5.0 

46 365 

протези гомілки для купання 1, 2 та 3 мобільності ПН.3.4.1.4.0,  

ПН.3.4.2.4.0  

ПН.3.4.1.5.0,  

ПН.3.4.2.5.0  

ПН.3.4.3.4.0,  
ПН.3.4.3.5.0 

17 854 

протези гомілки зі шкіряною гільзою 1, 2 та 3 мобільності ПН.3.5.1.4.0,  

ПН.3.5.2.4.0  

ПН.3.5.3.4.0,  

ПН.3.5.1.5.0  

ПН.3.5.2.5.0,  
ПН.3.5.3.5.0 

10 058 

протези гомілки з дерев`яною гільзою 1, 2 та 3 мобільності ПН.3.6.1.4.0,  10 663 
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ПН.3.6.2.4.0  
ПН.3.6.3.4.0 

протези гомілки полегшені 1, 2, 3 та 4 мобільності ПН.3.7.1.4.0,  

ПН.3.7.2.4.0  

ПН.3.7.1.1.0,  

ПН.3.7.2.1.0  

ПН.3.7.3.1.0,  

ПН.3.7.4.1.0  

ПН.3.7.1.2.0,  

ПН.3.7.2.2.0  

ПН.3.7.3.2.0,  
ПН.3.7.4.2.0 

8 390 

протези гомілки на зігнуте коліно 1 мобільності ПН.3.8.1.4.0,  
ПН.3.8.1.5.0 

15 041 

протези гомілки на зігнуте коліно 2 мобільності ПН.3.8.2.4.0,  
ПН.3.8.2.5.0 

29 278 

протези гомілки на зігнуте коліно 3 мобільності ПН.3.8.3.4.0,  
ПН.3.8.3.5.0 

82 476 

протези гомілки при вродженому недорозвитку по типу 

протеза гомілки для дітей 1, 2, 3 та 4 мобільності 
ПН.3.10.1.1.0  

ПН.3.10.2.1.0  

ПН.3.10.3.1.0  

ПН.3.10.4.1.0  

ПН.3.10.1.2.0  

ПН.3.10.2.2.0  

ПН.3.10.3.2.0  
ПН.3.10.4.2.0 

19 607 

протези гомілки при вродженому недорозвитку по типу 

протеза гомілки 1 та 2 мобільності 
ПН.3.10.1.4.0  
ПН.3.10.2.4.0 

19 061 

Протези після вичленення в колінному суглобі: 
протези після вичленення в колінному суглобі 2 

мобільності 
ПН.4.1.2.4 7 200 

Протези стегна (протези після ампутації вище колінного суглоба): 
протези стегна без стопи 1 та 2 мобільності ПН.6.1.1.4.0,  

ПН.6.1.2.4.0  

ПН.6.1.1.5.0,  
ПН.6.1.2.5.0 

8 550 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом для дітей 1, 2, 3 та 4 мобільності 
ПН.6.3.1.1.0,  

ПН.6.3.2.1.0  

ПН.6.3.3.1.0,  

ПН.6.3.4.1.0  

ПН.6.3.1.2.0,  

ПН.6.3.2.2.0  

ПН.6.3.3.2.0,  
ПН.6.3.4.2.0 

19 201 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом 1 мобільності 
ПН.6.3.1.4.0,  

ПН.6.3.1.5.0  

ПН.6.2.1.4.0 (М)  
ПН.6.2.1.5.0 (М) 

35 982 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом 2 мобільності 
ПН.6.3.2.4.0,  

ПН.6.3.2.5.0  

ПН.6.2.2.4.0 (М)  
ПН.6.2.2.5.0 (М) 

74 520 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом 3 мобільності 
ПН.6.3.3.4.0,  

ПН.6.3.3.5.0  

ПН.6.2.3.4.0 (М)  

123 984 
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ПН.6.2.3.5.0 (М) 
протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом 4 мобільності підвищеної функціональності 
ПН.6.3.4.4.0 НL  

ПН.6.3.4.5.0 НL  

ПН.6.2.4.4.0 (М) НL  
ПН.6.2.4.5.0 (М) НL 

215 510 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 

мобільності 

ПН.6.3.1.4.1,  

ПН.6.3.1.5.1  

ПН.6.2.1.5.1 (М)  
ПН.6.2.1.4.1 (М) 

44 418 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 

мобільності 

ПН.6.3.2.4.1,  

ПН.6.3.2.5.1  

ПН.6.2.2.5.1 (М),  
ПН.6.2.2.4.1 (М) 

82 955 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 

мобільності 

ПН.6.3.3.4.1,  

ПН.6.3.3.5.1  

ПН.6.2.3.5.1 (М),  
ПН.6.2.3.4.1 (М) 

132 420 

протези стегна модульного типу з одновісним колінним 

вузлом та вкладишем із силіконової композиції 4 

мобільності підвищеної функціональності 

ПН.6.3.4.4.1 НL  

ПН.6.3.4.5.1 НL  

ПН.6.2.4.4.1 (М) НL  
ПН.6.2.4.5.1 (М) НL 

223 946 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом для дітей 1, 2, 3 та 4 мобільності 
ПН.6.4.1.1.0,  

ПН.6.4.2.1.0  

ПН.6.4.3.1.0,  

ПН.6.4.4.1.0  

ПН.6.4.1.2.0,  

ПН.6.4.2.2.0  

ПН.6.4.3.2.0,  
ПН.6.4.4.2.0 

26 573 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом 1 мобільності 
ПН.4.2.1.4,  

ПН.6.4.1.4.0  

ПН.6.2.1.4.0 (П)  

ПН.4.2.1.5,  

ПН.6.4.1.5.0  
ПН.6.2.1.5.0 (П) 

48 009 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом 2 мобільності 
ПН.4.2.2.4,  

ПН.6.4.2.4.0  

ПН.6.2.2.4.0 (П)  

ПН.4.2.2.5,  

ПН.6.4.2.5.0  
ПН.6.2.2.5.0 (П) 

71 857 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом 3 мобільності 
ПН.4.2.3.4,  

ПН.6.4.3.4.0  

ПН.6.2.3.4.0 (П)  

ПН.4.2.3.5,  

ПН.6.4.3.5.0  
ПН.6.2.3.5.0 (П) 

144 666 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом 4 мобільності підвищеної 

функціональності 

ПН.4.2.4.4 HL  

ПН.6.2.4.4.0 (П) HL  

ПН.6.4.4.4.0 HL  

ПН.4.2.4.5 HL  

ПН.6.2.4.5.0 (П) HL  
ПН.6.4.4.5.0 HL 

211 778 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 1 
ПН.6.4.1.4.1,  

ПН.6.4.1.5.1  

56 445 
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мобільності ПН.6.2.1.5.1 (П)  
ПН.6.2.1.4.1 (П) 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 2 

