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3м1ни та доповнення ]\}2 до
<<|1равил добров!льного страхування вй нещасних випадк1в>> вй 30.01.2007р.

г. [1ункт |2.|.4. викласти у наступ!|!й редакц!!:

12.1'.4' у випадку травматичних у1пкоджень орган|зму 3аотраховано| особи внасл|док

нещасного випадку нез{}лежно в|д отупенто !1 непрацездатност| €траховик зд1йснтос однор€шову

страхову виплату за"!аблице}о страхових виплат '' (.{одаток 2 до |1равилл), ш1е не б1льтпе 50%

в|д страхово| суми, якщо 1нтше не передбанено.{оговором страхування.

17. Аодаток ]\}2 до [1равил викласти в редакц|!' що додаеться до цих 3м|н та доповнень.



Аодаток .]$:2

до [{равил добров|льного страхування
в1д нещасних випадк|в

1аблиця страхових виплат

супоахово[ су,]у'ш[1ерел|к травР! та по!шкод)кень внутр!пшн|х орган!в та частин т!ла

локАл!зАщй тА гш,мАРтРо3и

1.1. |[оверхнев1 травми,
лок€шт|зац|й

забо|, оадна гематоми м'яких тканин р|зних

|зних лока'!|зац!й

1.3. }ш:код)кення та
о ' ц|й (якшосухо}килк|в р|зних лока,{|за:

в|дпов|дним пунктом дано] 1аблиц|)1нше не шередбачене

|.4. [ ема 3 суглоб|в р|зних локап1зацй

[1рш'+а1поко :

€поршхова вшп./.а!па 3а пов!порне ушлко0окення'3в'я3ок певно?о суалоба прово0шпоься лш!1]е

гпому раз!, колш воно ншс'па^/о по зак1нченн1 року п!сля попере0ньо[ поако[ эк !провл'ш'

| раз1 л!кування 2ел'ар!про3у пункц!йнш;п лоеупоёоло вшп].('п'а провоёшгпься н(' 3а?альншх

!0сшшвшх 3?'ёно п 1.4.

\ Р 

^ни 
Р1зних локАл]3дц1и

2,\, Р!зан|
к|нц|вФ(, волосистот2"|.|. |[оверхнев| р|зан| рани тшк|рних покров|в тулуба,

5 см.частини голови та рани до

голови' ро3м1ром 5-10 см.

2.|.з. Р!зан| рани 'шкщ;их 
покров|в тулу6а, к|нц|вФ(, волосисто1 частини

голови, розм1 ом понад 10 см ., |7 глибощ|р"""

частини голови

великого суглобу
{ ршз1

вшплшупш по ё1аенозу вшплачу€!пься 1 %.

вшнну [па вп'оршнну х!рура!чну обробку ран в1ёслдкоёування не зё]й'снто|упьс4:

2.2, (олот|
221 " 1{олот! нешроникаточ| |зних локш1|зац|й

2,2.3. Р1но>кинн| колот! рани
2.2.4" 1{олот| раът^у1, проникащч1в по



3. ош1ки
1

шлощек):3.1. [1оверхнев1 оп1ки | ст.

2

великого суглобу

0о -т 
фз; вшншкнення уск:оа0нень прш л!щванн| коло!пшх ран (наеносння, тпощо) ёоёаупково

в!1пла'пш по 0!аенозу вшп./.ачу€'пься 1 %.

3а первшнну !па в!поршнну х]руре1чну обробку ран в!ёцлкоёування не зё]йсг'луеупч9я.

2.3. Рублен[
2.3.1 . Рублен| непроника}он| рани р|зних локал|эщФ- 4

5

6

порох{нину (кол|нного2 плечового ни |н.)в 6

у рш| в,,шкн",ня усгстш0нень прш л1щвонн1 рубленшх ран (нааносння, тпощо) ёо0аупково

вшп;,а!!'|/ по ё!оенозу вшплачусупься 1 %.

3а первшнну !па в!поршнну х'рура'чну обробщ р
0о

2,4. (усан!
2.4.|. 1{усан| садна р|зних локал|зацй 2

2.4.2. 1{усан| рани тулуба, к|нц1д9ц 5

7

8

т р*; ,"""кнення уск.тпо0нень прш л|щвшнн1 кусаншх ран (нааносння' гпощо) ёоёаупково

вшплаупш по ё!аенозу вшплачу€!пься 1 %.

3ш первшнну !па в!порш"
ёо

э-;т' р,.н|, заб1йн1' розчавлен|, окальпован| непроникаточ1 рани р|зних
локал|зац!й

4

2.5.2. Рван| , за67йнт,
статевих орган1в

5

э^э.з' ]у1ножинн| рван1, заб|йн1, розчавлен1 6

8

у р*а вшншкнення уск:та0нень прш л1кувшння рваних' заб!йни:

ск:ш1ьпованих рани (нааносння, тпощо) 0оёаупково 0о вшуштаупш по ё|аанозу вшплшчу1

3ц первшнну упа вупоршнну х1руре|чну обробку ран в10шлко)увшння не зё]йсн|с

к' розчавлених'
:упься 1 %.

,€п'ься,

2 6 1 1{улев|

2.6. 1.1 !отичн| 7

2.6.|.2. сл|п| 8

ю

1

8

п
:
7

8

ю

2.6. 1.3. наскр|зн|
2.6.2. Фсколков|

!

2.6.2.2. сл|п|

!

2.6.3. !робом

'

2.6.3 "2" сл|ш|

ршн

{ роз1 вшншкнення устота0нень прш л1кування рваншх' заб|йншх, ро3чавлен|/х' ска./.ьпованшх

@аэйоснгая, тпощо) 0о0оупково 0о вшплшупш по 01ленозу вшп.лачу€!пься 1 %

3а первшнну дц 6тц9ршнну х!рура!чну обробку ран в1ёсллкоёувшння не зё]йснюспоься.



