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Інформація про положення загальних умов страхування 

дітей, підлітків та персоналу навчальних закладів від нещасних випадків за програмою 
«БЕЗПЕЧНЕ НАВЧАННЯ» 

відповідно до ст. 17 абз. 1 Закону про страхування та перестрахову 
діяльність (Закон. вісник, 2015 р. поз. 1844). 

 
Вид інформації Номер редакційної одиниці зразку 

договору 
Умови виплати компенсацій 
та інших виплат чи викупних 
сум 

§ 2, § 3 абз. 1-7, § 3, § 4, § 6, § 8, § 10, § 11 § 13, § 15 

Обмеження та виключення 
відповідальності страхової 
компанії, що дає їй право 
відмовитися від виплати 
компенсацій та інших виплат 
або зменшити їх 

§ 3, § 5, §12, §13 абз.2-4, §15 
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Загальні положення 
§ 1 

1. Загальні умови страхування дітей та підлітків, а також працівників 
навчальних закладів від нещасних випадків за програмою «БЕЗПЕЧНЕ 
НАВЧАННЯ», надалі – OWU, поширюються на договори страхування, 
укладені між страховою компанією TUZ    Towarzystwem    Ubezpieczeń    
Wzajemnych, з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: вул. 
Доманевська, 41, 02-672 м. Варшава, внесеною до реєстру підприємців 
Національного судового реєстру, який веде Районний суд столичного міста 
Варшави у Варшаві, XIII Економічний відділ  Національного судового 
реєстру за номером KRS 0000171062, далі «UZ TUW», 

2. OWU (загальні умови страхування) також поширюються на договори 
страхування, укладені з використанням засобів дистанційного зв'язку. 

3. Договір страхування може бути укладений на користь інших - на рахунок 
Страхувальника, у цьому випадку OWU (загальні умови страхування), що 
стосуються Страхувальника відповідно застосовуються до Застрахованої 
особи. Страхувальник зобов'язаний сплатити страховий внесок. 

4. Якщо договір страхування був укладений на користь інших, Страхувальник 
зобов’язується передати Застрахованій особі OWU (загальні умови 
страхування) до укладення договору страхування.  Застрахована особа 
може вимагати, щоб TUZ TUW надав йому інформацію про положення 
укладеного договору та OWU у частині, що стосується його прав та 
обов’язків. 

5. За домовленістю сторін до договору страхування можуть бути внесені 
додаткові або відмінні від усталених в діючих OWU положення, а також 
зміни до вже укладеного договору страхування за умови, що вони 
оформлені виключно в письмовій формі і долучені у формі повного тексту 
положень, відмінних від договору страхування. Повідомлення та заяви, які 
подаються сторонами договору страхування у зв’язку з договором 
страхування, можуть бути здійснені в письмовій або електронній формі, 
якщо на це згодні Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач. 

6. У питаннях, які не врегульовані даними положеннями OWU, до договору 
страхування застосовуються відповідні положення польського 
законодавства, зокрема положення Закону про Цивільний кодекс та Закону 
про страхування та перестрахову діяльність. 

 
Загальні визначення 

§ 2 
В даних OWU використані наступні поняття та визначення: 

1) терористичний акт - незаконна діяльність або дія, організована з 
ідеологічних, політичних, релігійних чи соціальних причин, індивідуальна 
чи групова, що здійснюється особами самостійно або для чи від імені 
будь-якої організації чи уряду, спрямована проти осіб, об'єктів чи 
суспільства, з метою впливу на владу, створення хаосу, залякування 
населення чи дезорганізації суспільного життя шляхом застосування 
насильства чи погроз насильства; 

2) бійка -  фізична боротьба не менше двох осіб, під час якої ці особи 
нападають один на одного і захищаються, де кожен з учасників бійки 
добровільно і свідомо виконує та погоджує роль нападника з роллю 
захисника; 

3) Лайм-бореліоз - хвороба, що передається людині через укуси кліщів, 
викликана бактерією Borelia Burgdorferi; 

4)  COVID-19 - діагностоване лікарем інфекційне захворювання, що 
викликає гострі респіраторні та системні симптоми, спричинене 
коронавірусом SARS-CoV-2, підтверджене результатом діагностичного 
RT-PCR-тесту (мазка); 

5) захворювання - реакція організму на дію збудника,  

 
 

що вимагає медичної допомоги, який проявляється порушенням функцій 
або пошкодженням будови організму, що викликає небажані симптоми, 
крім нормального функціонування здорового організму; 

6) хронічне захворювання - захворювання, діагностоване до початку 
страхового захисту, яке має тривалий перебіг, зазвичай триває 
місяцями або роками, лікується на постійній або періодичній основі; 

7) страховий документ - поліс, сертифікат або інший документ, що 
підтверджує укладення договору страхування або приєднання до 
договору страхування; 

8) Епілепсія (падуча хвороба) - неврологічне захворювання, що 
проявляється судомами і втратою свідомості, діагностується лікарем-
спеціалістом; 

9) Клієнт (визначення стосується лише в рамках подання претензій та 
скарг - § 17 даних положень OWU): 
a) юридична особа, 
b) компанія без статусу юридичної особи, 
c) фізична особа, яка є Страхувальником, Застрахованою особою або 

Вигодонабувачем за договором страхування; 
10) медичні витрати  - задокументовані та необхідні з медичної точки зору 

витрати, понесені Страхувальником у зв'язку з лікуванням, що 
проводиться за дорученням та під наглядом лікаря, з метою досягнення 
Страхувальником оптимального рівня функціонування організму та 
втрачених в результаті нещасного випадку функцій пошкодженого 
органу чи органів; 

11) амбулаторне лікування - лікування, процедури, обстеження, які не 
потребують цілодобового перебування в стаціонарі; 

12) тривале лікування - лікування внаслідок нещасного випадку, 
передбачене страховим захистом, внаслідок якого Страхувальник не 
набув невиліковної хвороби або у нього встановлено 0% невиліковної 
хвороби. 

13) нещасний випадок - раптова подія, що виникла протягом страхового 
періоду, спричинена зовнішньою причиною, яка не є наслідком стану 
здоров’я, внаслідок чого Страхувальник отримав тілесні ушкодження, 
розлад здоров’я або помер; нещасним випадком також вважається: 
a) інфаркт та інсульт, якщо ці захворювання були діагностовані 

лікарем-спеціалістом у період відповідальності TUZ TUW, 
b) тілесні ушкодження, заподіяні Страхувальнику внаслідок нападів 

епілепсії; 
14) пластична хірургія - операція, спрямована на усунення травм або 

деформацій тіла Страхувальника в результаті нещасного випадку, 
рекомендована лікарем як необхідна частина лікувального процесу; 

15) близька людина - подружжя, партнер/-ка, діти, пасинки, усиновлені та 
прийняті на виховання діти, батьки, вітчим, мачуха, свекри, прийомні 
батьки, дідусь і бабуся, онуки, брати, сестри, зяті, невістки; 

16) опіки - пошкодження шкіри та її шарів в результаті впливу високих 
температур, хімічних речовин, іонізуючого випромінювання або 
електричного струму.   Ступінь опіку вказує лікар у медичній картці; 

17) персонал - педагогічний, адміністративно-технічний персонал, зайнятий 
у навчальних закладах; 

18) навчальний заклад - у розумінні положень OWU: 
a) ясла відповідно до Закону від 4 лютого 2011 року про догляд за 

дітьми віком до 3 років, 
b) дитячий садок, школа, навчальний заклад та інші установи в 

розумінні Закону від 7 вересня 1991 р. про систему 
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освіти, 
c) навчальний заклад у розумінні Закону від 20 липня 2018 року 

«Право про вищу освіту і навчання»; навчальний заклад не 
вважається у розумінні положень OWU  спортивним клубом у 
розумінні Закону від 25 червня 2010 року про спорт; 

19) ортопедичні вироби та допоміжні засоби  - необхідні медичні 
вироби та предмети, що підтримують терапевтичний процес, призначені 
лікуючим лікарем; 

20) перебування в стаціонарі (госпіталізація) - перебування 
Страхувальника в лікарні чи клініці безперервно протягом не менше 24 
годин, першим днем перебування є день реєстрації, а останнім - день 
виписки з лікарні; днем перебування в лікарні є календарний день, 
протягом якого Страхувальник перебував у лікарні, незалежно від того, 
скільки часу даного дня Страхувальник перебував в ній; 

21) реабілітація  - необхідне з медичної точки зору лікування, що 
проводиться уповноваженими особами з відповідною кваліфікацією, 
рекомендоване лікарем для усунення наслідків нещасного випадку, 
спрямоване на досягнення оптимального рівня функціонування 
організму та втрачених функцій пошкодженого органу чи органів; 

22) рекламація - подання Клієнтом заяви до TUZ TUW про анулювання 
послуг, що надаються TUZ TUW; 

23) батько/мати Страхувальника - законний представник 
Страхувальника, який є дитиною або студентом, що навчається в 
навчальному закладі і перебуває на утриманні виключно законних 
представників; у розумінні положень OWU, батько/мати Страхувальника 
не є вітчимом/мачухою, які не є законними представниками 
Страхувальника; 

24) скарга - подання Клієнтом заяви, за винятком суб’єктивних та 
об’єктивних питань, що відносяться до рекламацій, щодо недбалості, 
недоліків або неналежного виконання зобов’язань організаційними 
підрозділами TUZ TUW або страховими агентами, з якими TUZ TUW 
співпрацює; 

25) спортивні змагання - види спорту, якими Страхувальник займається з 
метою отримання в індивідуальних або командних змаганнях 
максимальних спортивних результатів, що полягають у заняттях 
Страхувальником спортом шляхом участі в тренуваннях, змаганнях, 
тренувальних зборах та фізкультурно-оздоровчих або тренувальних 
таборах у рамках позашкільних спортивних клубів, товариств та 
організацій; 

26) професійний спорт - види спорту, якими Страхувальник займається за 
винагороду, а також види спорту, за які поетапно отримує плату, грошові 
премії чи інші матеріальні виплати, а також види спорту, якими 
займаються особи, які є членами клубу, займаються спортом 
індивідуально або в рамках командних ігор, які беруть участь у 
змаганнях професійного, національного чи міжнародного характеру, 
організованих спортивним товариством, компетентним у певній 
дисципліні, 