мобільності 

ПН.6.4.2.4.1,  

ПН.6.4.2.5.1  

ПН.6.2.2.4.1 (П)  
ПН.6.2.2.5.1 (П) 

80 293 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 3 

мобільності 

ПН.6.4.3.4.1,  

ПН.6.4.3.5.1  

ПН.6.2.3.4.1 (П)  
ПН.6.2.3.5.1 (П) 

153 102 

протези стегна модульного типу з чотириланковим 

колінним вузлом та вкладишем із силіконової композиції 4 

мобільності підвищеної функціональності 

ПН.6.4.4.4.1  

HL ПН.6.4.4.5.1 HL  

ПН.6.2.4.4.1 (П) HL  
ПН.6.2.4.5.1 (П) HL 

220 214 

протези стегна зі шкіряною гільзою 1 та 2 мобільності ПН.6.5.1.4.0,  
ПН.6.5.2.4.0 

10 745 

протези підставки ПН.6.6.1.4.0,  
ПН.6.6.2.4.0 

9 086 

брюки ортопедичні ПН.6.7.1.4.0,  
ПН.6.7.2.4.0 

7 629 

протези стегна з гільзою з деревини 1 та 2 мобільності ПН.6.8.1.4.0,  
ПН.6.8.2.4.0 

17 483 

протези стегна для купання 1, 2 та 3 мобільності ПН.6.9.1.4.0,  

ПН.6.9.2.4.0  

ПН.6.9.1.5.0,  

ПН.6.9.2.5.0  

ПН.6.9.3.4.0,  
ПН.6.9.3.5.0 

36 410 

протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої 

кінцівки по типу протеза стегна для дітей 1 та 2 

мобільності 

ПН.6.10.1.1.0  

ПН.6.10.2.1.0  

ПН.6.10.1.2.0  
ПН.6.10.2.2.0 

19 543 

протези стегна при вродженому недорозвитку нижньої 

кінцівки по типу протеза стегна 1 та 2 мобільності 
ПН.6.10.1.2.0  

ПН.6.10.1.3.0  

ПН.6.10.1.4.0  

ПН.6.10.2.2.0  

ПН.6.10.2.3.0  
ПН.6.10.2.4.0 

42 367 

протез стегна полегшений (немодульний) з одновісним 

колінним вузлом 1 та 2 мобільності 
ПН.6.11.1.1.0  

ПН.6.11.2.1.0  

ПН.6.11.1.2.0  
ПН.6.11.2.2.0 

22 397 

Протези після вичленення в тазостегновому суглобі: 
протези після вичленення в тазостегновому суглобі зі 

шкіряною гільзою 1 та 2 мобільності 
ПН.7.1.1.4.0,  
ПН.7.1.2.4.0 

11 455 

протези після вичленення в тазостегновому суглобі 

модульного типу для дітей 1, 2 та 3 мобільності 
ПН.7.2.1.1.0,  

ПН.7.2.2.1.0  

ПН.7.2.3.1.0,  

ПН.7.2.1.2.0  

ПН.7.2.2.2.0,  
ПН.7.2.3.2.0 

47 343 

протези після вичленення в тазостегновому суглобі 

модульного типу 1 мобільності 
ПН.7.2.1.4.0 60 871 

протези після вичленення в тазостегновому суглобі 

модульного типу 2 мобільності 
ПН.7.2.2.4.0 65 874 

протези після вичленення в тазостегновому суглобі ПН.7.2.3.4.0 125 979 
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модульного типу 3 мобільності 
6 Протези молочної залози  

 
 

 
 

 
протез молочної залози ПМЗ.1-5,7 1 288 
протез молочної залози ПМЗ.6 243 
компресійний рукав ОВ.2.14.2 773 
ліф для кріплення протезу молочної залози ЛК3 233 
ліф для кріплення протезу молочної залози для занять 

фізкультурою та плаванням 
ЛК3 698 

7 Ортопедичне взуття за видами патологічних відхилень внаслідок захворювань, деформацій, дефектів (умовні 

позначення від 1 до 20), у тому числі допоміжне взуття 
 

 
К1. Взуття на протези: 

чоботи 4ВО.01.1,  

5ВО.01.1,  

6ВО.01.1  

7ВО.01.1,  

8ВО.01.1,  
9ВО.01.1 

1 172 

напівчоботи 4ВО.05.1,  

5ВО.05.1,  

6ВО.05.1  

7ВО.05.1,  

8ВО.05.1,  
9ВО.05.1 

черевики 4ВО.02.1,  

5ВО.02.1,  

6ВО.02.1  

7ВО.02.1,  

8ВО.02.1,  
9ВО.02.1 

напівчеревики 4ВО.03.1,  

5ВО.03.1,  

6ВО.03.1  

7ВО.03.1,  

8ВО.03.1,  
9ВО.03.1 

туфлі 4ВО.04.1,  

5ВО.04.1,  
8ВО.04.1 

сандалети 6ВО.06.1,  

7ВО.06.1,  
9ВО.06.1 

К2. Взуття з ортезами на стопу: 
чоботи 2ВО.01.2,  

3ВО.01.2,  

4ВО.01.2  

5ВО.01.2,  

6ВО.01.2,  

8ВО.01.2  
9ВО.01.2 

1 367 

напівчоботи 4ВО.05.2,  

5ВО.05.2,  

6ВО.05.2  

7ВО.05.2,  

8ВО.05.2,  
9ВО.05.2 
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черевики 1ВО.02.2,  

2ВО.02.2,  

3ВО.02.2  

4ВО.02.2,  

5ВО.02.2,  

6ВО.02.2  

7ВО.02.2,  

8ВО.02.2,  
9ВО.02.2 

напівчеревики 2ВО.03.2,  

3ВО.03.2,  

4ВО.03.2  

5ВО.03.2,  

6ВО.03.2,  

7ВО.03.2  

8ВО.03.2,  
9ВО.03.2 

туфлі 2ВО.04.2,  

3ВО.04.2,  

4ВО.04.2  

5ВО.04.2,  
8ВО.04.2 

сандалети 2ВО.06.2,  

3ВО.06.2,  

6ВО.06.2  

7ВО.06.2,  
9ВО.06.2 

К3. Взуття з полегшеним способом застібання кріплення та з ортезами на стопу: 
чоботи 2ВО.01.3,  