2

3.|.2. 1улуба та к1нц|вок до 6-10%' поверхн1т1ла 4

3.1 .3 " 1улуб а та к|нц|вок ||%-20% шоверхн1 тиа 10

з.|.4. 1улу6ата к|нц|вок 2|%-35% гтоверхн| тпа 18

3.1.5. 1улуб а та к|нц|во^ 3 6%-59% '',ер*"1
26
35

6

9

1|9 дп"нок обличч", -"т, .'-."'* 'р.*|'
18

з.:_ю. д;л"нок обличяя,лли[, статевих орган|в та кист1 б|льтпе 12о7о поверхн|

т|ла
30

3.2. Фп1ки 11 - |ш А ст. площек):
з.2.\ . ?улубата к|нц|вок до 10% шоверх 10

з.2'2. 1улуба та к|нц1во, 11-20%''"ер*"1.1ла 15

25

30

40

з 26' д|"'"о"'б'".''", -"!, .'-."'* 'р
9

323' д1л""окоблиння, ш1ит, отатевих орг \9
26

зэя' д;л'нок облич9я, п]и|' статевих орган|в та киот1 б1льп:е 12 о/о поверхн:

т|ла
35

33^о"1"гш' Б- 1у ст. шлощек):
13

20
25

30

35

45
1
_)

;
_)

;
_)

;
)

з
;
_)

;)
;
1

7.

8.

т
ю

А|лянок обличчя,

А|лянок обличчя,

А|лянок обличчя,
[|лянок об лу|ччя

тши|, статевих орган|в та кист| до 207о поверхн! т!ла

тши|, статевих орган|в та кист| 2%о-5о7о поверхн| т|ла

1шит, статевих орган|в та кист| 5%'9%. шоверхн| т1ла

ш]ит' статевих орган|в та кист| 9|:2% поверхн| т|ла

15

20
ж
30

ззт г дп""ок обличчя, 1ши|, статевих орган1в та кист! б|льтпе |2%о ловерхнт

т1ла
40

+5

-+5з.5. 11опу||!ення функш1т орган|в дихання внаслйок оп!к1в

3.6. |1ри проведенн1 оперативного втручання (реконструктивних чи
пешвинних пластичних опер ативних втрунань) одд9р4з9ц9-

+7

[!ршм!гпка:
Бшплаупш по пунк!пах 3.4, 3.5, 3.6 з0!йснтою!пься оёноразово ёо0аупково 0о основно[

о0ному з пунктп!в 3.1.1 _ 3,3.11
[[рш цьому 3ш2ально сул4а вшпла,п не повшнна перевш'щ/вапош 50 '% спорахово[ сулош.

вшплшупш по

оБмоРо}кш,ння
1

4.

4.1

2

5

п
20



4"| '4. 1! ст. 30

4'2, }складнення при [1[- |у ст. обморо}кення:
4.2.1 м1сцевого характеру:

4,2.1 .1 ранева |нфекц|я (анаеробна' гнил!сна, гн|йна) +5

4'2'|.2. |тшем|я к|нц|вки (нейроваскул!т, зм!ни тактильно[ нутливост|) +5

4.2.2" заг€!_шьного характеру :

4.2.2.|. шневмон1я +5
4.2.2.2. сешсис +8

4.2.2.з " ембол1я +8

4"2.2.4. гостр ий м|огло б|нур|й ний нефроз +8

4.3. Бйторгнення органу (н1с, вутпн! раковипи' статевий ялеп)
4,з .| . часткове:

4.з .| .\ ву1шно1 раковини 25

1.з.\.2. в|д \ |з до 2|3 носа з5

4.3 .1 .3 . статевого члену 45

4,з.2" повне:

4.3.2.|. вуха 50

4.з.2.2. носа 50

4.3.2.3. статевого члена 50

ршм,!пка:
8шплшупш зш устотаёнення в!ё:+цорикень (пунктпш 4.2.1.1 _ 4.2.2.4) вшплачую!пься ёоёаупково

0о основншх вшпла!п за в1йлаоро)'сення (п.4.1.1 _ 4.1.4).
[[рш з01йсненн1 вшпл('п,ш по пунк'пах 4.1.1.1 _ 4.3.2.3, пошк] вшпла!пш вва)'са,о!пься

0сн0вншл'ш ] вшплаупш по пунк|пах 4.1.1 4,2.2.4 в 1пакшх вшпаёках ёоёаупково не
зё!йснююпоься. !1рш цьо]у'у 3а2альнш сул'а в!/пла!п не повшнна перевш']ц/вапош 50 % стпрахово[
сумш.

5. шшРш,ломи тА вивихи
1 2

5.1. !,ребет
5.1.1. [{ерелом, переломо-вивих або вивих т|л, дужок' суглобових

в1дростк|в хребц1в (за виклтоненням крих<ово| к|стки та куприка):

5.1 1 1 одного-двох \7

5.1.1.2. трьох та б|ль1ше /-э

5.1.1.3. за пору1шення функц|т спинного мозкуд9дщщво + 10

5.|,2. |[ерелом поперечних та остистих в1дростк1в:

5.\.2.|. одного 5

5.\.2.2. двох 7

5,1 .2.3. трьох та б|ль1ше 10

5.1.3 " |[ерелом кри)ково[ к|стки \2

5,|,4" Бивих куприкових к1сток 6

5.1.5" |{ерелом кушрикових к1сток : 9

ршм',пкш:
1,8шплшупш по розё&у 5.1 зё|йснюю!пься не рон!слле н!эк нерез 1 ло7яць з 0ня п'равл|ш прш

умов! п1ёповерёокення 0!аенозу.
2, | вшпа0ку рецшёшву п!0вшвшху хребцл сп'раховш вшпло!па не зй1йснто€'пься.

