
ГРАФІК «Затверджую»
роботи виїзних медико-технічних бригад Директор Полтавського КЕПОП

Полтавського казенного експериментального протезно- Сергій ЦЕГЕЛЬНИК
ортопедичного підприємства (Полтавського КЕПОП) ______________________

поПолтавської області на 2022 рік 28 грудня 2021 року

№ Назва населеного пункту
Місяці 2022 року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14
м. Гребінка (приміщення
Територіального центру)
з 8.00 до 12.00

23 20 22 14 9

Години прийому виїзних медико-технічних бригад з 8.00 до 12.00 годин, з 13.00 до 14.30 годин
Адреса підприємства: 36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 10
E-mail: pkepop@ukr.net Сайт: www.protez.poltava.ua
Телефони відділу приймання замовлень (медичний відділ):
(0532) 60–95–12, факс (0532) 56–22–67, + 38 (050) 470–24–00, + 38 (067) 530–21–00, + 38 (0800) 213–314
Стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного та складного протезування та ортезування:
(0532) 60–95–18
Сервісно-ремонтний центр післягарантійного обслуговування та ремонту крісел колісних:
(0532) 60–95–66, + 38 (099) 07–97–241(viber)

Порядок оформлення електронних направлень на безкоштовне забезпечення протезно-
ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям.
Для забезпечення протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуття особи з інвалідністю та
інші особи повинні подати до територіальних структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів органів сільських, селищних,
міських, районних рад, об’єднаних територіальних громад або центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАП):
- Заяву про забезпечення засобом реабілітації;
- Паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для осіб віком до 14 років);
- Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
- Висновок МСЕК про встановлення інвалідності, для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю –
висновок ЛКК);

- Індивідуальну програму реабілітації (для осі з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновок ЛКК
(для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року, як
безтермінова);
- Рішення ВКК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не
встановлена інвалідність);
- Довідку з місця роботи, навчання (для осіб, які працюють або навчаються).

Електронне направлення ЗАМОВНИКА роздруковується в реєстратурі медичного відділу підприємства.

Для оформлення замовлення на безкоштовне забезпечення протезно-ортопедичними виробами та
ортопедичним взуттям замовники повинні надати в медичний відділ підприємства такі документи:
Паспорт, висновок МСЕК для осіб з інвалідністю, копію індивідуальної програми реабілітації (для осі з
інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група
інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 року, як безтермінова), копію довідки з місця роботи або
навчання (для осіб які працюють або навчаються).

Для протезування в умовах стаціонару необхідно обов’язково мати такі документи:
1. Електронне направлення територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
2. Паспорт.
3. Пенсійне посвідчення, довідку МСЕК.
4. Копію індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю або висновок ЛКК (для інших
осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р., як безстрокова).

5. Флюорографію давністю до 1 року, виписку з медичної карти (форма № 027/о), ЕКГ.
6. Якщо у хворого цукровий діабет – заключення ендокринолога.
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