27) екстремальний спорт - вид спорту, заняття яким вимагає навичок і 
сміливості вище середнього, часто пов'язаних з роботою в умовах 
високого ризику втрати здоров'я або навіть життя:   дюльфер, альпінізм, 
підземний альпінізм, польоти на повітряній кулі, бобслей, боулдерінг, 
банджі, бейсджампінги, даун-хілл, хелі-скі, гелі-сноуборд, гонки на 
квадроциклах, велосипедні гонки (включаючи гірські велосипеди) по 
місцевості з перешкодами (могули, пагорбки) або на спеціально 
підготовлених маршрутах (крім 

 
міських та туристичних велосипедних шляхів), гонки на мотоциклах або 
автомобілях по закритому стадіоні, кайтбордінг, сноукайтинг, кайт-
сноубординг, полювання, парапланеризм, паркур, регбі, парашутний 
спорт, спелеологія, авіаційний спорт, водно-моторний спорт в рамках 
спортивних секцій , планеризм, скелелазіння, скелелазіння в 
приміщенні, льодолазання, альпінізм, змагання на лижах або сноуборді 
поза визначеними маршрутами, поїздки в місця, що характеризуються 
екстремальними кліматичними або природними умовами, поїздки в 
гірські або нагірні райони на висоті понад 5500 м над рівнем моря; 

28) лікарня - заклад охорони здоров'я державної або недержавної форми 
власності, що діє відповідно до положень польського законодавства, з 
завданням діагностики та цілодобової медичної допомоги з 
використанням кваліфікованого медичного персоналу; у розумінні даних 
положень OWU не вважаються лікарнями: будинки престарілих, 
санаторії, хоспіси, реабілітаційні, оздоровчі та наркологічні пункти та 
відділення, а також санаторні лікарні та лікарні одноденного 
перебування; 

29) виплата - сума, виплачена Страхувальнику або Вигодонабувачу за 
вимогою, що виникла внаслідок настання страхового випадку, за який 
несе відповідальність TUZ TUW; основні виплати зазначені в § 3 розд. 6 
п.  1), додаткові виплати в § 3 розд. 6 пункт 2); 

30) Таблиця норм відсоткової оцінки шкоди здоров'ю - документ, що 
містить перелік тілесних ушкоджень із супутніми ускладненнями та 
відповідний відсоток шкоди здоров'ю для конкретних тілесних 
ушкоджень, рекомендований Польським Товариством Медичного 
Страхування. Таблиця доступна на веб-сайті www. tuz.pl 

31) довготривала або невиліковна хвороба - тілесні травми або 
погіршення здоров'я, що призводять до порушення функціонування 
організму без ознак покращення. Ступінь і вид невиліковної хвороби 
визначається на підставі поданої медичної документації; 

32) Страхувальник - фізична особа, фізична особа, яка веде 
підприємницьку діяльність, юридична особа, організаційна одиниця без 
статусу юридичної особи, якій законом надано дієздатність, яка уклала 
договір страхування та зобов’язана сплатити страховий внесок; 

33) Застрахована особа - фізична особа, щодо якої Страхувальник уклав 
договір страхування; Застраховані особи в розумінні даних положень 
OWU:  діти, молодь, учні, студенти, працівники навчальних закладів. 

34) колективне страхування - договір страхування, укладений на користь 
інших, де мінімальна група застрахованих за положеннями OWU не 
може бути менше 5 осіб; 

35) індивідуальне страхування   - договір страхування, укладений на 
свою користь або максимум на користь 4 фізичних осіб, зазначених у 
страховому документі (страхування братів і сестер); 

36) Інсульт  - ушкодження тканин головного мозку після порушення 
мозкового кровообігу або інфаркту мозку, емболії, тромбозу або 
внутрішньочерепної кровотечі, що призводить до неврологічних змін 
тривалістю більше 24 годин; 

37) Вигодонабувач - особа, визначена Страхувальником для отримання 
виплати у разі смерті Страхувальника. Якщо Вигодонабувач не 
визначений або Вигодонабувач помер до дати смерті Страхувальника 
або Вигодонабувач втратив право на страхову виплату, виплата 
виплачується членам сім'ї Страхувальника в наступному порядку: 
a) подружжю, 
b) дітям в рівних частинах - за відсутності подружжя, 

http://www/
http://www/
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c) батькам в рівних частинах - за відсутності подружжя та дітей, 
d) братам і сестрам в рівних частинах - за відсутності подружжя, дітей 

та батьків, 
e) у разі відсутності зазначених вище осіб - на загальних умовах, 

відповідно до положень Цивільного кодексу; 
38) договір страхування, укладений дистанційно  - договір, укладений 

із Страхувальником, який є споживачем, без одночасної фізичної 
присутності сторони, з винятковим використанням одного або кількох 
засобів дистанційного зв’язку до укладання договору включно; 

39) дорожньо-транспортна пригода  - нещасний випадок, який 
Страхувальник зазнав будучи учасником дорожнього руху в якості 
пішохода, водія чи пасажира транспортного засобу у зв'язку з 
автомобільним, водним або повітряним рухом, а також у зв'язку з рухом 
залізничного транспортного засобу; 

40) струс мозку - посттравматичний розлад головного мозку, основним 
симптомом якого є короткочасна втрата свідомості, що супроводжується 
ретроградною або наступною амнезією; 

41) харчове отруєння  - захворювання, спричинене споживанням їжі або 
вживанням рідин, що містять шкідливі речовини, зокрема бактеріальні 
токсини, мікроорганізми або те й інше, та з симптомами гострого 
гастроентериту; 

42) інфаркт міокарда - це некроз певних ділянок серця через недостатнє 
кровопостачання, що має електрокардіографічні та біохімічні симптоми 
та діагностується за допомогою візуалізаційних тестів, таких як ЕХО, 
комп’ютерна томографія; 

43) страховий випадок - подія, на яку поширюється страховий захист TUZ 
TUW на підставі даних Загальних Умов Страхування, яка сталася 
протягом періоду страхового захисту. 

 
Предмет та сфера страхування 

§ 3 
1. Предметом страхування є здоров'я та життя Страхувальника. 
2. Сфера страхування охоплює наслідки нещасного випадку, який 

Страхувальник зазнав протягом страхового періоду, що полягає у 
ненавмисному тілесному ушкодженні або розладі здоров’я або смерті 
Страхувальника. 

3. TUZ TUW забезпечує страховий захист для страхових випадків, що сталися 
на території Республіки Польща (RP) та за її межами, з урахуванням 
загальних виключень відповідальності, передбачених положеннями OWU та 
відповідними положеннями щодо окремих виплат. 

4. Договір страхування може бути укладений в одному з варіантів, які 
відрізняються страховими сумами та лімітами виплат, зазначеними в 
страховому документі, якщо інше не передбачено договором. 

5. Страховий захист триває 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 
6. TUZ TUW здійснює страховий захист від страхових випадків, що є 

наслідками нещасного випадку в рамках: 
1) Основні виплати: 

a) постійна шкода здоров'ю застрахованої особи; 
b) смерть застрахованої особи; 
c) смерть застрахованої особи в результаті ДТП. 

2) Додаткові виплати: 
a) витрати на придбання, оренду, ремонт ортопедичних приладів і 

допоміжних засобів; 
b) тривале лікування в наслідок нещасного випадку, якщо не 

діагностовано порушення здоров’я зі стійким розладом; 

 
c) медичні витрати, понесені внаслідок нещасного випадку; 
d) витрати на реабілітацію, понесені внаслідок нещасного випадку; 
e) денна медична допомога - перебування в лікарні внаслідок 

нещасного випадку; 
f) захворювання; 
g) госпіталізація внаслідок захворювання на COVID-19; 
h) наслідки укусу кліща; 
i) погризення собакою, укуси, вжалення; 
j) струс мозку внаслідок нещасного випадку; 
k) харчове отруєння; 
l) опіки внаслідок нещасного випадку; 
m) витрати на поховання одного з батьків/законного опікуна 

Страхувальника у разі смерті внаслідок нещасного випадку. 
7. Страховий захист може поширюватися на фізичних осіб, які навчаються або 

працюють у навчальному закладі на день укладання договору страхування 
або приєднання до договору страхування, якщо інше не встановлено 
домовленістю. 

8. TUZ TUW надає страховий захист від наслідків нещасного випадку в 
результаті участі в спортивних змаганнях, що не відносяться до 
професійного та екстремального спорту. Страховий захист в рамках участі у 
спортивних змаганнях, що включають також бойові мистецтва, у тому числі; 
айкідо, капоейра, дзюдо, карате, кунг-фу, джиу-джитсу, кендо, тхеквондо, 
тай-чі, боротьба. 

9. Страховий захист, про який йдеться у абз. 8, не поширюється на студентів 
та працівників навчальних закладів чи інших Страхувальників, яким на дату 
укладення договору страхування виповнилося 20 років. 

 
Детальні положення про основні та додаткові виплати 

§ 4 
1. Довготривала хвороба Страхувальника внаслідок нещасного випадку. 

1) TUZ TUW виплачує Страхувальнику виплату в розмірі 1% страхової 
суми, зазначеної у страховому документі, за кожний 1% довготривалої 
хвороби за умови, що довготривала хвороба настала протягом 24 
місяців з дати нещасного випадку. 

2) Сума всіх виплат, що виплачуються Страхувальнику у зв’язку з 
довготривалою хворобою, не може перевищувати 100% страхової суми, 
зазначеної у страховому документі на цю виплату. 

3) Ступінь довготривалої хвороби визначається TUZ TUW на підставі 
наданої медичної документації, керуючись таблицею норм відсоткової 
оцінки довготривалої або невиліковної хвороби, що діє на дату 
укладення договору страхування після закінчення лікування та 
реабілітації, не пізніше 24 місяців з дати нещасного випадку. 