1. $кщо в ре3уль'патп1 гправлош в!ёбуёетпься пору!]'ення функц1[ спшнно?о л'о3ку' с!прахова
вшплоп'а зё]йснгоспоься по о0но,иу з пунктп1в розй1!в б.5, якшй врахову€ найб!льшл ва)!ске

ушко0акення. .1кщо з01йснгосупься вшп.!'а,па зш розййа;оцш 6.5, розё!лш 5.1,1 - 5.1.3 не
3ас?посовую'пься.

5.2. |рудина ! ребра
5.2,| " |{ерелом грудини 5

6



5 "2"2. |1ерел0м ребер
5.2.2.| " одного

.,
э

5.2.2.2. двох 5

5,2.2.3. трьох 8

5.2.2.4. чотирьох | б|ль1ше 10

5.3. [|{елепи

5.3.1. Бивих ни)кньо[ щелепи
.,)

5.з'2' ||ерелом верхттьо| або нижньо| щелепи, вилично| к1стки без зм1щення 4

5.3.3. |{ерелом ни)кньо| щелеши з| зм|щенням 8

40

5.4. /[опатка та клк)чиця

5.4.1.1 вивих одн|с[ к1стки або розрив одного 3'еднання 8

5 .4,1 .2. перелом одн|с| к|стки
5 .4.1 .2.1 без зм|щення 9

5 .4.| .2.2. з| зм|ш{енням 13

5.4.1.3. перелом двох к|сток, подв|йний перелом одн1е] к|стки
5.4. 1.3.1. без зм|щення \2

5 .4.| .з .2. з| зм!щенням \6

5 .4 "1 .4. розрив
розрив

двох з'сднань або
одного з'еднання

вивих (перелом) одн|с| к|стки та
15

5 .4.1 .5 . п ер ел о м о - в у|вих кщщзцщ т4
+5

5.5. [1лечовий суглоб:
5.5.1. перелом суглобово! западини лопатки, ш|двивих плеча' капсули

плечово! сумки' 
"|др'"" 

.1"'*'""* фр*.'
7

5.5.2. вивих плеча 7

5,5.2.1 +5

5'5.3. перелом плечово] к|стки в межах суглобу (головки, анатом|нно[,
х|рург|чно| ш:ийки) : 

-

5.5.3.1. без зм|щення 8

5.5.3.2. з1 зм1щенням 15

5.5.4. шереломо'виву:.х шлеча 19

5.5.4. 1 . ускладнений +5
35

5.б. [1лече

5.6.1. Розрив сухо)килка двохголового м'яза плеча 4

к|стки *та буль-якому р|вн| (кр|м суглоб|в):

5 "6.2.|. без зм|щення 10

5.6.2.2. з| зм|щенням 15

5.6.3 . 1 без зм|щення 13

5.6.з.2. 31 зм1щенням \9

5 "6.4 "\ -**""*"и лопатку, кл}оч"й 'орд частулъ|ш 30

5.6"4.2. плечовот к|сткут на буль-якому р|вн! 40

5 .6 "4.з "
сдино[ к|нц|вки на р|вн| плеча або обох щ1нц1вок на р1вн1 плеча" 50

5,7. /[1ктьовий суглоб
5.7 ,|, |1отшкод)кення д|лянки л|ктьового суглобу

7



5.7.|'|. перелом одн|ет к|стки без зм1щення улашлк|в, в!дриви к1сткових

фрагмент|в, в т.ч. надвиростк|в плечово| к|стки,
10

13

5.7 .1 .3.

5.7.1 .3.1 . без зм|щення 11

5.7 .|.з.2. з| зм!щенням 15

5 .7 .\ .4. вивих передпл1ччя 6

5 ""7 .| .4.| . ускладнений (потшкод}кення судин або нерв|в) +5

5.8. [1ередшл1ччя
|1ерелом к|сток передпл|ччя:5.8.1

5.8.1.1 одн1с1 к1стки

5.8.1"1.1 без зм|щення 10

5.8 .| .| .2. з| зм!щенням \4

5.8.1.2. двох к|сток без зм|щення' подв1йний перелом одн1е| к1стки без

зм1щення
\2

5.8.1.3. двох к1сток з1 зм|щенням, подв|йний перелом одн1с! к|стки з|

зм1щення
18

5,8,2. [равматинна !|мпутац1я або ва)кке у1пкодження' яке привело до
ампуташ|! передпл|нчят:,а будь 

"*о*у р|""1
40

5"8.3. 1равматиина !}мпутац|я сдино! к|нц|вки на р1вн| передпл|ння або

обох к|нц|вок на р|вн1 передпл|ччя.
50

5.9. ||роменево-зап' ясний сугло б
5.9.1. |[отшкодх<ення д1лянки променево-зап'ящ9щ !ущ9ог

5.9.1.1 перелом одн|е| к|стки передшл|ччя в ме)ках суглобу без

зм|щення, в|дрив 1шиловидного в|дростка (1,), в|дрив

фрагменту(1в)к1с

7

5.9.1 .2. перелом одн|с| к|стки шередпл|ччя
зм|щенням

в ме)ках суглобу з1
9

5.9. 1 .3.1 . без зм|щення 10

5 .9 .| .3 .2. з| зм|щенням 15

5.9. | .4. 7

5.10. (1стки кист1:

5.10.1.1 5

5.10 .7.2. 8

5. 1 0. 1 .3. перелом човнопод|бд9!дФки 8

5.10.2. вивих кист| 7

переломо-вивих кист|5 10.3. \2

5. 10.4. травматична ампутац|я або важке по1шкодження кист1, що привело

до |[ ампутац|| на р|вн1 п'ясних к1сток, зап'ястку або променево_

зап'ястного 
"углоФ

30

5.11" Беликий палець:
5.11"1" розрив суглобово| капсули

г'
-)