3ВО.01.3,  

4ВО.01.3  

5ВО.01.3,  

6ВО.01.3,  

7ВО.01.3  

8ВО.01.3,  
9ВО.01.3 

1 235 

напівчоботи 4ВО.05.3,  

5ВО.05.3,  

6ВО.05.3  

7ВО.05.3,  

8ВО.05.3,  
9ВО.05.3 

черевики 2ВО.02.3,  

3ВО.02.3,  

4ВО.02.3  

5ВО.02.3,  

6ВО.02.3,  

7ВО.02.3  

8ВО.02.3,  
9ВО.02.3 

напівчеревики 2ВО.03.3,  

3ВО.03.3,  

4ВО.03.3  

5ВО.03.3,  
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6ВО.03.3,  

7ВО.03.3  

8ВО.03.3,  
9ВО.03.3 

туфлі 2ВО.04.3,  

3ВО.04.3,  

4ВО.04.3  

5ВО.04.3,  
8ВО.04.3 

сандалети 2ВО.06.3,  

3ВО.06.3,  

6ВО.06.3  

7ВО.06.3,  
9ВО.06.3 

К4. Взуття на ортези (апарати та тутори): 
напівчоботи 8ВО.05.4,  

9ВО.05.4 

1 165 

черевики 2ВО.02.4,  

3ВО.02.4,  

4ВО.02.4  

5ВО.02.4,  

6ВО.02.4,  

7ВО.02.4  

8ВО.02.4,  
9ВО.02.4 

напівчеревики 2ВО.03.4,  

3ВО.03.4,  

4ВО.03.4  

5ВО.03.4,  

6ВО.03.4,  

7ВО.03.4  

8ВО.03.4,  
9ВО.03.4 

туфлі 4ВО.04.4,  

5ВО.04.4,  
8ВО.04.4 

сандалети 2ВО.06.4,  

3ВО.06.4,  

6ВО.06.4  

7ВО.06.4,  
9ВО.06.4 

К5. Взуття на ,,діабетичну стопу” з ортезами на стопу: 
чоботи 5ВО.01.5,  

7ВО.01.5,  

8ВО.01.5  
9ВО.01.5 

1 237 

напівчоботи 4ВО.05.5,  

5ВО.05.5,  

6ВО.05.5  

7ВО.05.5,  

8ВО.05.5,  
9ВО.05.5 

черевики 4ВО.02.5,  

5ВО.02.5,  

6ВО.02.5  
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7ВО.02.5,  

8ВО.02.5,  
9ВО.02.5 

напівчеревики 4ВО.03.5,  

5ВО.03.5,  

6ВО.03.5  

7ВО.03.5,  

8ВО.03.5,  
9ВО.03.5 

туфлі 4ВО.04.5,  

5ВО.04.5,  
8ВО.04.5 

К6. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок до 30 мм у 

сполученні з індивідуальними вимогами відповідно до патології нижньої кінцівки): 
чоботи 2ВО.01.6,  

3ВО.01.6,  

4ВО.01.6  

5ВО.01.6,  

6ВО.01.6,  

7ВО.01.6  

8ВО.01.6,  
9ВО.01.6 

1 387 

напівчоботи 4ВО.05.6,  

5ВО.05.6,  

6ВО.05.6  

7ВО.05.6,  

8ВО.05.6,  
9ВО.05.6 

черевики 1ВО.02.6,  

2ВО.02.6,  

3ВО.02.6  

4ВО.02.6,  

5ВО.02.6,  

6ВО.02.6  

7ВО.02.6,  

8ВО.02.6,  
9ВО.02.6 

напівчеревики 2ВО.03.6,  

3ВО.03.6,  

4ВО.03.6  

5ВО.03.6,  

6ВО.03.6,  

7ВО.03.6  

8ВО.03.6,  
9ВО.03.6 

туфлі 2ВО.04.6,  

3ВО.04.6,  

4ВО.04.6  

5ВО.04.6,  
8ВО.04.6 

сандалети 2ВО.06.6,  

3ВО.06.6,  

6ВО.06.6  

7ВО.06.6,  
9ВО.06.6 
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К7. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 30 до 60 мм): 

чоботи 2ВО.01.7,  

3ВО.01.7,  

4ВО.01.7  

5ВО.01.7,  

6ВО.01.7,  

7ВО.01.7  

8ВО.01.7,  
9ВО.01.7 

1 445 

напівчоботи 4ВО.05.7,  

5ВО.05.7,  

6ВО.05.7  

7ВО.05.7,  

8ВО.05.7,  
9ВО.05.7 

черевики 2ВО.02.7,  

3ВО.02.7,  

4ВО.02.7  

5ВО.02.7,  

6ВО.02.7,  

7ВО.02.7  

8ВО.02.7,  
9ВО.02.7 

напівчеревики 2ВО.03.7,  

3ВО.03.7,  

4ВО.03.7  

5ВО.03.7,  

6ВО.03.7,  

7ВО.03.7  

8ВО.03.7,  
9ВО.03.7 

туфлі 4ВО.04.7,  

5ВО.04.7,  
8ВО.04.7 

сандалети 6ВО.06.7,  

7ВО.06.7,  
9ВО.06.7 

К8. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 60 до 90 мм): 

черевики 3ВО.02.8,  

4ВО.02.8,  

5ВО.02.8  

6ВО.02.8,  

7ВО.02.8,  

8ВО.02.8  
9ВО.02.8 

1 497 

напівчеревики 5ВО.03.8,  

7ВО.03.8,  

8ВО.03.8  
9ВО.03.8 

туфлі 8ВО.04.8 
сандалети 7ВО.06.8,  

9ВО.06.8 
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К9. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 90 до 120 

мм): 

черевики 3ВО.02.9,  

4ВО.02.9,  

5ВО.02.9  

6ВО.02.9,  

7ВО.02.9,  

8ВО.02.9  
9ВО.02.9 

1 519 

напівчеревики 5ВО.03.9,  

6ВО.03.9,  

7ВО.03.9  

8ВО.03.9,  
9ВО.03.9 

туфлі 8ВО.04.9 
сандалети 7ВО.06.9,  

9ВО.06.9 
К10. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 120 до 150 

мм): 
черевики 4ВО.02.10,  

5ВО.02.10  

6ВО.02.10,  

7ВО.02.10  

8ВО.02.10,  
9ВО.02.10 

1 575 

К11. Взуття, яке виготовляється механічним способом з подальшим вкладанням у взуття ортезів на стопу, у 

тому числі взуття з полегшеним способом застібання кріплення, за відсутності індивідуальних вимог до 

виготовлення взуття: 
чоботи 7ВО.01.11,  

8ВО.01.11  
9ВО.01.11 

1 072 

напівчоботи 7ВО.05.11,  

8ВО.05.11  
9ВО.05.11 

черевики 7ВО.02.11,  

8ВО.02.11  
9ВО.02.11 

напівчеревики 7ВО.03.11,  

8ВО.03.11  
9ВО.03.11 

туфлі 8ВО.04.11 
сандалети 7ВО.06.11,  

9ВО.06.11 
К12. Взуття з подвійним слідом: 