4) TUZ TUW залишає за собою право консультуватися з незалежним 
експертом у галузі медицини для визначення ступеня довготривалої 
(невиліковної) хвороби. 

5) При визначенні ступеня довготривалого захворювання, враховується 
попередня втрата або пошкодження органу чи системи таким чином, що 
ступінь довготривалого захворювання визначається як різниця між 
ступенем тяжкості захворювання, відповідним для даного органу або 
системи у зв'язку  
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з наслідками нещасного випадку, та ступенем довготривалого 
захворювання, що існувало безпосередньо перед нещасним випадком. 

6) Страхова виплата буде виплачена після перевірки правомірності вимоги 
на підставі документів, наданих до TUZ TUW: заява про завдання шкоди 
та медичної документації, що підтверджує необхідність лікування у 
зв’язку з нещасним випадком, що включає медичний діагноз 
(діагностику), інформаційну виписку з лікарні, документи, необхідні для 
визначення правомірності вимоги та розміру виплати. 

2. Смерть Страхувальника внаслідок нещасного випадку. 
1) У разі смерті Страхувальника внаслідок нещасного випадку, TUZ TUW 

виплачує Вигодонабувачу виплату в розмірі 100% страхової суми, 
зазначеної в страховому документі за цією виплатою. 

2) Допомога виплачується, коли смерть Страхувальника настане протягом 
24 місяців з дати нещасного випадку. 

3) Якщо Страхувальник отримав виплату у зв'язку з довготривалим 
захворюванням внаслідок нещасного випадку, а потім помер протягом 
24 місяців внаслідок цього самого нещасного випадку, - виплата у разі 
смерті виплачується у розмірі різниці між сумою виплати в внаслідок 
смерті та сумою раніше отриманої виплати у зв'язку з довготривалим 
захворюванням внаслідок нещасного випадку. 

4) Виплата у зв’язку зі смертю Страхувальника внаслідок нещасного 
випадку виплачується Вигодонабувачу на підставі документів, поданих 
до TUZ TUW відповідно до правил, детально визначених у § 13 
загальних умов страхування. 

5) Допомога буде виплачена Вигодонабувачу після перевірки 
правомірності вимоги на підставі документів, наданих TUZ TUW: 
повідомлення про шкоду, копії свідоцтва про смерть та документів, 
необхідних для встановлення правомірності вимоги та розміру виплати. 

3. Смерть Страхувальника внаслідок ДТП. 
1) У разі смерті Страхувальника внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди, TUZ TUW виплатить Вигодонабувачу, крім виплати, зазначеної 
в абз. 2, додаткову виплату в розмірі 100% страхової суми, зазначеної в 
страховому документі на дану виплату. 

2) У розумінні даних Загальних умов страхування транспортними засобами 
вважаються: 
a) наземні моторні транспортні засоби у розумінні ПДР, а також 

самокати та велосипеди (у тому числі моторизовані) та мопеди, 
окрім квадроциклів; 

b) водні види транспорту: водне судно, пором, судна на підводних 
крилах та на повітряній подушці, за винятком водних скутерів; 

c) повітряні види транспорту: пристрої, здатні плавати в атмосфері, за 
винятком повітряних куль, дирижаблів, планерів, моторних планерів, 
моторних дельтапланів, крильців і парашутів. 

3) Страхова виплата виплачується, якщо смерть Страхувальника настала 
не пізніше 24 місяців від дати дорожньо-транспортної пригоди, яка 
сталася під час відповідальності TUZ TUW. 

4) Допомога буде виплачена Вигодонабувачу після перевірки 
правомірності вимоги на підставі документів, наданих TUZ TUW: 
повідомлення про шкоду, копії свідоцтва про смерть та документів, 
необхідних для встановлення правомірності вимоги та розміру виплати. 

4. Витрати на придбання, оренду, ремонт ортопедичних приладів і допоміжних 
засобів. 
1) TUZ TUW відшкодує Страхувальнику витрати, понесені на території 

 
Республіки Польщі на придбання, оренду, ремонт ортопедичних виробів 
та допоміжних засобів у розмірі до 100% страхової суми, зазначеної в 
страховому документі на цю виплату. 

2) Відшкодування витрат надається за умови, що TUZ TUW несе 
відповідальність за здійснення виплати у зв’язку з довготривалим 
захворюванням та несе витрати, зазначені вище, не пізніше 24 місяців 
від дати нещасного випадку. 

3) Понесені та документально підтверджені витрати на придбання, оренду 
чи ремонт ортопедичних виробів та допоміжних засобів будуть 
відшкодовані, якщо вони не покриваються соціальним страхуванням, 
медичним страхуванням чи іншим правом. 

4) Допомога буде виплачена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих TUZ TUW: повідомлення про шкоду, копії 
медичної довідки та копії рахунків або рахунків-фактур, виставлених на 
ім’я Страхувальника або особи, яка понесла ці витрати, та документів, 
необхідних для встановлення правомірності вимог та розміру виплати. 

5. Тривале лікування в наслідок нещасного випадку, якщо не діагностовано 
порушення здоров’я зі стійким розладом; 
1) TUZ TUW виплатить Страхувальнику виплату в розмірі 100% страхової 

суми, зазначеної в страховому документі, на цю виплату, якщо у 
Страхувальника внаслідок нещасного випадку сталося порушення 
здоров'я, яке не включене в Таблицю норм відсоткової оцінки шкоди 
здоров’ю, на підставі якої TUZ TUW виплачує виплату або коли 
Страхувальнику діагностовано порушення здоров'я 0%. 

2) Страхова виплата виплачується за умови, що: 
a) існує причинно-наслідковий зв'язок між нещасним випадком та 

завданою шкодою, 
b) лікування після нещасного випадку вимагало медичного втручання в 

медичному закладі і під час лікування виникла потреба пройти хоча 
б один контрольний візит до лікаря, і Страхувальник не міг 
відвідувати навчальний заклад протягом щонайменше 7 днів, а у 
випадку персоналу - перебував на лікарняному не менше 7 днів, 

c) при ушкодженнях опорно-рухового апарату за призначенням лікаря 
його остаточно іммобілізували (гіпс, синтетичний гіпс, шини, 
стабілізатор, ортопедичний комір, корсет) не менше ніж на 7 днів або 
лікування тривало більше 14 днів. 

3) Страхова виплата виплачується не більше одного разу протягом 
страхового періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому 
документі на цю виплату. 

4) Якщо Страхувальник отримав виплату через укус кліща або виплату 
через погризення собакою, укус, вжалення, дана виплата не 
виплачуватиметься. 

5) Страхова виплата буде виплачена після перевірки правомірності вимоги 
на підставі документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про шкоду, 
медичної документації, що підтверджує лікування відповідно до 
положень, зазначених в п. 2) літ. b i c  даного абзацу, та документів, 
необхідних для встановлення правомірності вимог та розміру виплати. 

6. Медичні витрати, понесені внаслідок нещасного випадку. 
1) TUZ TUW повертає Страхувальнику документально підтверджені 

витрати на лікування, понесені внаслідок страхового випадку, що 
виникли не пізніше 24 місяців від дати нещасного випадку. 

2) Рефундації (відшкодуванню) TUZ TUW до 100% страхової суми, 
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зазначеної у страховому документі для даної виплати, підлягають 
витрати на лікування, призначене лікарем за медичною необхідністю. 

3) Витрати на лікування, визначені в § 2 пункту 10) OWU, включають: 
a) придбання перев'язувальних матеріалів, ліків та інших 

медикаментів, 
b) медичні збори, 
c) витрати на діагностичні дослідження в процесі лікування після 

нещасного випадку, 
d) витрати на медичне транспортування засобами екстреної медичної 

допомоги, необхідні для здоров'я Страхувальника, 
e) витрати амбулаторного лікування, 
f) Страхувальник у зв'язку з нещасним випадком, вартістю до 250,00 

злотих протягом періоду відповідальності TUZ TUW, 
g) витрати на пластичну хірургію для видалення пошкоджень, що 

виникли в результаті нещасного випадку, за умови, що вони були 
понесені протягом періоду не довше 6 місяців від дати нещасного 
випадку і не покривалися соціальним страхуванням, загальним 
медичним страхуванням або будь-яким іншим страхуванням. 

h) витрати на стоматологічне лікування, понесені протягом періоду не 
довше 3 місяців від дати нещасного випадку в розмірі до 1200,00 
злотих, з умовою, що не більше 300,00 злотих на відновлення 
одного втраченого або пошкодженого постійного зуба і не 
покривалися соціальним страхуванням або загальним медичним 
страхуванням або будь-яким іншим страхуванням. 

4) Відшкодування витрат на лікування не буде, якщо відсутня 
відповідальність TUZ TUW за наслідки нещасного випадку у вигляді 
стійкого погіршення здоров’я. 

5) Допомога буде виплачена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих TUZ TUW: повідомлення про шкоду, копії 
рахунків або рахунків-фактур, виставлених на ім’я Страхувальника або 
особи, яка понесла ці витрати, та документів, необхідних для 
встановлення правомірності вимог та розміру виплати. 

7. Витрати на реабілітацію внаслідок страхового випадку. 
1) TUZ TUW повертає Страхувальнику документально підтверджені 

витрати, понесені на реабілітацію на території Республіки Польща, що 
виникли не пізніше 24 місяців від дати страхового випадку. 

2) Рефундації (відшкодуванню) TUZ TUW до 100% страхової суми, 
зазначеної в страховому документі на цю виплату підлягають витрати на 
реабілітацію, рекомендовану лікарем за медичною необхідністю. 

3) Відшкодування витрат на реабілітацію не буде, якщо відсутня 
відповідальність TUZ TUW за наслідки нещасного випадку у вигляді 
стійкого погіршення здоров’я. 

4) Допомога буде виплачена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих TUZ TUW: повідомлення про шкоду, копії 
рахунків або рахунків-фактур, виставлених на ім’я Страхувальника або 
особи, яка понесла ці витрати, та документів, необхідних для 
встановлення правомірності вимог та розміру виплати. 