я г:" р'зрив с}хожилка Розгинша пш {.
)'

5 " 1 1 .3. ро3рив сухо)килка згиъ{ача пс!шьця
,',
_)

5.1 1.4" в|дрив н!гтьовот пласцццщц 2

5.1 1.5" |1ерелом буль-яко! фаланги:
5" 1 1.5" 1' без зм|щення 4

5" 1 1 .5.2" 3| зм|щенням 5

4



10

20

5.1 1 .7 .3. втр ата п€штьця з п'ясно}о к|стко}о 30

|шм'упкш :

!йне 3шпш1ення б]ля н1еупьовото

0веоення супр ахо во[ в шцццщц.
вш1шка (пшншршц1й, паронм'й тпощо)не € п|0супшвою 0ля

.
_)

4
^д'

5,|2.3. в|дрив н|гтьовот шластинки 2

5.|2.4. |1ерелом будь якот фаланги (ф
4

5 .12.4.2. 31 зм|щенням 5

5 "\2.4.з .

5,|2.5. вивих

"р' 
.*р*"й б|льтпе, н}к одн|с{ фаланги одного пальця або

''Ёр.,** фаланг к1лькох пальц|в (в незалежност1 в|д к|лькост1

злаштаних фаланг) додатково
в*|ж6а-''ан

+2

5

5.12.6. травматична ампутац|я або по1шкодження п{1льця' яке привело до иого

ампутац1| на р|вн|:
20

25

30

5.|2.6.4. втрата ш€ш1ьця з п'ясно}о к|стко}о 35

п65. "р" "'р''| 6а''''. б|льтше, н|ж |1а одному пальц1 (в

незалежност| в1д к|лькост| втрачених фаланг) додатково

0ршклаё:

1. вшрапа ёвох фалане 2-ео ! оён!с[ 1-ео пальц!в _ вшплануслсо 25о% + 10%

= 1 5 
о% стпрахо в о!' сутпш

2. в!пра!па 1-ао пальця ! вшраша 2-ох фалане 4-ео пальщ - вш/шачу€л4о

30%+10%:40%с

+ 10

5.|2,6.6. втр ата вс|х пальц1в одн1ст руки 30
40

5.12'6.8. втрата обо" к"стей рук або ед 50

5.13. [аз

10

10

15

5"13 "|"4. шодв|йний перелом одцщц|стки 15

20
+5

й
|1ункгпш 5.11.1.1 _ 5.13.1.5 оп!]сую,пь переломш без з:п1щення.

йу,** 5.13.1.6 1ас!посовус!пься прш перело!}|ах, опшсшншх в [1ункгпах 5.13.1.1 _

кщо в!0булося зтп|щення Ёсшювшх !ламйв. , , -
5.1 3, 1.5

5.13.2.1" одного
5.13 .2.2. двох

10

15

9



5 " 13 "2.3" трьох 20

5.14. (ульпшовий суглоб:
5.14'1. в|дрив к|сткового фрагменту (фрагмент|в) в1д к|стки (к|сток), шо

формутоть суглоб
10

5.|4.2' вивих стегна \2

5.\4.2'|. ускладнений (потшкодження суАинно-нервового пучка) +5

5.|4.3 " в|дрив вертл}ога (-|") \2

5.14.4. перелом стегново| к!стки в ме}ках суглобу (перелом головки'
тшийки, проксимального метаф1зу стегново| к1стки)

5.14.4.1 без зм!щення \4

5.|4.4.2. з| 3м|щенням \7

5.|4.5. переломо-вивих 20

5.15. €тегно
5. 1 5 . 1 . |1ерелом стегна на буАь-якому р|вн| (за виклтоненням д|лянки

суглоб!в):
5.15.1.1 без зм1щення уламк|в 15

5. 1 5 .| .2. з1 зм|щенням уламк|в 20

5.15 .2. [|одв|йний перелом стегна
5.15 .2.|. без зм|щення 20

5.15 .2.2. з зм|щенням 25

45

5.15.4. 1равматинна ампутац1я або по1пкодження, яке привело до
аптпутац|| к1нц1вки 

"а 
буд" -"ко*у р|""! о'

5. 1 5 .4.1. одн|е| к|нц|вки 40

5. 15 .4.2. €д|4нот к|нц|вки або обох к|нц|вок 50

5.16. (ол1нний суглоб:
5. 1 6. 1 . |{ошкод)кення кол|нного суглобу, яке сг|ричинило:

9

9

5.16" 1 "3 " по|шкод)кення мен|ску (-1в), перелом головки
ма-т1огом|лковот к|стки з| зм|щенням

9

5.|6.|.4. перелом проксим{1льного метаф|зу великогом1лково1 к1стки

без зм1щення
10

5.|6. 1 .5. перелом надкол1нка, м}квиросткового п|двР11{енБ$,

проксимального метаф|зу великогом|лково| к|стки з|

зм|щенням
\2

5.16. 1 .6. перелом
з головко1о

проксим€ш{ьного метаф |зу
ма-ттогом|лковот к|стки

великогом|лково| ктстки

5 " 16.1 '6. 1 . без зм|щення 11

5 " 16 .1 .6.2" зт зм|щенням 15

5. 16 "| .1. перелом виростк1в стегна 9

5.16" 1 .8" вивих гом|лки 10

5. 16.1.8.1. ускладнений (пошткод>кення судинно-нервового пучка) + 10

5. 16 .| .9" перелом дист€ш1ьного метаф|зу стегновот к|стки

5. 16. 1 "9. 1 " без 3м|щення 15

5. 16" 1 .9 .2. з| зм|щенням 20

5 . 1 6. 1 . 1 0 . комб1нований перелом к1сток, як| складатоть кол|нний
суглоб (дистальний метаф1з стегново] к1стки та проксимальний
в1дд|л одн|с] або обох гом1лкових к1сток)