черевики 5ВО.02.12,  

7ВО.02.12  

8ВО.02.12,  
9ВО.02.12 

2 217 

К13. Взуття за наявності перевищення співвідношення параметрів обхвату в пучковій частині стопи над 

довжиною стопи більше ніж на 20 мм та перевищення параметрів обхвату гомілки більше ніж на 400 мм з 

ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття: 
чоботи 5ВО.01.13,  

7ВО.01.13  

8ВО.01.13,  
9ВО.01.13 

1 693 
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напівчоботи 4ВО.05.13,  

6ВО.05.13  

8ВО.05.13,  

5ВО.05.13  

7ВО.05.13,  
9ВО.05.13 

черевики 2ВО.02.13,  

3ВО.02.13  

4ВО.02.13,  

5ВО.02.13  

6ВО.02.13,  

7ВО.02.13  

8ВО.02.13,  
9ВО.02.13 

напівчеревики 2ВО.03.13,  

3ВО.03.13  

4ВО.03.13,  

5ВО.03.13  

7ВО.03.13,  

8ВО.03.13  
9ВО.03.13 

туфлі 5ВО.04.13,  
8ВО.04.13 

сандалети 6ВО.06.13,  

7ВО.06.13  
9ВО.06.13 

К14. Взуття за наявності фіксованих деформацій стопи: 
чоботи 8ВО.01.14,  

9ВО.01.14 

2 050 

напівчоботи 8ВО.05.14,  
9ВО.05.14 

черевики 2ВО.02.14,  

3ВО.02.14  

4ВО.02.14,  

5ВО.02.14  

6ВО.02.14,  

7ВО.02.14  

8ВО.02.14,  
9ВО.02.14 

напівчеревики 5ВО.03.14,  

7ВО.03.14  

8ВО.03.14,  
9ВО.03.14 

туфлі 5ВО.04.14,  
8ВО.04.14 

сандалети 9ВО.06.14 
черевики з шинами 4ВО.02Ш.14,  

5ВО.02Ш.14  

6ВО.02Ш.14,  

7ВО.02Ш.14  

8ВО.02Ш.14,  
9ВО.02Ш.14 

4 534 

напівчеревики з шинами 9ВО.03Ш.14 
туфлі з шинами 8ВО.04Ш.14 
К15. Взуття на ,,діабетичну стопу” з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення 
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взуття: 
напівчоботи 8ВО.05.15,  

9ВО.05.15 

1 353 

черевики 7ВО.02.15,  

8ВО.02.15  
9ВО.02.15 

напівчеревики 7ВО.03.15,  

8ВО.03.15  
9ВО.03.15 

туфлі 8ВО.04.15 
К16. Взуття за наявності часткової ампутації стопи: 

напівчоботи 8ВО.05.16,  
9ВО.05.16 

1 351 

черевики 2ВО.02.16,  

3ВО.02.16  

4ВО.02.16,  

5ВО.02.16  

6ВО.02.16,  

7ВО.02.16  

8ВО.02.16,  
9ВО.02.16 

напівчеревики 5ВО.03.16,  

7ВО.03.16  

8ВО.03.16,  
9ВО.03.16 

туфлі 5ВО.04.16,  
8ВО.04.16 

сандалети 9ВО.06.16 
К17. Взуття з одностороннім берцем, високим вузьким задником або із вбудованим ортезом у разі необхідності 

корекції гомілковостопного суглоба та/або стопи за наявності фіксованих деформацій: 
напівчоботи 4ВО.05.17,  

5ВО.05.17  

6ВО.05.17,  

7ВО.05.17  

8ВО.05.17,  
9ВО.05.17 

1 387 

черевики 1ВО.02.17,  

2ВО.02.17  

3ВО.02.17,  

4ВО.02.17  

5ВО.02.17,  

6ВО.02.17  

7ВО.02.17,  

8ВО.02.17  
9ВО.02.17 

К18. Взуття з двостороннім берцем або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції і жорсткої фіксації 

гомілковостопного суглоба і стопи за наявності нефіксованих деформацій: 
напівчоботи 4ВО.05.18,  

5ВО.05.18  

8ВО.05.18,  
9ВО.05.18 

1 397 

черевики 1ВО.02.18,  

2ВО.02.18  

3ВО.02.18,  

4ВО.02.18  
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5ВО.02.18,  

6ВО.02.18  

7ВО.02.18,  

8ВО.02.18  
9ВО.02.18 

черевики з шинами 3ВО.02Ш.18,  

4ВО.02Ш.18  

5ВО.02Ш.18,  

6ВО.02Ш.18  

7ВО.02Ш.18,  

8ВО.02Ш.18  
9ВО.02Ш.18 

4 122 

К19. Взуття з полегшеним способом застібання кріплення, посиленою носковою частиною та з ортезами на 

стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття: 
чоботи 8ВО.01.19,  

9ВО.01.19 

1 264 

напівчоботи 7ВО.05.19,  

8ВО.05.19  
9ВО.05.19 

черевики 2ВО.02.19,  

3ВО.02.19  

4ВО.02.19,  

5ВО.02.19  

6ВО.02.19,  

7ВО.02.19  

8ВО.02.19,  
9ВО.02.19 

напівчеревики 7ВО.03.19,  

8ВО.03.19  
9ВО.03.19 

туфлі 8ВО.04.19,  
5ВО.04.19 

сандалети 7ВО.06.19,  
9ВО.06.19 

К20. Взуття з вбудованим ортезом за необхідності розвантаження кінцівки: 
черевики 2ВО.02.20,  

3ВО.02.20  

4ВО.02.20,  

5ВО.02.20  

6ВО.02.20,  

7ВО.02.20  

8ВО.02.20,  
9ВО.02.20 

1 029 

Ортопедичне взуття з індивідуальним копилом, виготовлене за 3D–технологією із застосуванням CAD/CAM 

систем 
К6. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок до 30 мм у 

сполученні з індивідуальними вимогами відповідно до патології нижньої кінцівки): 
чоботи 2ВО.01.6С3,  