8. Денна медична допомога - перебування в лікарні внаслідок нещасного 
випадку; 
1) TUZ TUW здійснює виплату за кожен день безперервного перебування в 

лікарні в розмірі, зазначеному в страховому документі, але не більше 
100% страхової суми, зазначеної в  

 
страховому документі для даної виплати. 

2) Виплата здійснюється за кожен день безперервного перебування в 
лікарні, починаючи з 1-го дня перебування і не довше 90 днів, за умови, 
що Страхувальник перебував у лікарні не менше 3 днів. У разі 
повторного перебування у лікарні, пов’язаного з тим самим нещасним 
випадком, допомога нараховується з 1-го дня повторного безперервного 
перебування в лікарні, а загальна тривалість 1-го і повторного 
перебування не перевищувала 90 днів. 

3) Виплата здійснюється у зв’язку з документально підтвердженим 
перебуванням Страхувальника в лікарні на території Республіки 
Польща, рекомендованим лікарем-спеціалістом, протягом страхового 
періоду, в ході якого Страхувальник проходив лікування від нещасного 
випадку, до 12 місяців з дати страхового випадку. 

4) Виплата здійснюється на підставі медичної документації, що 
підтверджує необхідність лікування у зв’язку з нещасним випадком, яка 
включає медичний діагноз (діагностику), виписку з лікарні та документи, 
необхідні для визначення правомірності вимог та розміру виплати. 

9. Денна медична допомога - перебування в лікарні внаслідок захворювання; 
1) TUZ TUW здійснює виплату Страхувальнику за кожен день 

безперервного перебування в лікарні в розмірі, зазначеному в 
страховому документі, але не більше 100% страхової суми, зазначеної 
для даного страхового випадку. 

2) Виплата здійснюється за кожен день безперервного перебування в 
лікарні, починаючи з 1-го дня перебування і не довше 30 днів, за умови, 
що Страхувальник перебував у лікарні не менше 7 днів. 

3) Виплата здійснюється у зв’язку з перебуванням у лікарні, пов’язаним з 
одним діагностованим захворюванням. Повторні госпіталізації, пов’язані 
з тим же захворюванням, не покриваються страхуванням. 

4) Виплата здійснюється у зв’язку з документально підтвердженим 
перебуванням Страхувальника в лікарні на території Республіки 
Польща, рекомендованим лікарем, протягом страхового періоду, в ході 
якого Страхувальник проходив лікування від захворювання, 
діагностованого протягом періоду дії страхового захисту. 

5) Обсяг захисту не охоплює раніше заплановані перебування в лікарні, а 
також процедури та операції, які були встановлені в плановому порядку. 

6) Виплата здійснюється, якщо перебування в лікарні розпочалося через 
14 днів з дати початку дії страхового захисту. 

7) Виплата не передбачається за перебування в лікарні, спричинене 
COVID-19. 

8) Виплата здійснюється після перевірки правомірності вимоги на підставі 
документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання шкоди та 
медичної документації, що підтверджує необхідність лікування у зв’язку 
із захворюванням, що включає медичний діагноз (діагностику), 
інформаційну виписку з лікарні, документів, необхідних для визначення 
правомірності вимог та розміру виплати. 

10. Госпіталізація внаслідок захворювання на COVID-19; 
1) TUZ TUW здійснить одноразову виплату Страхувальнику за 

перебування в лікарні в результаті захворювання на COVID-19. 
2) Виплата буде здійснена в розмірі, зазначеному в страховому документі, 

але не більше ніж до 100% страхової суми даного страхового випадку. 
3) Виплата буде здійснена лише за умови перебування в лікарні з COVID-

19 не менше 2 днів. 
4) Відповідальність TUZ TUW за цю виплату настає не раніше ніж через 7 

днів з дати дії 
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Страхового захисту. 
5) Страхова виплата виплачується не більше одного разу протягом 

страхового періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому 
документі для даного страхового випадку. 

6) Виплата здійснюється після перевірки правомірності вимоги на підставі 
документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання шкоди та 
медичної документації, що підтверджує необхідність лікування у зв’язку 
із захворюванням на COVID 19, що включає медичний діагноз 
(діагностика), інформаційну виписку з лікарні, документи, необхідні для 
визначення правомірності вимоги та розміру виплати. 

11. Наслідки укусу кліща. 
1) TUZ TUW здійснить виплату Страхувальнику за наслідки укусу кліща, 

що стався протягом періоду дії страхового захисту TUZ TUW. 
2) Виплата буде здійснена в розмірі, зазначеному в страховому документі, 

але не більше ніж до 100% страхової суми для даного страхового 
випадку. 

3) Виплата буде здійснена за умови, що Страхувальник записався на 
прийом до лікаря для видалення кліща з тіла або для медичної 
консультації у зв’язку з виникненням мігруючої еритеми та підозрою 
захворювання Лайм-бореліозом, але не пізніше 6 місяців від дати укусу 
кліща. 

4) Страхова виплата виплачується не більше одного разу протягом 
страхового періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому 
документі для даного страхового випадку. 

5) Виплата буде здійснена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про шкоду, 
медичної документації, що підтверджує видалення кліща або 
підтверджує симптоми мігруючої еритеми та показання для діагностики 
Лайм-бореліозу, документів, необхідних для визначення правомірності 
вимог та розміру виплати. 

12. Погризення собакою, укуси, вжалення, якщо не було виявлено стійкого 
погіршення здоров’я. 
1) Виплата за погризення собакою, укуси, вжалення буде здійснена в 

розмірі, зазначеному в страховому документі, але не більше ніж до 
100% страхової суми для даного страхового випадку. 

2) Виплата буде здійснена, якщо погризення собакою, укуси, вжалення, що 
сталося протягом періоду дії страхового захисту, не завдало стійкого 
погіршення здоров’ю, а також виникли важкі алергічні реакції, що 
потребують застосування протишокових, протиалергічних засобів чи 
сироватки. 

3) Виплата здійснюється за умови, що Страхувальник був госпіталізований 
не менше 2 діб у зв’язку з даним страховим випадком. 

4) Виплата здійснюється не більше одного разу протягом страхового 
періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому документі для 
даного страхового випадку. 

5) Виплата здійснюється після перевірки правомірності вимоги на підставі 
документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання шкоди та 
медичної документації, що підтверджує необхідність стаціонарного 
лікування у зв’язку із погризенням собакою, укусом, вжаленням, що 
включає медичний діагноз (діагностика), інформаційну виписку з лікарні, 
документи, необхідні для визначення правомірності вимог та розміру 
виплати. 

13. Струс мозку внаслідок нещасного випадку. 
1) Виплата за струс мозку буде здійснена 

 
у розмірі, зазначеному в страховому документі, але не більше ніж до 
100% страхової суми для даного страхового випадку. 

2) Виплата здійснюється, якщо струс мозку стався протягом періоду дії 
страхового захисту і не завдав стійкого погіршення здоров’ю, а 
Страхувальник був госпіталізований не менше 1 дня у зв’язку з цією 
подією або не менше 7 днів не зможе відвідувати навчальний заклад, а 
в разі персоналу - перебував на лікарняному не менше 7 днів. 

3) Виплата здійснюється не більше одного разу протягом страхового 
періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому документі для 
даного страхового випадку. 

4) Виплата буде здійснена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання 
шкоди, медичної документації, що підтверджує необхідність 
стаціонарного лікування у зв’язку із струсом мозку, що включає 
медичний діагноз (діагностика), інформаційну виписку з лікарні, 
документи, необхідні для визначення правомірності вимог та розміру 
виплати. 

14. Харчове отруєння. 
1) Виплата за харчове отруєння буде здійснена в розмірі, зазначеному в 

страховому документі, але не більше ніж до 100% страхової суми для 
даного страхового випадку. 

2) Виплата буде здійснена, якщо харчове отруєння сталося протягом 
періоду дії страхового захисту і не спричинило стійкого погіршення 
здоров’я, а Страхувальник перебував на стаціонарному лікуванні не 
менше 2 днів. 

3) Виплата здійснюється не більше одного разу протягом страхового 
періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому документі для 
даного страхового випадку. 

4) Виплата буде здійснена після перевірки правомірності вимоги на 
підставі документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання 
шкоди, медичної документації, що підтверджує необхідність 
стаціонарного лікування у зв’язку із харчовим отруєнням, що включає 
медичний діагноз (діагностика), інформаційну виписку з лікарні, 
документи, необхідні для визначення правомірності вимог та розміру 
виплати. 

15. Опіки внаслідок нещасного випадку; 
1) Виплата за опіки II чи  III  ступеню буде здійснена в розмірі, зазначеному 

в страховому документі, але не більше ніж до 100% страхової суми для 
даного страхового випадку. 

2) Виплата здійснюється, якщо опік не стійкого погіршення здоров’я та 
стався внаслідок нещасного випадку, що стався під час дії страхового 
захисту, а Страхувальник отримав опік не менше 2 ступеня та був 
госпіталізований щонайменше на 1 день. 

3) Виплата здійснюється не більше одного разу протягом страхового 
періоду і покриває страхову суму, зазначену в страховому документі. 

4) Виплата здійснюється після перевірки правомірності вимоги на підставі 
документів, наданих до TUZ TUW: повідомлення про завдання шкоди, 
медичної документації, що підтверджує необхідність стаціонарного 
лікування у зв’язку із опіками щонайменше ІІ ступеню, що включає 
медичний діагноз (діагностика), інформаційну виписку з лікарні, 
документи, необхідні для визначення правомірності вимог та розміру 
виплати. 
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16. Витрати на поховання одного з батьків Страхувальника у разі смерті 
внаслідок нещасного випадку. 
1) TUZ TUW здійснить виплату Страхувальнику для покриття витрат на 

поховання батька/матері, який/яка загинув/-ла внаслідок нещасного 
випадку, що стався протягом періоду дії страхового захисту TUZ TUW. 

2) Виплата буде здійснена в розмірі, зазначеному в страховому документі, 
але не більше ніж до 100% страхової суми для даного страхового 
випадку. 