25



5.16.1 ' 1 1 . }складнення (потпкодження судин ии нерв|в)' стооуеться
пункт|в 5.16.1.1 _ 5.16.1.7, !.16.1.9, #

+5

|.17, |ом1лка:

5.|7 .2. втдрив к|сткових фр'.'.* 9

5,|7 "3' малогом|лково[ к|стки
5.|7.3.1 " бе3 зм|щення 10

5.|7 .з.2. з| 3м!щенням \2

5.|7.4. шодв|йний шерелом м€!шогом|лковот к|стки

5.17 .4.1 без зм|щення \2

5.|7 .4.2. з| зм!щенням 15

5,|7.5. перелом великогом|лковот к1стки

5.\7.5.1 . без зм|щення 15

5.|7 .5.2. з зм|щенням \7

5.\7'6. перелом обох к1сток, под"|йн"й перел
\6

5.|1 .6.2. з зм|щенням 20

5.|7.7 ' 1равматинна €}мпутац|" або пош'*одження' "
5.|7 .7 .|. ампутац|| гом|лки на будь-якому р|внт 40

на р1вн1 гом|лки а6о обох
50

5.18. |ом!лкоступневий суглоб:

10

5.18 .2. лерелом
к|сточки

обох к|сточок (мед|апьнот
з красм великогом|лковот

та латерапьнот),
к|стки,

перелом одн1с1
11

5.18.3. перелом обох к|стонок (мед|ально| та латерально!) з красм
великогом1лково| к1стки,

\2

з вивихом
8

+5
4

5.19. €топа

5

'192 
*р.'"^', 7

э.т9з .ерелом' вивих щьох та б|льтше передплесневих к|сток , п'ятково|
к|отки' п1дтаранний вивих стопи' вивих стопи г1о типу 111опара або

по типу ]1|сфранка

10

;тя.з.т. ускладнення (потпкоркення судин чи нерв|в) +5

яяз' !равматична ампуташ|я або потпкодження ступн1, яке привело до !:

ампутац|| на р|вн|: таранно|, п'ятково| к1стки, гом|лковоступневого
суглобу (вщата стопи)

30

5.20. [1альц1 стопи:
5,20. 1 . розрив сухо)килка ш€!пьця 3

5 "20.2.|' без зм|щення 4

5.20.2.2" з| зм|щенням 5

52023 
"р""ерелом| 

б|льтше, н|ж одн1с| фа-гтанги одного пальця або

переломах фаланг к|лькох пальц1в (в незалежност| в|д к|лькост|

зламаних фаланг) додатково

+2

11



зэо.э'.ц. вивих 
" 
*;*ф-*.','*у 'б' ф**..

.
_)

5.20'з. травматична !!мпщац1я або по1шкодження п€1льця, яке привело до
його ампщац|т на р|вн|:

10

15

20зэсуз. основно| фаланги, фалангово-плеснового суглобу (втрата

па_ттьця)

5.20.з.4" втр ата п€штьц яэ т| ясно}о к|сткото 25

+ 10

52035 фи "'ра,| фа_гланг б|льтпе, н}к на одному пальц| (в

нез.1ложност1 в|д к|лькост| втрачених фаланг)
||ршклаё:

1. впрапа ёвох фалана 2-ео ! о0н!с[ 1-ео пальц!в - вшуо:тачусмо 25% + 10%

(ёо0апково ) :35% стпрахово[ сулсш

2. впрапа 1-ео пальця ! впраша 2-ох фалана 4-ео пальця _ вш7шачу€]\4о 30%

+ !0% (ёоёатпково) :40% спарахово[ сумц

5 .э.о.з .6. втр атав9 :х шшьц1в одн1 30

40
50

1 2

7

10

6.| .3. склеп|ння 15

6,| .4. основи 20

6. 1 .5. склеш|нн я та основи 25

6,|.6 шри в|дкритих переломах додатково )

6.2. Бнутр!пшньонерепн1 травматичн! крововиливи :

10

15

20

63:_1' б.. 
""*-одження 

м'яких тканин (при терм|н| стац|онарного

л|кування 
"1д 

з до 7 днФ
6

63"|2' з по111кодженням м'яких тканин (при терм|н1 стац|онарного

л!кування понад 7 дн|в)
9

6,з,2. заб1й головного мозку:
\2

63.2.2' !тегкого ступеня з по1шкод)кенням м'яких тканин 15

18

30

50

5+

651-щ). 7

\2



6.5.2. за61й 10

6.5"3 " чаотк0вий розрив 40

6"5.4. повний розрив 50

шопереково|Ф' кри}|{овог0

6.6.1 . €плетення:
6.6. 1.1. частковий ро3рив 40

6'6.| '2. повний розрив 50

6.6. 1 .3. травматичний шлексит 7

6.6,2. Ё{ервтв:

6.6.2.|. розрив г|лки
нерв|в)

променевого, л|ктьово[Ф, мед|ального (па_гльцевих
10

6.6'2.2. розрив на р1вн1 променевозап'ясного, гом|лковоотупневого
суглоб!в

14

6,6.2.3. розрив на р|вн| передпл|ччя, гом|лки 20

6524. р"зрив '' р|*',1
суглобу

шлеча, л|ктьового суглобу, стегна, кол|нного 40

6.6.2.5. травматичний нецрщг 7

нервово| системи (травма' токсичне' г1поксичне), п:1о

Ф'|, ао'ен1чного синдрому' дистон|[, енцефа-гтопат!| у д1тей в|ком

рок!в

до \6
5

10

15

6.1 .4. верхнього або
нижньо| к|нц|вки)