3ВО.01.6С3,  

4ВО.01.6С3  

5ВО.01.6С3,  

6ВО.01.6С3,  

7ВО.01.6С3  

8ВО.01.6С3,  
9ВО.01.6С3 

3 353 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

напівчоботи 4ВО.05.6С3,  

5ВО.05.6С3,  

6ВО.05.6С3  

7ВО.05.6С3,  

8ВО.05.6С3,  
9ВО.05.6С3 

черевики 1ВО.02.6С3,  

2ВО.02.6С3,  

3ВО.02.6С3  

4ВО.02.6С3,  

5ВО.02.6С3,  

6ВО.02.6С3  

7ВО.02.6С3,  

8ВО.02.6С3,  
9ВО.02.6С3 

напівчеревики 2ВО.03.6С3,  

3ВО.03.6С3,  

4ВО.03.6С3  

5ВО.03.6С3,  

6ВО.03.6С3,  

7ВО.03.6С3  

8ВО.03.6С3,  
9ВО.03.6С3 

туфлі 2ВО.04.6С3,  

3ВО.04.6С3,  

4ВО.04.6С3  

5ВО.04.6С3,  
8ВО.04.6С3 

сандалети 2ВО.06.6С3,  

3ВО.06.6С3,  

6ВО.06.6С3  

7ВО.06.6С3,  
9ВО.06.6С3 

К7. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 30 до 60 мм): 

чоботи 2ВО.01.7С3,  

3ВО.01.7С3,  

4ВО.01.7С3  

5ВО.01.7С3,  

6ВО.01.7С3,  

7ВО.01.7С3  

8ВО.01.7С3,  
9ВО.01.7С3 

3 513 

напівчоботи 4ВО.05.7С3,  

5ВО.05.7С3,  

6ВО.05.7С3  

7ВО.05.7С3,  

8ВО.05.7С3,  
9ВО.05.7С3 

черевики 2ВО.02.7С3,  

3ВО.02.7С3,  

4ВО.02.7С3  

5ВО.02.7С3,  
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6ВО.02.7С3,  

7ВО.02.7С3  

8ВО.02.7С3,  
9ВО.02.7С3 

напівчеревики 2ВО.03.7С3,  

3ВО.03.7С3,  

4ВО.03.7С3  

5ВО.03.7С3,  

6ВО.03.7С3,  

7ВО.03.7С3  

8ВО.03.7С3,  
9ВО.03.7С3 

туфлі 4ВО.04.7С3,  

5ВО.04.7С3,  
8ВО.04.7С3 

сандалети 6ВО.06.7С3,  

7ВО.06.7С3,  
9ВО.06.7С3 

К8. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 60 до 90 мм): 

черевики 3ВО.02.8С3,  

4ВО.02.8С3,  

5ВО.02.8С3  

6ВО.02.8С3,  

7ВО.02.8С3,  

8ВО.02.8С3  
9ВО.02.8С3 

3 565 

напівчеревики 5ВО.03.8С3,  

7ВО.03.8С3,  

8ВО.03.8С3,  
9ВО.03.8С3 

туфлі 8ВО.04.8С3 
сандалети 7ВО.06.8С3,  

9ВО.06.8С3 
К9. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 90 до 120 

мм): 
черевики 3ВО.02.9С3,  

4ВО.02.9С3,  

5ВО.02.9С3  

6ВО.02.9С3,  

7ВО.02.9С3,  

8ВО.02.9С3  
9ВО.02.9С3 

3 587 

напівчеревики 5ВО.03.9С3,  

6ВО.03.9С3,  

7ВО.03.9С3,  

8ВО.03.9С3  
9ВО.03.9С3 

туфлі 8ВО.04.9С3 
сандалети 7ВО.06.9С3,  

9ВО.06.9С3 
К10. Взуття для компенсації укорочення нижньої кінцівки (різниця у довжині нижніх кінцівок від 120 до 150 

мм): 
черевики 4ВО.02.10С3,  

5ВО.02.10С3  

3 643 
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6ВО.02.10С3,  

7ВО.02.10С3  

8ВО.02.10С3,  
9ВО.02.10С3 

К12. Взуття з подвійним слідом: 
черевики 5ВО.02.12C3,  

7ВО.02.12C3  

8ВО.02.12C3,  
9ВО.02.12C3 

4 285 

К13. Взуття за наявності перевищення співвідношення параметрів обхвату в пучковій частині стопи над 

довжиною стопи більше ніж на 20 мм та перевищення параметрів обхвату гомілки більше ніж на 400 мм з 

ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення взуття: 
чоботи 5ВО.01.13С3,  

7ВО.01.13С3  

8ВО.01.13С3,  
9ВО.01.13С3 

3 711 

напівчоботи 4ВО.05.13С3,  

6ВО.05.13С3  

8ВО.05.13С3,  

5ВО.05.13С3  

7ВО.05.13С3,  
9ВО.05.13С3 

черевики 2ВО.02.13С3,  

3ВО.02.13С3  

4ВО.02.13С3,  

5ВО.02.13С3  

6ВО.02.13С3,  

7ВО.02.13С3  

8ВО.02.13С3,  
9ВО.02.13С3 

напівчеревики 2ВО.03.13С3,  

3ВО.03.13С3  

4ВО.03.13С3,  

5ВО.03.13С3  

7ВО.03.13С3,  

8ВО.03.13С3  
9ВО.03.13С3 

туфлі 5ВО.04.13С3,  
8ВО.04.13С3 

сандалети 6ВО.06.13С3,  

7ВО.06.13С3  
9ВО.06.13С3 

К14. Взуття за наявності фіксованих деформацій стопи: 
чоботи 8ВО.01.14С3,  

9ВО.01.14С3 

4 118 

напівчоботи 8ВО.05.14С3,  
9ВО.05.14С3 

черевики 2ВО.02.14С3,  

3ВО.02.14С3  

4ВО.02.14С3,  

5ВО.02.14С3  

6ВО.02.14С3,  

7ВО.02.14С3  

8ВО.02.14С3,  
9ВО.02.14С3 
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напівчеревики 5ВО.03.14С3,  

7ВО.03.14С3  

8ВО.03.14С3,  
9ВО.03.14С3 

туфлі 5ВО.04.14С3,  
8ВО.04.14С3 

сандалети 9ВО.06.14С3 
К15. Взуття на ,,діабетичну стопу” з ортезами на стопу за наявності індивідуальних вимог до виготовлення 

взуття: 
напівчоботи 8ВО.05.15С3,  

9ВО.05.15С3 

3 421 

черевики 7ВО.02.15С3,  

8ВО.02.15С3  
9ВО.02.15С3 

напівчеревики 7ВО.03.15С3,  

8ВО.03.15С3  
9ВО.03.15С3 

туфлі 8ВО.04.15 С3 
К16. Взуття за наявності часткової ампутації стопи: 

напівчоботи 8ВО.05.16С3, 9ВО.05.16С3 3 419 
черевики 2ВО.02.16С3,  

3ВО.02.16С3  

4ВО.02.16С3,  

5ВО.02.16С3  

6ВО.02.16С3,  

7ВО.02.16С3  

8ВО.02.16С3,  
9ВО.02.16С3 

напівчеревики 5ВО.03.16С3,  

7ВО.03.16С3  

8ВО.03.16С3,  
9ВО.03.16С3 

туфлі 5ВО.04.16С3,  
8ВО.04.16С3 

сандалети 9ВО.06.16 С3 
К18. Взуття з двостороннім берцем або з вбудованим ортезом у разі необхідності корекції і жорсткої фіксації 