3) Страхова сума поширюється на одного з батьків Страхувальника. У разі 
смерті обох батьків внаслідок одного нещасного випадку виплата 
здійснюється у розмірі, зазначеному в страховому документі, по 
кожному з батьків окремо.  Сума всіх виплат не може перевищувати 
200% страхової суми, зазначеної у страховому документі для даного 
страхового випадку. 

4) Страхова сума вичерпується після здійснення виплати. 
5) Виплата здійснюється за умови, що смерть одного з батьків 

Страхувальника настала протягом не більше ніж 12 місяців від дати 
нещасного випадку. 

6) Допомога буде виплачена Вигодонабувачу після перевірки 
правомірності вимоги на підставі документів, наданих TUZ TUW: 
повідомлення про шкоду, копії свідоцтва про смерть та документів, 
необхідних для встановлення правомірності вимоги та розміру виплати. 

 
Загальні виключення відповідальності 

§ 5 
1. TUZ TUW не покриває страхові випадки, що виникли внаслідок: 

1) навмисної дії Страхувальника, 
2) самогубства, самокаліченння, каліцтва на прохання Страхувальника або 

умисного погіршення здоров'я, незалежно від стану його розсудливості, 
3) непритомності і втрати свідомості внаслідок захворювання, за винятком 

втрати свідомості внаслідок інфаркту міокарда, інсульту або епілепсії; 
4) керування Страхувальником транспортним механічним чи іншим 

транспортним засобом або обслуговування машин без дозволу, 
передбаченого законодавством, за винятком якщо це не вплинуло на 
настання страхового випадку, який покривається страхуванням, 

5) після вживання алкоголю, після вживання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або речовин-замінників у розумінні положень 
Закону від 29 липня 2005 року про протидію наркоманії, за винятком 
якщо це не вплинуло на настання страхового випадку, що покривається 
страхуванням, 

6) військових дій, воєнного стану, надзвичайного стану, локауту, будь-яких 
військових дій 

7) участі Страхувальника в маршах і мітингах протесту, страйках, 
заворушеннях, бійках, розрушеннях, терористичних актах або диверсіях, 

8) інфекційного захворювання або інфекції у розумінні Закону від 5 грудня 
2008 року про запобігання і боротьбу з інфекціями та інфекційними 
захворюваннями людей, за винятком укусу кліща, захворювання на 
COVID-19, госпіталізації у зв'язку з захворюваннями, визначеними 
даними положеннями OWU, 

9) участі Страхувальника в автомобільних перегонах:  включаючи ралі, 
тест-драйви, а також каскадерські завдання, 

10) використання Страхувальником піротехнічних або вибухових матеріалів 
чи виробів, 

 
11) використання Страхувальником вогнепальної зброї та участі у 

полюванні, 
12) дій, що полягають у замаху або вчиненні злочину Страхувальником, 
13) радіоактивного, хімічного, ядерного, радіаційного зараження. 
14) інфаркту та інсульту, нападів епілепсії у людей старших 67 років. 

2. Страховий захист не включає страхові випадки, що виникли в результаті: 
1) необґрунтованого невикористання Страхувальником медичної допомоги 

або недотримання медичних рекомендацій, 
2) будь-яких захворювань чи станів захворювання та їх наслідків, навіть 

тих, що виникають раптово (не стосується інфаркту міокарда, інсульту 
та нападу епілепсії), інших захворювань, якщо вони не викликані укусом 
кліща, зараженням COVID-19 або не пов’язані з перебуванням у лікарні 
через захворювання, зазначеним в § 4, абз.9, 

3) психічних захворювань та розладів, захворювань нервової системи, 
вроджених вад та їх наслідків, професійних та хронічних захворювань, 

4) отруєння алкоголем, наркотиками, інтоксикантами, іншими 
фармакологічними та психотропними засобами або подібними 
речовинами, 

5) тілесного ушкодження, спричиненого лікуванням або медичними 
процедурами, незалежно від того, ким вони були виконані, якщо 
лікування не було спричинено прямими наслідками нещасного випадку, 
що покривається страхуванням, 

6) медичної халатності, медичних експериментів, інвазивних косметичних 
процедур, виконаних особами, не уповноваженими їх виконувати, 

7) медичних та парамедичних процедур, проведених поза контролем 
лікарів, 

8)  діагностованих захворювань, станів захворювання та випадків, 
пов’язаних з тілесними ушкодженнями чи розладами здоров’я, до 
укладення договору страхування чи приєднання до договору 
страхування та про які повідомлялося протягом дії договору 
страхування, 

9) набутого вивиху суглобів через звички, 
10) перевантаження або перенапруження організму в результаті повторних 

фізичних навантажень, 
11) захворювання, спричиненого залежністю від психоактивних речовин та 

інших захворювань, навіть якщо вони виникають раптово або 
проявляються після нещасного випадку. 

3. Крім того, відповідальність TUZ TUW не включає: 
1) матеріальні збитки, пов'язані з нещасним випадком внаслідок втрати, 

пошкодження або знищення особистих речей або майна, 
2) чисті фінансові збитки, понесені у зв'язку з нещасним випадком, 
3) компенсацію за спричинений біль, фізичні і моральні страждання. 

4. TUZ TUW застосовує виключення або обмеження своєї відповідальності, 
якщо існує відповідний причинно-наслідковий зв'язок між страховим 
випадком або збитком та обставиною, зазначеною в положеннях, що 
стосуються даного виключення або обмеження відповідальності, тобто коли 
страховий випадок або пошкодження є типовим, нормальним наслідком 
вищезгаданої обставини. 

 
Укладення договору страхування 

§ 6 
1. Договір страхування укладається за заявою Страхувальника. 
2. Укладення договору страхування TUZ TUW підтверджує документом 
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страхування. 
3. Договір страхування укладається строком на один рік, якщо сторони не 

домовилися про інше. Під річним періодом страхування розуміється 365 
послідовних днів, а у високосному році 366 днів. 

4. TUZ TUW може обумовити укладення договору страхування інформацією, 
що впливає на оцінку ризику, про яку запитав Страхувальник. 

5. Договір страхування може бути укладений дистанційно.  Умовою для 
укладання дистанційного договору є ознайомлення та прийняття положень 
нормативно-правових актів, що визначають правила укладання 
дистанційного договору, Загальних умов страхування та умов договору, а 
також сплату страхового внеску в узгоджений термін. 

 
§ 7 

1. Договір може бути укладений як страхування; 
1) індивідуальне: в особовій формі, а також на користь до 4 осіб, які є 

братами і сестрами, 
2) колективне у формі: 

a) іменній, 
b) безіменній. 

2. У разі укладення договору колективного страхування в іменній формі 
наступні застраховані особи можуть бути включені до страхового захисту до 
кінця страхового періоду. 

3. Якщо договір страхування укладено у колективній іменній формі - 
Страхувальник зобов'язаний надати TUZ TUW перелік осіб, на яких 
поширюється страховий захист, що містить принаймні ім'я та прізвище осіб, 
на яких поширюється дія страхування, та номер PESEL, що є невід'ємною 
частиною договору страхування.  У такому випадку страхування 
поширюється виключно на страхувальників, дані яких є в списку. 

4. У разі укладання договору колективного страхування з використанням 
засобів дистанційного зв’язку, зазначеного вище, Страхувальник 
зобов’язаний пред’явити TUZ  TUW в погодженому сторонами порядку. 

5. Безіменна колективна форма страхування можлива за умови, що страховий 
захист охоплює всіх осіб, які належать до чітко визначеної групи. 

 
Страхова сума 

§ 8 
1. Страхова сума, узгоджена із Страхувальником, зазначена в страховому 

документі і становить верхню межу відповідальності протягом страхового 
періоду TUZ TUW по відношенню до одної Застрахованої особи. 

2. Страхові суми та ліміти індивідуальних виплат, що покриваються 
страхуванням, встановлені окремо для кожного з варіантів страхування, 
становлять верхню межу відповідальності стосовно одного Страхувальника. 

3. Страхова сума кожного разу зменшується на суму здійсненої виплати до її 
вичерпання.   Це також стосується страхових сум та лімітів 
відповідальності, зазначених для індивідуальних виплат. 

 
Страховий внесок 

§ 9 
1. Внесок розраховується на період відповідальності TUZ  TUW на підставі 

тарифу внесків, що діє на день укладання договору страхування. 
2. Розмір страхового внеску залежить від таких обставин, які впливають на 

оцінку страхового ризику:  варіантів страхування, обсягу страхування, 
страхового періоду, кількості застрахованих, страхової суми, 

 
попередньої страхової історії, індивідуальної оцінки ризику. 

3. Страховий внесок за наданий захист сплачується одноразово, якщо не 
домовлено про інше. У цьому випадку строки оплати та розмір внеску або 
розстрочки вказуються в договорі страхування. 

4. Якщо договір страхування містить додаткові або відмінні від тих, що 
зазначені в Загальних умовах договору, положення, розмір страхового 
внеску визначається індивідуально за погодженням із Страхувальником. 

5. Страхувальник зобов’язаний сплатити повністю або частково внесок на 
банківський рахунок TUZ TUW у строки, зазначені у страховому документі. 

6. Якщо сплата внеску або її частини здійснюється у формі банківського 
переказу або поштового переказу, днем платежу вважається дата 
замовлення платежу в банку або поштовому відділенні за умови, що на 
рахунку Страхувальника є достатньо грошових коштів. В іншому випадку 
датою оплати вважається дата зарахування на рахунок TUZ TUW повної 
суми внеску. 

7. Внесок або розстрочка вважається неоплаченою, якщо її сума менша за 
зазначену в страховому документі. 

8. Якщо внесок або розстрочка не були сплачені вчасно, TUZ TUW може 
надіслати попередження Страхувальнику про сплату розстрочки або внеску 
протягом 7 днів з дати отримання попередження, в іншому випадку TUZ 
TUW призупинить відповідальність та розірве договір страхування. 

9. У разі розкриття обставин, що спричиняють істотну зміну, яка полягає в 
підвищенні ймовірності настання страхового випадку, TUZ TUW може 
вимагати відповідного збільшення внеску, починаючи з моменту настання 
цієї обставини, але не раніше ніж з початку поточного страхового періоду, у 
цьому випадку TUZ TUW надішле повідомлення Страхувальнику сплатити 
підвищений внесок. 