ни)кнього моно парезу (парезу одн|е| верхньо| або
30

40

6.7'6. моноплег|| (парал|чу одн|с | к|нц|"ки) 50

61.7. тетраларезу (парезу верхн|х | нижн|х к|нц|вок), пору!шення

координац|| рух1в,''"д'у*"',' (д.'е"цФ 50

ршм!шкш:
{ вшпаёку, якщо 3а п1ёпункупал'ш 6.5.1, 6.5.2

вшншкпш ускпш0нення, 0€Рел]чен] у п. 6.7,,

проф1лшк!пшчно?о 3ак.пшёу, упо супршхова в шплаупа

булш з01йсненш с!пршховш вшпла&&, {х на0ал]
як' п10упверо}кен' ёов10кою л1кувально-
3(! п.п. 6.7. 1.-6.7.6. зё1йсню€[пься 0о0аупково

0о ран1оме зё1йснено! вшплап'ш.
(шраховш вшп'по!па у зв'язку з насл10каллш п'рав,]у1ш нервово[ сшс[пе,]'4ш' вка3аншмш у п. 6.7.,

вшп],очу€!пься 3а о0ншм з п1\пункгп!в, якшй врахову€ найваокч! насл10кш !правмш' у по!пу

вшпшёщ, якщо вонш всп'ановлен] л!щваэтьно-проф!лакгпшчншл' зштотаёогп не ршн1тме 3-х

м1слц1в з ёня опоршллання !прав|?'ш упа п]ёупверёнсен1 0ов]0кото цьо?о заюпаёу.

| раз1 3нш'кення ?осп'роп'ш 3ору шбо 3нш)|сення слуху внасл]ёок черепно-мозково|

правмш сп'рахово вшпла'па зё1йснгоспоься 3 урахув('ннял' щ!с[ поравлош 1 вказшншх устота0нень

за в!ё по в]0н шлл ш р оз ёйа14 ш !/]ляхол' п1оцму в ання.
7. оРгАни зоРу
1 2

7,|. [1арал!ч акомодац1! одного ока 15

7.2. [ем!анопс!я (випад1ння половини поля зору) одного ока'
п0шкод)кення м'я31в очного яблука (травматич

20

7.3.3вуження поля зору одного ока:
7 .з.1 . концентричне 10

13



- . 7.3.2. неконцентричне

1.!. 11ульсугочий екзофтальм одного ока
7.5.|[роникак)чепораненняочногояблука,|рид'ц"@
дефект райдулсно[ оболопки
7.6.

накопичення кров1 в передн!й камер! ока (г!феглд)

15

\2

7

5

7.7. Фп1к ||-!!| ст., гемофтальм' зм|щення кри!птали*,Б,.'';Б;
сторонн! т!ла в оч!!ому яблуц! чи в очниц| (орб|т!), Р}блд! оболонок

ч"ч"б"ука'"к;"е'
7.8.11оппкодякення ока, як! привели до ст1йкоцо .'оруй",ня 3ору

13

з0
45

30

7.10. |[оппкод)|(ення ока, як| привели до повпо! ''.з*'р''"'1*'р,-'.'русдиного ока' що Р!ало попередньо буАь-який з!р, або обох оней, що мали
попередньо будь-який з!р.

40

8. оРгАни слуху

8,2. [1овна вйс}тн!сть ву|шно[ раковини

2

т
40

8.3. [1опшкод)кення одного вуха' як! привели до втрати слуху'
п!дтверд)кене ауд!ошпетр1сго :

8.3.|. тпеп!тна мова в|д 1 до 3 м
8.3.2. тпеп1тна мова до 1 м

8.4. [1опшкодх{ення вуха' як! привели до хрон!нного посттравматичного
отиту

1о

35

45

10

8.5. Розрив барабанно! перетинки, який стався 
" р.'у'',','! 'р,"*", б.,

зниження слуху. (!1рш розршв1 баршбанно[ перегпшнкш в ре3ульупауп]
перелому основш черепа в!'!ш1о!па зё!йснгосупься як 3а перело.+' основш
чеоепа)

5

Б.б.!!овна втрата слуху на сдине вухо або обплдва вухп 50

9.1.1. без зм1щення 7
9.\.2. з{ зм|щенням 8

9.2. [1оплкод)[(ення леген!, гемоторакс' пневмоторакс' п1дпшк!рна
емф!зема, стороннс т1ло (т|ла) грудно[ порояснини:

9,2.1. з одного боку \4
9.2,2 з двох бок|в 18

[!ршл|пка:
$кщо пере0банен! вшплаупш по роз0йу 9.3.1,9.1.2 роз01л 9.2 не 3ос!посову€упьсл.
|1, , , ,"р,*,',,.у ,]'у' ,,,] , ,,,,*,'й!й",''*,"" ,,' ,'ц,ьн шх п]ёсупав ах.

9.3. |[опшкодэкення леген!, яке привело до:

10
9.3.2 вида:тення частини, дол| цеген1 35
9.3.3 видалення леген| 50

!4



9.4. [1роникак)че поранен!|я грудно[ кл!тини, що викликано травмок):
9"4.1 " при в|дсутност| потшкод)кеннц орган1в грудно[ шоро)книни

9.4.2. лри по1пкод}кенн1 орган1в грудно| порох{нини (кр1м леген|)

9.5. 11отпкод)кецня гортан1, трахе1, перелом пй'язиково! к!стки,
бронхоскоп!я з метоло видалення нулсор!дного т|ла, трахеостопл!я,

зд!йснена т 3в'язку з травмою, оп!ком верхн!х дихальних лплях!в
9.5.1. без по 1пення Функц11
9.5.2 яке виклик€1ло осипл|сть голосу або його втрату, необх1дн1сть

ахеостоми (не мен1ше н|хс 3 м|сяц1 п|сля травми)

