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На ро див ся 10 жовт ня 1966 р. в смт Но ва Га ле щи на 
Ко зе ле щинсь ко го райо ну Пол тавсь кої об ласті. 
У 1990 р. закінчив Пол тавсь кий дер жав ний пе да-

гогічний інсти тут ім. В. Г. Ко ро лен ка, де нав чав ся на 
факуль теті за галь но технічних дис циплін, і здо був квалі-
фікацію вчи те ля за галь но технічних, сільсь ко гос по дарсь-
ких дис циплін і тру до во го нав чан ня.

У 1986–1987 рр. слу жив у війсь ках МВС Зброй них 
силах СРСР на по саді зас туп ни ка ко ман ди ра взво ду. 
Демобілізу вав ся у званні стар шо го сер жан та, на го род же-
ний наг руд ни ми зна ка ми.

З 1989 до 1991 р. пра цю вав вик ла да чем спец дис-
циплін і майстром ви роб ни чо го нав чан ня в СПТУ № 17 
м. Пол та ви. 

З 1987 до 1993 р. очо лю вав війсь ко во-патріотич ний 
клуб «Го лубі блис кав ки» м. Пол та ва. Підго ту вав біля 
360 ви пу ск ників.

Юрій Ва лен ти но вич Бон да рен ко має ве ли кий досвід 
ро бо ти на керівних по са дах, ство рен ня підприємств із 
ну ля та ви ве ден ня їх на лідерські по зиції. У 1993–1994 рр. 
він очо лю вав ТОВ «ВІГО», яке спеціалізу ва ло ся на ви го тов-
ленні ви робів із пласт ма си. Уп ро довж 1994–1996 рр. — 
був ко мерційним ди рек то ром ВКП «Пром тех ре сурс», яке 
ви пус ка ло освітлю валь не об лад нан ня. З 1996 до 2001 р. 
Юрій Бон да рен ко обіймав по са ду ди рек то ра ТОВ «Нор-
ма» (про даж жа люзі, ро летів, вікон), з 2001 до 2007 р. — 
ди рек то ра ТОВ «Нор ма-Трейд», (ви го тов лен ня ме дич-
них меблів). А з 2007 до 2009 р. він ке ру вав ТОВ «Пром-
тех ре сурс», яке ви роб ля ло ре абілітаційне об лад нан ня 
для дітей з ДЦП і пост трав ма тич них хво рих.

У липні 2009 р. Юрій Ва лен ти но вич Бон да рен ко очо-
лив Пол тавсь ке ка зен не екс пе ри мен таль не про тез но-ор-
то пе дич не підприємство. Го лов ною ме тою існу ван ня та 
функціону ван ня підприємства є за без пе чен ня осіб із 
об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми та ва да ми опор-
но-ру хо во го апа ра ту технічни ми за со ба ми ре абілітації, 
надан ня їм про тез но-ор то пе дич них пос луг, спря мо ва них 
на віднов лен ня функціональ них мож ли вос тей, а та кож 
що ден на тур бо та про пацієнтів, рішен ня їхніх проб лем, 
за без пе чен ня най на гальніших пот реб.

Підприємство має ме дичні та ви роб ничі підрозділи, 
стаціонар пер вин но го та склад но го про те зу ван ня і 
ре абілітації на 24 ліжко-місця, сервісні цент ри із за без пе-
чен ня інвалідів технічни ми й інши ми за со ба ми та 

технічно го обс лу го ву ван ня цих за собів, ви роб ничі діль-
ниці із ви го тов лен ня про тез но-ор то пе дич них ви робів і 
ор то пе дич но го взут тя. Ви го тов лен ня за собів ре абілітації 
відбу ваєть ся на су час но му об лад нанні за прог ре сив ни ми 
тех но логіями та із зас то су ван ням еко логічно чис тих 
ма теріалів, а співробітни ки підприємства — ви со кок ва-
ліфіко вані фахівці зі спеціаль ною освітою та ве ли ким 
досвідом ро бо ти. 

Пол тавсь ке КЕ ПОП на дає пос лу ги з: підго тов ки до 
про те зу ван ня й ор те зу ван ня; за без пе чен ня про тез но-ор-
то пе дич ни ми ви ро ба ми; нав чан ня ко рис ту ван ню про те-
зом, ор те зом, на вич кам са мо обс лу го ву ван ня; кон суль-
таційної до по мо ги фахівців-ме диків; індивіду аль но го 
ви го тов лен ня про тезів та ор тезів; обс лу го ву ван ня паці-
єнтів удо ма.

Для ви го тов лен ня гільз про тез но-ор то пе дич них 
ви робів зас то со ву ють ся шкіряні й тер моп лас тичні 
ма теріали, ор ток ри лові смо ли, полімерні бин ти, ви го тов-
ля ють ся де рев’яні гіль зи для гомілки та стег на. Ор то пе-
дич не взут тя су час них мо де лей ви го тов ляєть ся на фор-
мо ваній підошві або підошві з мікро по рис тої гу ми. 

Пол тавсь ке КЕ ПОП щорічно за без пе чує технічни ми 
за со ба ми ре абілітації близь ко 40 тис. гро ма дян із Пол-
тавсь кої, Сумсь кої та Кіро вог радсь кої об лас тей. Ко лек-
тив не зу пи няєть ся на до сяг ну то му, ве де постійну робо-
ту з пок ра щен ня якості й надійності ви робів. Ад же най-
ви щою оцінкою діяль ності підприємства є вдячність клі-
єнтів.

Очо лю ва не Юрієм Бон да рен ком Пол тавсь ке КЕ ПОП 
на дає пос лу ги та ви го тов ляє про дукцію ви со кої якості, 
має не а би я кий досвід сис тем но го обміну інфор мацією та 
тісної співпраці з інши ми підприємства ми, співпра цює із 
провідни ми вітчиз ня ни ми та іно зем ни ми парт не ра ми, 
ви ко рис то вує інно вації на у ко во-дослідних інсти тутів 
про те зу ван ня та власні роз роб ки.

За сумлінну пра цю та ва го мий вне сок у за без пе чен ня 
дер жав ної політи ки соціаль но го роз вит ку на се лен ня 
Юрій Ва лен ти но вич Бон да рен ко був не од но ра зо во на го-
род же ний по чес ни ми гра мо та ми Пол тавсь кої об лас ної та 
район ної дер жав ної адміністрації, відзна ка ми прем’єр-
міністра Ук раїни та Міністер ства соціаль ної політи ки 
Ук раїни.

З 2013 р. Ю. В. Бон да рен ко — го ло ва Пол тавсь кої 
облас ної ор ганізації партії пенсіонерів Ук раїни.
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