10. Якщо термін дії страхового захисту закінчується до закінчення періоду, на 
який був укладений договір страхування, Страхувальник має право на 
повернення внеску за кожен день невикористаного страхового захисту. 

11. TUZ TUW має право вимагати сплату внеску лише від Страхувальника. 
 

Початок і кінець відповідальності 
§ 10 

Відповідальність TUZ TUW починається з дати, зазначеної в страховому 
документі як початок дії страхового захисту, за умови сплати внеску або її суми 
розстрочки до дати, зазначеної в страховому документі, якщо сторони не 
домовилися про інше. 

 
Розірвання договору страхування 

§ 11 
1. Термін дії договору страхування закінчується: 

1) в кінці останнього дня страхового періоду, на який він був укладений, 
2) на дату відмови від договору страхування, зазначеного в абз.3 і 4, 
3) на дату припинення дії договору страхування, зазначену в абз. 5, 6, 7, 8, 
4) через 7 днів з дати отримання Страхувальником вимоги про сплату 

непогашеного внеску, разом з ризиком того, що несплата страхового 
внеску у встановлений термін призведе до припинення відповідальності, 
зазначеної в § 9, абз.8 OWU, 

5) у день вручення Страхувальнику заяви TUZ TUW про розірвання 
договору страхування з негайним набуттям чинності 
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у випадку, якщо TUZ TUW несе відповідальність до сплати страхового 
внеску або його першої частини розстрочки, а страховий внесок або 
його перша частина розстрочки не була сплачена вчасно. 

2. Стосовно Страхувальника договір страхування припиняється: 
1) у день смерті Страхувальника, 
2) коли страхова сума за всіма виплатами вичерпана в результаті 

здійснення виплат, що дорівнює верхній межі відповідальності TUZ 
TUW. 

3. Страхувальник має право відмовитися від договору страхування, якщо 
договір страхування укладено на термін більше 6 місяців, протягом 30 днів, 
а якщо Страхувальник є підприємцем 
- у 7-денний строк з дати укладення Договору.    Якщо не пізніше на момент 
укладання договору страхування компанія TUZ TUW не повідомила 
Страхувальника, який є споживачем, про право відмовитися від договору, 
30-денний строк відраховується з дня, коли Страхувальник, як споживач, 
дізнався про це право. Відмова від договору страхування не звільняє 
Страхувальника від обов’язку сплатити внесок за період, протягом якого 
TUZ TUW забезпечував страховий захист. 

4. У разі укладення договору страхування з використанням засобів 
дистанційного зв’язку із Страхувальником, який є споживачем, строк, 
протягом якого він може відмовитися від договору страхування шляхом 
подання письмової заяви про це, становить 30 днів з дня інформування 
його про укладення договору страхування або з дня вручення інформації, 
яка повинна бути надана споживачеві відповідно до положень про 
укладання дистанційних договорів, якщо це більш пізній термін. 

5. Страхувальник може розірвати договір страхування в будь-який час, 
попередивши про це за 30 днів, враховуючи, що дата розірвання повинна 
припадати на останній день календарного місяця. 

6. Договір страхування може бути розірваний за взаємною згодою сторін у 
будь-який час протягом строку його дії. 

7. Кожна зі сторін може негайно розірвати договір страхування протягом 14 
днів з дня отримання від іншої сторони вимоги про зміну розміру премії 
внаслідок розкриття обставин, що тягне за собою істотну зміну ймовірності 
настання збитку. 

8. Договір страхування може бути розірваний TUZ TUW негайно у випадках, 
визначених положеннями законодавства, а також з поважних причин, якими 
вважаються: 
1) приховування або надання неправдивих обставин, про які запитував 

TUZ TUW до укладання договору і які вплинули на оцінку страхового 
ризику або розмір внеску, що сплачується, 

2) вчинення Страхувальником або Застрахованою особою, якщо договір 
страхування укладено на користь іншої особи, злочину, пов'язаного з 
укладенням або виконанням договору страхування. 

 
Обов'язки Страхувальника та Застрахованої 

особи 
§ 12 

1. Страхувальник зобов'язаний: 
1) повідомити TUZ TUW про всі відомі йому обставини, про які запитував 

TUZ TUW до укладання договору страхування; якщо Страхувальник 
укладає договір через представника, цей обов'язок також покладається 
на представника, а також поширюється на відомі йому обставини, 

2) негайно повідомляти TUZ TUW про будь-які зміни обставин, які можуть 
збільшити ймовірність настання шкоди, про яку TUZ TUW запитав до 
укладання договору страхування. 

2. Зобов'язання у разі укладання договору страхування на користь іншого 

 
зазначені в абз. 1 п.1) і 2) даного параграфу покладаються як на 
Страхувальника, так і Застраховану особу, за винятком якщо 
Страхувальник не знав про укладення договору від його імені. 

3. Застрахована особа або її спадкоємці мають право безпосередньо 
вимагати отримання виплати. 

4. TUZ TUW не несе відповідальності за наслідки обставин, про які, 
порушуючи абз. 1 і 2 даного параграфу, його не повідомлено. 

5. Якщо договір страхування укладено на користь іншого в колективній формі, 
Страхувальник зобов’язаний повідомити TUZ TUW, чи застраховані особи 
фінансують вартість страхового внеску. 

6. Якщо договір страхування укладено на користь іншого, Страхувальник 
зобов’язаний надати Застрахованій особі до його згоди на фінансування 
внеску інформацію від компанії TUZ TUW про умови договору страхування, 
положення OWU та інформацію про те, які положення OWU визначають 
умови виплати компенсації, а також обмеження та виключення 
відповідальності TUZ TUW, що дає право відмовити у виплаті компенсації 
або зменшити її, тобто інформацію, зазначену у ст. 17 Закону про 
страхування та перестрахову діяльність.  Інформація від компанії TUZ TUW, 
буде передаватися Застрахованій особі в письмовій формі до приєднання 
до договору страхування або, якщо зацікавлені особи погодяться, на іншому 
тривалому носії. 

7. Страхувальник, який укладає договір страхування на користь іншої особи, 
зобов’язаний повідомити Застраховану особу про зміст укладеного договору 
страхування. 

8. Крім того, Страхувальник зобов'язаний: 
1) сплати страховий внесок або його частину розстрочки в узгоджені строки, 
2) надання можливості TUZ TUW отримати інформацію про обставини 

страхового випадку, 
3) надавати в узгоджені строки дані, необхідні для виконання договору 

страхування, зокрема перелік осіб, які приєднуються до договору 
страхування, укладеного в іменній формі. 

 
Порядок дій у разі страхового випадку 

§ 13 
1. У разі настання страхового випадку, який може призвести до 

відповідальності TUZ TUW, Застрахована особа зобов’язана: 
1) негайно звернутися до лікаря і виконувати його рекомендації, 
2) використовувати всі доступні засоби для пом’якшення наслідків 

нещасного випадку, 
3) якщо стан здоров’я дозволяє, негайно повідомити TUZ TUW про 

настання страхового випадку, не пізніше ніж протягом 14 днів з дня 
настання події або отримання інформації про це, за винятком якщо він 
не зміг це зробити через нещасний випадок, у такій ситуації він повинен 
зробити це протягом 7 днів з моменту усунення причини 
неповідомлення про шкоду, 

4) на вимогу TUZ TUW пройти медичний огляд за рахунок TUZ TUW з 
метою визнання заявлених тілесних ушкоджень, у разі необхідності, 

5) надати TUZ TUW повідомлення про завдання шкоди, що містить: дані 
Страхувальника, дані Вигодонабувача, якщо останній повідомлює про 
смерть Страхувальника, детальний опис причин та обставин, 
включаючи дату настання страхового випадку, 

6) надати TUZ TUW: 
a) медичну документацію, що підтверджує тілесне ушкодження або 

погіршення здоров'я Страхувальника, що підтверджує діагноз 
(медична діагностика) та обґрунтовує 
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необхідність проходження лікування та проведення конкретного 
методу лікування або медичну документацію, що підтверджує факт 
настання страхового випадку протягом страхового періоду, 

b) документи, зазначені під час ліквідації шкоди, необхідні для 
встановлення правомірності вимоги та розміру виплати або 
відшкодування, 

c) рахунки та підтвердження сплати витрат, що покриваються 
страхуванням, 

d) документ, що дозволяє керувати транспортним засобом, якщо 
застрахована особа керувала транспортним засобом під час ДТП, 

7) у разі смерті Страхувальника - Вигодонабувач зобов'язаний додатково 
надати копію свідоцтва про смерть, 

8) забезпечити докази, пов’язані з настанням нещасного випадку та 
настанням страхового випадку, щоб визначити правомірність вимоги. 

9) звільнити лікарів, які надавали або надають медичну допомогу 
Застрахованій особі, від обов’язку зберігати медичну таємницю або 
надати згоду на розголошення медичної документації - в обсязі, 
необхідному для отримання інформації, пов’язаної з перевіркою 
відомостей про стан здоров’я Застрахованої особи, шляхом подання 
відповідної заяви при визначенні правомірності вимоги або під час 
ліквідації шкоди, 

10) надання можливості TUZ TUW отримати інформацію про обставини 
страхового випадку, 

2. У разі невиконання зобов’язань, зазначених у абз. 1, TUZ  TUW може 
відмовити у здійсненні виплати чи компенсації або відповідно зменшити її за 
умови, що це вплинуло на встановлення обставин і причин страхового 
випадку або на визначення розміру виплати. 

3. Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач зобов’язані надати 
TUZ TUW копії рішення про припинення розслідування, розпочатого у 
зв’язку з нещасним випадком, що призвело до захисту страхового випадку, 
або копію остаточного рішення суду протягом строку, який дозволяє TUZ 
TUW зайняти позицію щодо можливого подальшого провадження. 

4. Якщо щодо Застрахованої особи або Вигодонабувача порушено 
кримінальну чи цивільну справу у зв’язку з нещасним випадком, що що 
призвело до захисту страхового випадку, Застрахована особа або 
Вигодонабувач зобов’язаний негайно, але не пізніше 7 днів з дати  
отримання інформації, повідомити ТУЗTUZ TUW про цей факт. 

