
1. Перелік підприємств, що забезпечують допоміжними засобами 

реабілітації та надають послуги з їх виготовлення. 

 

 З переліком підприємств, які виробляють допоміжні (технічні) засоби 

Реабілітації (далі – ТЗР), можна ознайомитися за наступним 

посиланням: 

https://www.msp.gov.ua/files/inv/tzr/per_24062022.docx  

 

2. Електронний каталог-класифікатор технічних засобів реабілітації. 

Пунктом 5 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно 

придбані технічні засоби реабілітації передбачено використання 

електронного каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським 

науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності відповідно до класифікаційних угруповань за 

функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів  для 

реалізації можливостей вибору ТЗР особою з інвалідністю. 

 З електронним каталогом-класифікатором ТЗР можна ознайомитися за                 

посиланням:  

http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/CatalogTZR/Content 

 

3. Компенсація за придбання ТЗР. 

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними 

засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні 

самостійно придбані засоби реабілітації в порядку черговості згідно з 

індивідуальною програмою реабілітації. 

 З переліком засобів реабілітації, за які виплачується компенсація особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам або їх законним 

представникам, можна ознайомитися за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-21#n14 

 

https://www.msp.gov.ua/files/inv/tzr/per_24062022.docx
http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/CatalogTZR/Content
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-21#n14


4. Перелік діагнозів відповідно до найменування технічних та інших 

засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною 

класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. 

 Інформація щодо сумісності допоміжні засоби реабілітації наведена 

нижче за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f503135n19.doc 

 

5. Електронний кабінет особи з інвалідністю – зручний оперативний 

спосіб подачі пакету документів для забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації онлайн. 

Електронний кабінет особи з інвалідністю забезпечує: 

 доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим 

електронним підписом (далі – КЕП); 

 особам, зареєстрованим в Центральному банку осіб з інвалідністю (далі 

– ЦБІ), можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету 

документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні 

сканованих копій документів та підписання КЕП; 

 особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заявки на первинну 

реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, 

прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом 

документів КЕП; 

 можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет 

повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та 

пакету документів; 

 доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, 

виробників ТЗР, надавачів соціальних послуг; 

 можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на 

електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно 

повідомити особу з інвалідністю; 

 проведення опитування осіб з інвалідністю щодо стану забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості наданих 

послуг. 

 

 Зареєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю можна за 

посиланням: 

https://ek-cbi.msp.gov.ua/ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/87/f503135n19.doc
https://ek-cbi.msp.gov.ua/


Інфографіки: 

 



 
 



 

 
 



 



 



 Більш розширену інформацією можете отримати за посиланням: 

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-

zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html  

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html
https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html