гомілковостопного суглоба і стопи за наявності нефіксованих деформацій: 
напівчоботи 4ВО.05.18С3,  

5ВО.05.18С3  

8ВО.05.18С3,  
9ВО.05.18С3 

3 551 

черевики 1ВО.02.18С3,  

2ВО.02.18С3  

3ВО.02.18С3,  

4ВО.02.18С3  

5ВО.02.18С3,  

6ВО.02.18С3  

7ВО.02.18С3,  

8ВО.02.18С3  
9ВО.02.18С3 

8 Допоміжні засоби для особистого догляду та захисту 

 

 
Захисні засоби, що одягаються на тіло:  

 
засоби для захисту кистей рук (рукавиці) ОД.1.2.1.1-4,  

ОД.1.2.2.1-3 

714 

засоби для захисту області колінного суглоба або нижньої ОД.1.3 366 
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кінцівки (наколінники) 
Засоби для захисту тулуба або всього тіла: 

обтуратор ОД.1.6 1 799 
суспензорій ОД.1.7 982 
косинка для підтримки руки (розвантажувальна пов’язка) ОД.1.8 354 
подушка абдукційна ОД.1.9 646 
вкладиші із силіконової композиції для кукс верхніх та 

нижніх кінцівок з тканинним покриттям 
ОД.1.5.3-1-1-2-1  
ОД.1.5.3-1-2-2-1 

8 253 

вкладиші із силіконової композиції для кукс верхніх та 

нижніх кінцівок без тканинного покриття 
ОД.1.5.3-1-1-2-2  

ОД.1.5.3-1-2-2-2  
ОД.1.5.3-2-2-2-2 

6 170 

вкладиші із гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок з тканинним покриттям 
ОД.1.5.2-1-1-2-1  
ОД.1.5.2-1-2-2-1 

4 468 

вкладиші із гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок без тканинного покриття 
ОД.1.5.2-1-2-2-2 3 798 

подушка протипролежнева ОД.1.11 4 999 
Чохли: 

чохли для кукси верхніх та нижніх кінцівок ОД.1.5.1.1.1,2,3,4.1-5 192 
комплект чохлів для кукси верхніх та нижніх кінцівок (не 

більше 6 одиниць) 
ОД.1.5.1.1.1,2,3,4.1-5 557 

10 Допоміжні засоби для особистої гігієни 
 

 
крісла-стільці (на колесах і без них): 

крісла-стільці без коліс, нескладані / складані, не регулюються / регулюються за висотою, з 

гігіенічним пристосуванням 
1 795 

крісла-стільці без коліс, нескладані, не регулюються за висотою, мають біотуалетний блок 2 563 
крісла-стільці на колесах, нескладані / складані, не регулюються / регулюються за висотою, з 

гігієнічним пристосуванням 
3 694 

сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз: 
підставки до унітазу нескладані, не регулюються за висотою 980 
сидіння-надставки на 

унітаз 
нескладані, не регулюються за висотою 1 144 

стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни: 
сидіння для ванни / душу ширина сидіння регульована / нерегульована, зі спинкою / без спинки 993 
східці з двома сходинками 1 067 
підставки для вани з однією сходинкою 707 
табурети / стільці не регулюються / регулюються за висотою, оснащені / не оснащені гігієнічним 

вирізом, сидіння з спинкою та підлокітниками / без спинки та підлокітників 
1 211 

умивальники регульовані за висотою, на колесах / без коліс 3 626 
Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому 

11 Засоби для ходіння, керовані однією рукою 

 

 
палиці регульовані за висотою, без пристрою проти ковзання 190 

регульовані за висотою, з пристроєм проти ковзання 227 
палиці з підвищеною 

надійністю та 

функціональністю 

регульовані за висотою, з пристроєм проти ковзання 397 

палиці – орієнтири 

(палиці тактильні) 
регульовані / нерегульовані за висотою, складані 204 

палиці з трьома або 

більше ніжками 
регульовані за висотою 246 

милиці ліктьові регульовані за висотою, без пристрою проти ковзання 291 
регульовані за висотою, з пристроєм проти ковзання 322 

милиці ліктьові з 

підвищеною надійністю 

та функціональністю 

регульовані за висотою, з пристроєм проти ковзання 483 

милиці ліктьові з трьома 

або більше ніжками 
регульовані за висотою 435 

милиці з опорою на 

передпліччя 
регульовані за висотою 364 

милиці пахові регульовані за висотою, одностійкові, без пристрою проти ковзання 326 
регульовані за висотою, одностійкові, з пристроєм проти ковзання 427 
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регульовані за висотою, двостійкові, без пристрою проти ковзання 251 
регульовані за висотою, двостійкові, з пристроєм проти ковзання 356 

 

 
милиці пахові з 

підвищеною надійністю 

та функціональністю 

регульовані за висотою, одностійкові, без пристрою проти ковзання 372 
регульовані за висотою, одностійкові, з пристроєм проти ковзання 488 

12 Засоби для ходіння, керовані обома руками: 
 

 
ходунки-рамки регульовані за висотою, нескладані / складані / крокуючі / з 2-ма колесами 1 158 
ходунки на колесах регульовані за висотою, нескладані / складані / крокуючі / з 3 або 4-ма 

колесами 
2 277 

ходунки на колесах з 

підвищеною надійністю 

та функціональністю 

регульовані за висотою, нескладані / складані / на 4 –х колесах, мають 

запобіжні або робочі гальма, оснащені пахівниками / сидінням для відпочинку 

або спинкою 

3 441 

ходунки-стільці нескладані / складані, з 4-ма колесами, оснащені столиком / запобіжними або 

робочими гальмами / рукояткою для супроводжуючої особи 
3 036 

ходунки-стільці нескладані, з 4-ма колесами, мають додаткові елементи фіксації, оснащені 

столииком / абдуктором / запобіжними або робочими гальмами / рукояткою 

для супроводжуючої особи 

4 027 

ходунки-столи (дитячі) складані, з 4-ма колесами, мають спинку, штанці та абдуктор / фіксатор тулоба 3 088 
ходунки-столи з опорою 

на передпліччя з 

підвищеною надійністю 

та функціональністю 

нескладані, з 4-ма колесами, мають робочі або запобіжні гальма, пахівники 5 100 

13 Допоміжні засоби для переміщення або переносу: 
 

 
мотузкові сходи виготовлені з деревини та мотузки 353 
кошики (стільці) для 

перенесення 
складаються з тканого сидіння, можуть бути оснащені металевим каркасом 2 118 