 
Обов’язки TUZ TUW 

§ 14 
1. TUZ TUW зобов’язується перед укладенням договору страхування надати 

Страхувальнику текст Загальних умов страхування та інших документів, 
необхідних для укладання договору страхування. 

2. Після отримання повідомлення про настання страхового випадку, що 
покривається страхуванням, протягом 7 днів з дати отримання такого 
повідомлення TUZ TUW повідомляє про це Страхувальника або 
Застраховану особу, якщо вони не є особами, які звертаються з 
повідомленням, та вживає заходів щодо встановлення фактичного стану 
шкоди, правомірності вимоги та розміру компенсації, а також повідомляє 
особу, яка звернулась за виплатою письмово чи іншим способом, на що 
особа дала згоду, які документи необхідні для визначення відповідальності 
TUZ TUW 

 
або розміру компенсації, якщо це необхідно для подальшого провадження 
справи. 

3. У разі договору страхування, укладеного на користь іншої особи, зокрема 
колективного страхування, повідомлення про настання страхового випадку 
може бути подано також Застрахованою особою або його спадкоємцями. У 
цьому випадку спадкоємець вважається Вигодонабувачем за договором 
страхування. 

4. TUZ TUW на вимогу Застрахованої особи надасть інформацію про 
положення укладеного договору та Загальних умов страхування в обсязі 
прав та обов’язків Застрахованої особи. 

5. TUZ TUW надає Страхувальнику, Застрахованій особі, позивачу чи 
Вигодонабувачу за договором страхування інформацію та документи, 
зібрані для визначення відповідальності TUZ TUW або розміру компенсації 
чи виплати.   Ці особи можуть вимагати письмового підтвердження TUZ 
TUW наданої інформації, а також виконання фотокопій документів за 
власний рахунок та підтвердження їх відповідності оригіналу компанією TUZ 
TUW. 

6. Інформацію та документи, зазначені в абз. 5 даного параграфу TUZ TUW 
надає за запитом в електронній формі. 

7. Спосіб: 
1) надання інформації та документів, про які згадано в абз. 5 даного 

параграфу, 
2) забезпечення можливості письмового підтвердження наданої відповідно 

до абз. 5 даного параграфу інформації, 
3) забезпечення можливості виготовлення фотокопій документів та 

підтвердження їх відповідності оригіналу відповідно до абз. 5 даного 
параграфу - не можуть бути пов'язані з надмірними труднощами для 
осіб, зазначених у абз. 5 даного параграфу. 

8. Витрати на виготовлення фотокопії та надання інформації і документів в 
електронній формі, що покладаються на осіб, зазначених у абз. 5 даного 
параграфу, не можуть відрізнятися від звичайних витрат на виконання цього 
виду послуг, прийнятих у торгівлі. 

9. TUZ TUW зберігає інформацію та документи, зазначені в абз.5 даного 
параграфу, до завершення строку позовної давності за за договором 
страхування. 

 
Визначення розміру шкоди та 

відшкодування 
§ 15 

1. Визначення правомірності виплати чи компенсації та їх розміру 
здійснюється на підставі документів, поданих Страхувальником або 
Вигодонабувачем, при цьому TUZ TUW має право їх перевіряти та 
звертатися за консультацією до спеціалістів. 

2. Страхувальник або Вигодонабувач зобов’язані надати інші документи, які 
TUZ TUW вважає необхідними для розгляду вимоги та визначення розміру 
виплати. 

3. Документи, що підтверджують витрати, понесені у зв’язку з наданням 
Страхувальнику медичної допомоги, повинні містити таку інформацію: 
1) дані Страхувальника, 
2) ідентифікаційні дані медичного закладу, що надає допомогу, 
3) ідентифікаційні дані лікаря або особи, уповноваженої представляти 

медичний заклад. 
4. Відшкодування всіх витрат на страхування здійснюється на підставі рахунків 

та квитанцій про оплату, які дають змогу ідентифікувати особу, яка 
проходить лікування. 

5. У разі здійснення виплати за кількома страховими випаками виплачується в 
порядку пред’явлення вимог, а відшкодування витрат здійснюється в 
порядку надходження документів, що підтверджують їх виникнення, до TUZ 
TUW. 
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6. Якщо Страхувальник охоплений більш ніж одним договором страхування 
від нещасних випадків, укладеним з TUZ TUW, виплати здійснюються за 
кожним договором страхування, але відшкодування витрат на лікування, 
реабілітацію, придбання, оренду, ремонт ортопедичних виробів та 
допоміжних засобів становить суму фактичних, доведених витрат, але до 
максимального ліміту, що випливає з укладених договорів страхування. 

7. Виплата здійснюється Страхувальнику, Вигодонабувачу або уповноваженій 
особі або, у разі відшкодування витрат, особі, яка понесла ці витрати. 

8. TUZ TUW виплачує допомогу в польських злотих, незалежно від місця, де 
стався нещасний випадок та від виду понесених витрат. 

9. Витрати, понесені в іноземній валюті, перераховуються в злоті за середнім 
курсом, оголошеним Національним банком Польщі на дату визначення 
виплати або компенсації. 

 
Порядок виплати 

§ 16 
1. TUZ TUW здійснює виплату на підставі визнання вимоги Страхувальника 

або Вигодонабувача за договором страхування внаслідок власних 
домовленостей, здійснених у провадженні щодо визначення фактичного 
стану страхового випадку, обґрунтованості вимоги, розміру виплати, 
укладеної зі Страхувальником або Вигодонабувачем угоди або остаточного 
рішення суду. 

2. Розмір виплаченої допомоги не може перевищувати заподіяної шкоди. 
3. Виплата здійснюється протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про 

страховий випадок. 
4. Якщо вияснення обставин, необхідних для визначення відповідальності 

TUZ TUW або розміру виплати у строк, вказаний в абз. 3 даного параграфу, 
виявилося неможливим, виплата здійснюється протягом 14 днів з дати, 
коли при належній ретельності вдалося з’ясувати ці обставини, однак 
безспірна частина виплати або компенсації TUZ TUW виплачує протягом 
строку, зазначеного у абз. 3 даного параграфу. 

5. Якщо у строки, зазначені в абз. 3-4 даного параграфу, TUZ TUW не 
здійснить виплату, письмово повідомляє: 
1) особу, яка повідомляє про страховий випадок та 
2) Страхувальника у разі укладення договору страхування на користь 

іншого, зокрема у разі колективного страхування, якщо він не є особою, 
що вимагає виплату - про причини неможливості задовольнити їх 
вимоги повністю або частково, а також сплачує безспірну частину 
виплати. 

6. Якщо виплата не настає або підлягає сплаті в розмірі, відмінному від 
зазначеного в поданій вимозі, TUZ TUW письмово повідомляє про це: 
1) особу, яка виступає з вимогою, та 
2) Страхувальника, у разі укладення договору страхування на користь 

іншого, зокрема у разі колективного страхування, якщо він не є особою, 
що вимагає виплату, - із зазначенням обставин та правових підстав, що 
обґрунтовують повну або часткову відмову у виплаті чи компенсації.  Ця 
інформація містить вказівки щодо можливості пред’явлення позовних 
вимог до суду. 

7. Якщо Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач за договором 
страхування не погоджується з відмовою у задоволенні вимоги або 
узгодженого розміру виплати чи компенсації, він може подати заяву про 
перегляд справи TUZ TUW. 

8. Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач за договором 
страхування має право пред'явити свої вимоги до 

 
суду відповідно до положень загальної юрисдикції або до суду, 
компетентного за місцем проживання або місцезнаходженням 
Страхувальника, Застрахованої особи або Вигодонабувача за договором 
страхування, незалежно від права вимагати повторного розгляду справи 
TUZ TUW. 

 
Претензії та скарги 

§ 17 
1. Претензію або скаргу можна подати до будь-якого відділу TUZ TUW, який 

обслуговує Клієнта. 
2. Клієнти можуть подати претензію або скаргу в таких формах: 

1) письмовій: 
a) особисто за місцезнаходженням TUZ TUW або іншого відділу TUZ 

TUW, що обслуговує Клієнта, 
b) Через поштове відділення, надіслану на адресу центрального офісу 

TUZ TUW або іншого відділу TUZ TUW, що обслуговує Клієнта, 
2) усній: 

a) по телефону за номером (+48) 22 327 60 60, 
b) особисто для протоколу під час відвідування Клієнта за 

місцезнаходженням TUZ TUW або в іншому відділенні TUZ TUW, що 
обслуговує Клієнта, 

3) електронною поштою на адресу: reklamacje@tuz.pl 
3. Для ефективного проведення процесу розгляду претензії або скарги 

претензія чи скарга повинна включати, зокрема: 
1) ім'я та прізвище (назву) Клієнта, 
2) адресу проживання (місцезнаходження) Клієнта або адресу для 

листування та контактний телефон, 
3) номер полісу або номер шкоди чи номер справи, якщо є. 

4. На вимогу Клієнта TUZ TUW підтверджує отримання претензії чи скарги в 
письмовій або іншій формі, узгодженій з Клієнтом. 

5. Відповідь на претензію чи скаргу має бути надана без зайвої затримки, але 
не пізніше 30 днів з дня отримання претензії чи скарги.  Для дотримання 
цього терміну достатньо надіслати відповідь перед тим, як він спливе. 

6. В особливо складних випадках унеможливлення розгляду претензії чи 
скарги та надання відповіді у строки, зазначені в абз. 5 даного параграфу, 
TUZ TUW має надати Клієнту, який подав претензію або скаргу, 
інформацію, в якій: 
1) пояснить причину запізнення, 
2) вкаже обставини, які повинні бути встановлені для розгляду справи; 
3) визначить запланований термін розгляду претензії чи скарги і надання 

відповіді, який не повинен перевищити 60 днів від дати отримання 
претензії. 

7. Відповідь на претензію або скаргу, подану Клієнтом, має бути надана в 
письмовій формі (у паперовій формі) або за допомогою іншого тривалого 
носія. 