10. свРцш,во_судиннА систщщд

10.1. ||опшкод)кення серця' ендо-, м!о-, еп1карда та великих
маг!стральних судин, як! не призвели до серцево-судипно! недостатност|
10.2. |{оппкод)!{ення серця' його оболонок та великих маг|стральних

А[|Ё: як| при3вели до серцево-судинно! недосдатност!
|0.2.\ . 1 стушеня
|0.2.2. 11 отушеня

10.3. |!отшкодя{ення великих периферичних судин' яке !|е викликало
п0ру!шення кровооб!гу, ЁА р1вн!:

10.3.1 плеча, стегна
10.3 .2 передпл|ччя' гом1лки

10.4. ||оппкодх(ення великих периферичних судпн' яке викликало
п0ру!|!ення кровоо0п

'ршлл!шкш :

0 велшкшх маа1сгпральншх су0шн сл!0 в!ёносш!пш: оорпу; ле?еневу' безйенну, сонну ар*пер![;

нушр1слн1 ярелан! венш1 верхн,о !па н!п|снк) поро?'сншстп1 венш, а !пшко'ю лооа1стпральн! суёшнш,

1.забезпечую,пь кровооб!а внупор!цлн1х ореон1в.,\о велшкшх першфершнншх су0шн сл|ё

/0носшпш: п!ёюцуочшчн!, п!ёпахов|, пленов!, л!ктпьов1 поа пролаенев1 артпер![; п!йтотгочшчн|,

!0пахов1, супеанов1 упа п!йкол!нн] венш.

$кщо в 3ст.яв| вка3ано, що п'рав;}|а прш3вела ёо порутллення функц1| серцево-су0шнно[

'!с!пемш' 
упо сл10 оёеракапош вшсновок спец1а;т!стпа.

(шраховш вшплаупш за п.п.10.2. упа 10.4. зё!йснтоспоься 0оёапоково' якщо вкозшн1 в цшх

ункпах ускла0нення !прав,]у'ш вс!пановлен1 в л1кувазтьно-проф1лок,пшчншх зак:оа0ах по
7нченнто 1(тпрьох) лс1сяц1в п!сля !прав{у'ш. Ран!шле цьо?о сп'року вшпла!па з0]йснтоспоься 3а п.п.

[,1, шш 70.3,

11. оРгАни тРАвлв,ння

11.1. |[оппкод}кення язика' поро)|снини рота (оп1к, поранення'

11.2. |!оплкод)кення я3ика' яке викликало в!дсутн|сть язика на р|внп
||.2. 1" к|нчика язика
| | .2.2 . дист€ш{ьнот третини
||.2"3 ' сер едини язика
|| "2.4" кор еътя, повна в|дсутн1сть

11.3. Бтшата 3уб!в в к1лькост1:
11.3.1. 1-го
11.3 .2" 2-з-ьох
1 1.3 "3. 4-6-ти
1 1 .3 ,4. 7 -9-ти

1 1 .3.5. 10-ти та б|ль1ше



11.4. ||опткодя{ення (розрив, оп!к, пора!|ення), поролснини рота' глотки'
стравоходу' !плунку' ки!1!ок' яке не викликало функц1ональних
п0ру!пень' езофагоскоп!я з метою видалення иуэкорйних т|л

5

11.5. |риэка' яка утворилась
ст1нки' д1афрагми

на м!сц1 по|шкод}кення передньо[ неревно[
10

,ш4'пко:
8шплапаш за роз0|лоло 11.5. з0|йснк)к)п'ься якщо 2рш'са € прял'шп' носл1ёкоуп !прав]'4ш

ревно'[ поро''сншнш.
|ршэк1, як! вшнштотш в ре3уль'попо! п10йолоу тпяаар|в, не с п!йспоавою ёля вшплауп.

11.6. [ошпкодх(еншя печ!нки в результат! травми' яке викликало:
1 1 .6. 1 . п|дкапсулъний ро3рив печ1нки 7

1 1.6 .2 печ|нкова недостатн|сть \2

11.7. |!опшкод)!(ення пен1нки, }ковчного м!хура в ре3ультат! травми, яке
вшмагало:

п.].1. в1шивання розрив'в шеч1нки 15

\|'7.2. вшив.1ння розрив1в печ|нки та вид{}лення жовчц9!9дцщз 2о

|\7.3. видаленн я частини печ|нки 25

||.7 .4. вид€ш1ення част|4ни шеч|нки та )ковчного м|хура 35

ршм!шкш :

1кщо вшплшупш зё]йсн1о!оупься за|ёно пункш|в 11.7.1
:0швшння 7 % 3ш опершупшвне вупручшння 0о в!0сотпку вшплшуп

1ше за!ёно пункуп]в 11.7.7 _ 11.7.4
11.8. [1ошлкод)кення селе31нки, яке викликало:

1 1.8.1. п|дкаг{сульний розрив селез|нки 3

1 1.8 .2. о|7еративне вид€!пення селе31нки 45

р1!м|шкш:
$кщо вшп./'а!пш зё1йснготопоься зе1ёно пунк|пу 11.8,2, 

'по 
3а?а./.ьне

'' 0перш!пшвне в!пручання ёо в!ёсогпгу в']плп!п не ё1с ! вшплану€!пься
лнкпу ]1.8.2

правшло 0оёавання 7%

в]ёсоупок лш!]'е зе10но

1 1.9. |!опцкод)кення !шлунку' кипшк1вника, п!д:шлунково! 3алози' бриэк!'
яке вимагало:

1 1.9" 1" резекц|}о ||з шлунку чи ||3 ки1шк|вника 40

1 1 .9'2. р ез екц |то /" шллу нку чут /> киптк1вника чи /э хв о ста п 1дтплунко в о{