Засоби для пересування 
14 Крісла колісні: 
 

 
крісла-каталки базові Обов’язкові функції:  

керування за допомогою супроводжуючої особи  

система опори тіла фіксована  

підніжки знімні / незнімні з відкидною опорою стопи  

підлокітники знімні / відкидні  

спинка фіксована  

у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах  

Обов’язкове оснащення:  

підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

подушка на сидіння / спинку  

запобіжний пояс  
ручне гальмо для супроводжуючої особи 

7 077 

низькоактивні крісла 

колісні базові 
Обов’язкові функції:  

керування ручними привідними ободами на колесах  

система опори тіла фіксована  
підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою 

стопи  

підлокітники знімні / відкидні  

спинка фіксована / знімна / відкидна  

у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах  

Обов’язкове оснащення:  

підставка під гомілки / задники-тримачі  

гігієнічне сидіння для крісел колісних з гігієнічним отвором  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

подушка на сидіння  

протиперекидний пристрій  
пристрій для керування однією рукою 

11 664 

низькоактивні крісла 

колісні з гігієнічним 

отвором базові 

12 068 
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середньоактивні крісла 

колісні базові 
Обов’язкові функції:  

керування ручними привідними ободами на колесах  
система опори тіла фіксована/ регульована за кутом нахилу/ регульована по 

висоті  
підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою 

стопи  
підлокітники знімні / відкидні/ регулюються за висотою колісна база 

регульована  

у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння / сидіння та спинку  

підставка під гомілки / задники-тримачі  

пристрій для керування однією рукою для крісел колісних з даним пристроєм  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  
протиперекидний пристрій 

15 504 

середньоактивні крісла 

колісні з пристроєм для 

керування однією рукою 

19 589 

активні крісла колісні 

базові 
Обов’язкові функції:  

керування ручними привідними ободами на колесах  
регулювання балансу крісла колісного за рахунок колісної бази/системи опори 

тіла/спинки за кутом нахилу/спинки по горизонталі / індивідуального 

виготовлення  

оснащені швидко знімними колесами  
розбірне / у складеному положенні не втрачають можливість котитись на 

колесах  

Технічні характеристики:  

вага не більше 16 кг  

Обов’язкове оснащення: підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

подушка на сидіння / на сидіння та спинку  
протиперекидний пристрій 

33 752 

активні крісла колісні 

підвищеної надійності та 

функціональності (для 

учасників АТО, трикратне 

збільшення граничної 

ціни не застосовується) 

Обов’язкові функції:  

керування ручними привідними ободами на колесах  
регулювання балансу крісла колісного за рахунок колісної бази/системи опори 

тіла/спинки за кутом нахилу/спинки по горизонталі / індивідуального 

виготовлення  

оснащені швидко знімними колесами  
підніжки регулюються за висотою / за кутом нахилу опори стопи, знімні / 

незнімні  
підлокітники незнімні / знімні / відкидні / регулюються по висоті / по 

горизонталі  
спинка відкидна регулюється по висоті /регулюється по висоті та за кутом 

нахилу  
розбірне / у складеному положенні не втрачають можливість котитись на 

колесах  

Технічні характеристики:  

вага не більше 14 кг  

Обов’язкове оснащення:  

підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

подушка на сидіння / на сидіння та спинку  
протиперекидний пристрій 

77 709 

багатофункціо-нальні 

крісла колісні базові 
Обов’язкові функції:  

керування за допомогою супроводжуючої особи  
система опори тіла фіксована / пружинна / обертається / знімається / 

26 696 
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регульована за кутом нахилу  
підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою 

стопи  

спинка регульована за кутом нахилу  
у складеному положенні не втрачають можливість котитись на 

колесах/розбірне, у складеному положенні втрачає можливість котитись на 

колесах  

Обов’язкове оснащення:  
подушка на сидіння / на сидіння та спинку / м'яке сидіння валик для 

збереження зазору між ногами  

підставка під гомілки, тримачі для ніг / задники-тримачі запобіжний пояс  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

бічні упори для тіла  

бічні упори для голови / підголівники  
фіксатор грудної частини тіла 

багатофункціо-нальні 

крісла колісні базові 

(реклайнери) 

Обов’язкові функції:  
керування за допомогою супроводжуючої особи / самостійне, обладнано 

ручними привідними ободами на колесах  

система опори тіла фіксована/ регульована за кутом нахилу  
підніжки регулюються за висотою та за кутом нахилу/за висотою, знімні / 

незнімні з відкидною опорою стопи підлокітники незнімні / знімні / відкидні / 

регулюються по висоті / по горизонталі  

спинка регульована за кутом нахилу / за висотою та кутом нахилу  

у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння / сидіння та спинку  

подовжувач спинки / підголівник  

протиперекидний пристрій  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

підставка під гомілки/ тримачі для ніг / задники-тримачі  

бічні упори для тіла  

бічні упори для голови  
запобіжний пояс 

14 896 

крісла колісні з 

електроприводом базові 
Обов’язкові функції:  

керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом  

система опори тіла фіксована / регульована за кутом нахилу  
підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою 

стопи  

підлокітники знімні / відкидні  

спинка регульована за кутом нахилу  

сидіння складається / знімне  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння / на сидіння та спинку  

підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

запобіжний пояс  
протиперекидний пристрій 

71 081 

крісла колісні з 

електроприводом 

підвищеної надійності та 

функціональності (для 

учасників АТО, трикратне 

збільшення граничної 

ціни не застосовується) 

Обов’язкові функції:  

керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом  

система опори тіла регулюється за висотою та за кутом нахилу  
підніжки знімні з відкидною опорою стопи, регулююються за висотою, кутом 

нахилу підніжки та кутом нахилу опори стопи  

підлокітники знімні, регулюються за висотою та по горизонталі  

124 400 
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спинка регульована за кутом нахилу, за висотою та по горизонталі  
сидіння регулюється по горизонталі та за кутом нахилу, регулюється 

ефективна ширина  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння та спинку/анатомічне сидіння та спинка  

підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

запобіжний пояс  

підголівник  
протиперекидний пристрій 

дорожні крісла колісні з 

електроприводом базові 
Обов’язкові функції:  

керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом  

система опори тіла пружинна  

підніжки знімні, регулюються за висотою  

підлокітники знімні / відкидні  

спинка фіксована / знімна / відкидна  

сидіння складається / знімне  

рама жорстка  

Обов’язкове оснащення:  

світлозвукова індикація  

подушка на сидіння / на сидіння та спинку/ мя'ке сидіння  

запобіжний пояс  
підставка під гомілки / задники-тримачі 

71 081 

електроскутери базові Обов’язкові функції:  

керування самостійне за допомогою рульової колонки;  

система опори тіла обертається  

підлокітники відкидні/ відкидні та регулюються по горизонталі  

спинка відкидна / відкидна та регулюється за кутом нахилу  
сидіння знімне, регулюється за висотою та по горизонталі / регулюється 

ефективна ширина  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння та спинку / м`яке сидіння  

підголівник  
запобіжний пояс 

81 057 

дорожні крісла колісні 

базові 
Обов’язкові функції:  

керування самостійне, приводними важелями  

система опори тіла фіксована / регулюється за кутом нахилу  
підніжки регулюються за висотою, знімні / незнімні з відкидною опорою 

стопи  

підлокітники фіксовані / знімні / відкидні, регулюються за висотою  

спинка фіксована / знімна / регулюється за кутом нахилу  

у складеному положенні не втрачають можливість котитись на колесах  

Обов’язкове оснащення:  

подушка на сидіння  

підставка під гомілки / задники-тримачі  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

запобіжний пояс  

підголівник  
пристосування для засобів для ходіння, керованих однією рукою 
робоче гальмо 

12 127 

дорожні крісла колісні 

(активні) базові 
Обов’язкові функції:  

керування самостійне приводними важелями  

система опори тіла пружинна, регульована за кутом нахилу  

21 029 
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підніжка регулюється за висотою, з відкидною опорою стопи  

підлокітники знімні та відкидні  

спинка регулюється по горизонталі  

Обов’язкове оснащення:  

подушки на сидіння та спинку  

суцільна підставка під гомілки  

протиперекидний пристрій  
робоче гальмо 

дошки для пересування 

(коляски малогабаритні) 

базові 

Обов’язкові функції:  

керування самостійне  

фіксована система опори тіла  

підніжки та підлокітники відсутні  

спинка відсутня  

Обов’язкове оснащення:  
запобіжний пояс 

2 477 

триколісні велосипеди 

базові 
Обов’язкові функції:  
керування самостійне за допомогою керма та педалей/за допомогою 

супроводжуючої особи  

система опори тіла регулюється за кутом нахилу  

підніжки, підлокітники відсутні  

спинка знімна, регулюється по висоті  

сидіння регулюється за висотою та по горизонталі  

Обов’язкове оснащення:  

тримачі для ніг / задники-тримачі  

запобіжний пояс  

робоче гальмо  
Додаткове спеціальне оснащення (залежно від індивідуальних потреб 

користувача):  

валик для збереження зазору між ногами  

ручка для супроводу та керування  
кріплення для рук 

12 585 

15 Допоміжні засоби для підйому 
 

 
підйомники пересувні / стаціонарні, з електричним / гідравлічним приводом 26 848 

Меблі та оснащення 

16 Меблі 
 

 
Столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки): 

столи приліжкові на опорах та колесах, нескладані / складані, регульовані за висотою, кутом 

нахилу стільниці 
2 046 

столи-парти нескладані / складані, регульовані за висотою, кут нахилу стільниці 

регулюється / не регулюється, глибина сидіння регулюється / не регулюється 
4 253 

стіл-парта з елементами 

фіксації тулуба 
нескладані / складані, регульовані за висотою, кут нахилу стільниці 

регулюється / не регулюється, глибина сидіння регулюється / не регулюється, 

оснащені елементами системи фіксації тулуба 

9 785 

стійки-парти нескладані / складані, регульовані за висотою, кутом нахилу стільниці, 

глибина сидіння регулюється 
6 653 

стійки (вертикалізатори) нескладані, регульовані за висотою, кут нахилу не регулюється 5 200 
стійки (вертикалізатори з 

елементами фіксації 

тулуба) з підвищеною 

надійністю та 

функціональністю 

нескладані, регульовані за висотою, кут нахилу не регулюється, оснащені 

елементами системи фіксації тулуба та колін / пахівниками 
10 792 

стійки (вертикалізатори – 

стійки похилі) 
нескладані / складані, регульовані за висотою, кут нахилу регулюється за 

допомогою приводу 
7 431 

стійки (вертикалізатори – 

стійки похилі з 

додатковими елементами 

фіксації тулуба) з 

підвищеною надійністю 

нескладані / складані, регульовані за висотою, кут нахилу регулюється за 

допомогою приводу 
10 590 
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та функціональністю 
Меблі для сидіння: 

стільці пересувні нескладані, регулюються за висотою, кут нахилу сидіння не регулюється, 

глибина сидіння не регулюється 
2 259 

Ліжка: 

ліжка не регулюються / регулюються за висотою, секційна опора матраца, що 

регулюється, з механічним / електричним приводом 
21 752 

Матраци протипролежневі: 
матраци протипролежневі пневматичні, оснащені ручним насосом / автоматичним компресором 11 280 

Шведські стінки: 
стінки шведські кут нахилу регулюється / не регулюється, укомплектовано турніком та 

дошкою 
4 262 

17 Оснащення 
 

 
перила, поручні регулюються за висотою, оснащені обмежувальними дерев`яними дошками 

для запобігання схрещенню ніг при ходьбі 
2 231 

брусся, руків`я (поручні) прямі / кутові 334 
складної конструкції, жорстка фіксація до стіни / відкидні / поворотні 778 
поворотні підтримуючі пристрої відкідні 904 

18 Спеціальні засоби для орієнтування та обміну інформацією 
 

 
Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією: 

мобільний телефон для 

письмового спілкування 
технічні характеристики: екран 4.5 або більше, розподільча здатність екрана 

480Ч800 або більше; великі шрифти; великі кнопки; динамік підвищеної 

гучності; кнопка SOS 

3 252 

аудіоплеєр технічні характеристики: відтворення файлів MP3/WMA/WAV з miсroSD-

карти та USB-носіїв; відтворення треку з останньої точки після відключення 

USB-носія; вибір номера треку; відтворення радіостанцій FM-діапозону; 

відтворення звуку через вбудований гучномовець чи навушники; акумулятор; 

можливість зарядки акумулятора від мережевого зарядного пристрою та від 

комп`ютера через USB-кабель 

861 

годинник механічний опис виробу: тактильне табло з додатково нанесеними позначками - цифрами; 

великі символи (цифри); скляна захисна відкидна кришка для захисту табло та 

стрілок; динамік гучності; управління за допомогою кнопок; універсальний 

ремінець; погодинна озвучка часу; будильник; озвучка поточного часу при 

натисненні відповідної кнопки 

690 

годинник електронний опис виробу: дисплей; динамік гучності; управління за допомогою кнопок; 

універсальний ремінець; погодинна озвучка часу; будильник; озвучка 

поточного часу при натисненні відповідної кнопки; живлення від двох батарей 

240 
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