запози
45

1 1 .9.3. резекш|то 2|3 лттцнку яи 2|3 китпк1вник а чи 2|3 т|ла п|дштлунково|

залози
50\|'9'4. повну резекц|то т11лунку ни резекц|'о 24дщщдщщово1залози

1 1.9.5.повну резекц|то 1плунку' киптк1вника та частини п1дтплунково]

залози

ршм'шкш :

$кщо вшплшуп!1 з0]йснк)к)упься зе]ёно пунк!п'в 11.9.1

т0швшння 7% 3ш опершупшвне вупручання 0о в!0согпку вшплшуп

пше за10но пункуп]в 1 1"9.1 _ 1 1.9.5

11.10. ||оппкод}|(ення орган1в }кивота' в зв'язкуз чим була зд|йснена:

10

орган|в неревнот шоро)къ{ин|4 (в т.н.
15

\6



'ршм1шкш :

1кщо вшп],л!пш зё|йснуотопоься зе]0но пункпа!в 11,10.1' 11.10.2' !по 3а2альне прав'1ло
вання 7% за операп'швне вп'ручання ёо в10соппку вшпла,п не ё|с ! вшпланустпься в|ёсоупок

шшеза1ёно пункгп1в 11.10.1 - 11.10.2
8шплатпш, переёбшнен1 в п. 11.7 _ 11.9' з0!йсн'0к',пься' якщо вшзночен] в цшх пунк!пах

'рац[! зё1йснюва].шсь безпосереёньо п1сля упо в 3в'я3ку 3 нещасншм вшпшёкотп.

$кщо переёбанас!пься вш,ш'а,па за розёйш:пш 11.7 _ 11.9.' розёй 11.10 не 3ас!посову€!пься.

|2. сшчостАтш'вА систшмА

|2,\ |!ош:код}|{ення нирки' яке викликало:
|2.\'1. заб!й нирки чи п|дтверАхсений кл1н|ко-лабораторними прояв{1ми
субкашсуля ръ|ий розрив нирки
|2.|.2. видаленн я частиъ{и нирки
|2,|.3. вид€!_шення нирки

'ршм!гпкш :

$кщо вшпла!пш зё!йснуотопоься за]ёно пункпо1в 12.1.2' 12.1.3' п'о 3а?а].ьне правшло
вання 7% зо опера,пшвне вп'ручання ёо в!ёсопоку вшп],а!п не 0|с ! вшпланустпься в!0сопоок

шше зе!0но пункуп!в 12.1.2, 12.1.3
12.2. [[ошгкод}кення жс!ночо-[ статево[ системи' яке викликало:

|2.2. 1. в одного яйника, одн|с| матковот 6и

12,2.2. двох яйник|в, двох маткових
|2,2.3. в матки з труб аму1 або без

1кщо вшпла|п!/ з0!йснготоупься за|0но пункгп!в 12.2.1 - 12.2.3' !по 3а?а.].ьне правшло
вання 7% 3а оперш!пшвне в!пручоння ёо в1ёсоупку вшпла!п не 0!с ! вшплануетпься в]ёсоупок

шше за10но пункуп]в 12.2.1 - 12.2.3
12.3. [оппкод)|(ення чолов!чо[ статево! системи' яке викликало:

|2.з. 1.втоату яечка
12.3.2.втрату двох ясчок
|2.3.3. втрату статевого член

'ршм1шка :

1кщо вшпла!пш зё1йснлотопоься за|ёно пункгп|в 12.3.1 - 12.3.3' !по 3а2&'.ьне правш./,о

вання 7% 3а опера!пшвне в!пручання 0о в!ёсоупку вшпло!п не ё1с ! вшплануетпься в1ёсоупок
шше за!ёно пункуп]в 12.2,1 - 12.2.3

13. отРу€ння

13.1. Бипадкове гостре побутове чи промислове отрусння х!м1чними або
т0ксичними сполука1у!и :

13.1.}}" що шо бувалло л|кування 7 -|5 дн|в
|3.\ .2. що шо бува-гло л|кування |6-з0 дн|в
13.1.3" що шотребувало л|кування г{онад 30 дн|в
13.1.4. що потребувало реан1маш1йних м|роприемств чи гемод1ал|з

\лрнов! о'пру€ння е!паноло|у' чш суроеа,па/?'ш а.]'ко?олк) не с п1ёспаавок) 0ля прове0ення
о[ вшплаупш.



1 4.[н|ш | тРАвмАтичн1 у|ш кодж{ш'ння
1 2

|4.\. (!льк!сть дн!в амбулаторного (стац1онарного)дцуцзццщ
14.1 .1 7 -15 дн|в 5

|4.|.2. |6-30 дн|в 10

|4 "| .3 . 3 1-60 дн|в 20

|4.|.4. 6\-90 дн|в 25

14.\ .5 . 9|- \20 дн|в 30

14.1 .6 "
шонад |20 дн|в 50

[1ршлл1тпка :

.1кщо вшпла!пш з0]йснготоупься зе]ёно пункгп1в 14,1.1. - 14.1,6., поо

3а2альне пршвшло ёоёшвшння 7% зш опера!пшвне в7пручання ёо в!)согпку
вшпла!п не 0|с ! вшпланустпься в!0соупок лшш]е за1ёно цшх '!цц-]!.

15. опвРАтивн1 втРучАння
1 2

15.1. Биконання ошеративного втру'|зццщ
15.1.1. |{ри виникненн1 необх|дност1 у проведенн! оперативного
втручання нез€1лежно в1д виду травматичного по1пкодження' до страхово{
виплати додатково додасться 7%о за оперативне втручання однор[вово,
при цьому загш1ьна сума виплат не повинна перевищувати 50 ой страхово|
суми

7

Актущ|й {$|фсха,ьыи #{р|

€в!0оц7пво }{еффв!ё м,о8. 'Алаг рощ

!