8. Відповідь у письмовій формі надсилається поштою або рекомендованим 
листом на адресу, вказану Клієнтом. 

9.  За заявою Клієнта відповідь може бути надіслана електронною поштою. 
10. TUZ TUW контролює Польська служба фінансового нагляду. 

 
Заключні положення 

§ 18 
1. Усі повідомлення та заяви, пов’язані з договором страхування, повинні бути 

подані в письмовій формі або інший спосіб, узгоджений сторонами 
договору. 

mailto:reklamacje@tuz.pl
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2. Позовна заява за договором страхування може бути подана відповідно до 
положень загальної юрисдикції або до суду, компетентного за місцем 
проживання або місцезнаходженням Страхувальника, Застрахованої особи 
або Вигодонабувача за договором страхування. 

3. Позовна заява за договором страхування може бути подана відповідно до 
положень загальної юрисдикції або до суду, компетентного за місцем 
проживання спадкоємця Застрахованої особи або спадкоємця 
Вигодонабувача за договором страхування. 

4. До договору страхування, укладеного на підставі Загальних умов 
страхування, застосовується польське законодавство. 

5. Суперечка між Клієнтом та TUZ TUW може бути закінчена шляхом 
позасудового розгляду суперечки між Клієнтом та TUZ TUW, що 
проводиться Фінансовим омбудсменом: адреса веб-сайту фінансового 
омбудсмена: www.rf.gov.pl. 

6. Клієнт, зазначений у абз. 5 даного параграфу – це фізична особа, яка є 
Застрахованою особою, Страхувальником, Вигодонабувачем або 
уповноваженим за договором страхування. 

7. Страхувальник зобов’язаний повідомити TUZ  TUW про зміну адреси або 
місцезнаходження в одній із форм, вказаних у абз. 1 даного параграфу. 

 
§ 19 

Дані Загальні умови страхування затверджені Постановою Правління TUZ  TUW 
№ U/83/2021 від 07 липня 2021р. Загальні умови страхування набирають 
чинності з 30 липня 2021 року. 

http://www.rf.gov.pl/
http://www.rf.gov.pl/
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Які зобов'язання Застрахованої особи? 
 

Зобов'язання 
Страхувальника 
Зобов'язання при укладенні 
договору 

− сплата страхової премії 
 

             
       

 
 
 

Повна інформація, яка надається до укладення договору, та інформація про договір наведені в інших документах – у страховому документі (полісі) та в Загальних 
умовах страхування від нещасних випадків дітей і підлітків та персоналу навчальних закладів «БЕЗПЕЧНЕ НАВЧАННЯ», що діють з 30 липня 2021 року, в яких 
містяться детальні відомості про принципи надання страхового захисту. 

 
Який це вид страхування 
Продукт охоплює страхування груп 1 та 2 ІІ розділу страхування, згідно з додатком до Закону від 11 вересня 2015 року про діяльність в галузі 
страхування та перестрахування. 

 
 
 
 

Що є предметом страхування від нещасних випадків? 
 Предмет та сфера страхування 

− Предметом страхування є здоров'я та життя Страхувальника. 
− Сфера страхування охоплює наслідки нещасного випадку, якого Застрахований 

зазнав протягом страхового періоду, що полягає у стійкому тілесному 
ушкодженні або розладі здоров’я чи смерті Застрахованого. 

− TUZ TUW забезпечує страховий захист для страхових випадків, що сталися на 
території Республіки Польща (РП) та за її межами, з урахуванням загальних 
виключень відповідальності, передбачених положеннями ЗУС та відповідними 
положеннями щодо окремих виплат. 

− Страховий захист триває 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 
  TUZ TUW здійснює страховий захист від страхових випадків, що є наслідками 

нещасного випадку, в обсязі: 
Основні виплати: 
− постійна шкода здоров'ю Застрахованої особи; 
− смерть Застрахованої особи; 
− смерть Застрахованої особи внаслідок ДТП. Додаткові 
виплати: 
− витрати на придбання, оренду, ремонт ортопедичних приладів і допоміжних 

засобів;  
− тривале лікування в наслідок нещасного випадку, якщо не діагностовано 

порушення здоров’я зі стійким розладом; 
− медичні витрати, понесені внаслідок нещасного випадку;  
− витрати на реабілітацію, понесені внаслідок нещасного випадку;  
− денна медична допомога - перебування в лікарні внаслідок нещасного 

випадку; 
− денна медична допомога - перебування в лікарні внаслідок захворювання; 
− госпіталізація внаслідок захворювання на COVID-19; 
− наслідки укусу кліща; 
− погризення собакою, укуси, вжалення; 
− струс мозку внаслідок нещасного випадку; 
− харчове отруєння; 
− опіки внаслідок нещасного випадку; 
− витрати на поховання одного з батьків/законного опікуна Застрахованої особи у 

разі смерті внаслідок нещасного випадку. 
 Страхова сума  

− Страхова сума, узгоджена із Страхувальником, зазначена в страховому 
документі і становить верхню межу відповідальності протягом страхового періоду 
TUZ TUW по відношенню до одної Застрахованої особи.  

− Страхові суми та ліміти індивідуальних виплат, що покриваються страхуванням, 
встановлені окремо для кожного з варіантів страхування, становлять верхню 
межу відповідальності стосовно однієї Застрахованої особи. 

− Страхова сума кожного разу зменшується на суму здійсненої виплати до її 
вичерпання.  Це також стосується страхових сум та лімітів відповідальності, 
зазначених для індивідуальних виплат.  

 
 

Що не покривається страхуванням? 
  матеріальні збитки, пов'язані з нещасним випадком внаслідок втрати, пошкодження або 

знищення особистих речей або майна,  
 чисті фінансові збитки, понесені у зв'язку з нещасним випадком,  

 компенсація за спричинений біль, фізичні і моральні страждання. 

 
 

Які обмеження страхового покриття? 
 

! TUZ TUW не покриває страхові випадки, що виникли внаслідок: 
− навмисної дії Застрахованої особи, 
− самогубства, самокаліченння, каліцтва на прохання Застрахованої особи або 

умисного погіршення здоров'я, незалежно від стану її осудності, 
− непритомності і втрати свідомості внаслідок захворювання, за винятком втрати 

свідомості внаслідок інфаркту міокарда, інсульту або нападу епілепсії; 
− керування Застрахованою особою транспортним механічним чи іншим 

транспортним засобом або обслуговування механізмів без дозволу, передбаченого 
законодавством, за винятком якщо це не вплинуло на настання страхового випадку, 
який покривається страхуванням, 

− у стані після вживання алкоголю, після вживання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або речовин-замінників у розумінні положень Закону від 29 липня 2005 року 
про протидію наркоманії, за винятком якщо це не вплинуло на настання страхового 
випадку, що покривається страхуванням, 

− військових дій, воєнного стану, надзвичайного стану, локауту, будь-яких військових 
дій 

− участі Застрахованої особи в маршах і мітингах протесту, страйках, заворушеннях, 
бійках, терористичних актах або диверсіях, 

− внаслідок інфекційного захворювання або інфекції в розумінні Закону від 5 грудня 
2008 року про запобігання та боротьбу з інфекціями та інфекційними 
захворюваннями людей, за умови, що це виключення не поширюється на наслідки 
укусу кліща, захворювання на COVID 19, госпіталізація через захворювання у 
значенні страхових подій, зазначених у цих ЗУС 

− участі Застрахованої особи в автотранспортних змаганнях: включаючи ралі, тест-
драйви, а також каскадерські завдання, 

− використання Застрахованою особою піротехнічних або вибухових матеріалів чи 
виробів, 

− використання Застрахованою особою вогнепальної зброї та участі у полюванні, 
− дій, що полягають у замаху або вчиненні злочину Застрахованою особою, 
− радіоактивного, хімічного, ядерного, радіаційного зараження.  
− інфаркту та інсульту, нападів епілепсії у людей старших 67 років.  

 
Страховий захист не включає страхові випадки, що виникли в результаті:  

− необґрунтованого невикористання Застрахованою особою медичної допомоги або 
недотримання медичних рекомендацій, 

− будь-яких захворювань чи станів захворювання та їх наслідків, навіть тих, що 
виникають раптово (не стосується інфаркту міокарда, інсульту та нападу епілепсії), 
інших захворювань, якщо вони не викликані укусом кліща, зараженням COVID-19 
або не пов’язані з перебуванням у лікарні через захворювання, зазначеним в § 4, п. 
9, 

− психічних захворювань та розладів, захворювань нервової системи, вроджених вад 
та їх наслідків, професійних та хронічних захворювань, 

− отруєння алкоголем, наркотиками, одурманюючими засобами, іншими 
фармакологічними та психотропними засобами або подібними речовинами, 

− тілесного ушкодження, спричиненого лікуванням або медичними процедурами, 
незалежно від того, ким вони були виконані, якщо лікування не було спричинено 
прямими наслідками нещасного випадку, що покривається страхуванням,  

− медичної халатності, медичних експериментів, інвазивних косметичних процедур, 
виконаних особами, не уповноваженими їх виконувати, 

− медичних та парамедичних процедур, проведених поза контролем лікарів,  
−  діагностованих захворювань, станів захворювання та випадків, пов’язаних з 

тілесними ушкодженнями чи розладами здоров’я, до укладення договору 
страхування чи приєднання до договору страхування та про які повідомлялося 
протягом дії договору страхування,  

− набутого вивиху суглобів через звички, 
− перевантаження або перенапруження організму в результаті повторних фізичних 

навантажень, 
− захворювання, спричиненого залежністю від психоактивних речовин та інших 

захворювань, навіть якщо вони виникають раптово або проявляються після 
нещасного випадку.  

 

Де діє страхування? 
Територія Республіки Польща та за кордоном, 24 години на добу, 7 днів на тиждень: 
Витрати на придбання, оренду, ремонт ортопедичних пристроїв і допоміжних засобів, понесені на території Республіки 
Польща Витрати на реабілітацію - витрати, понесені на території Республіки Польща 

 

БЕЗПЕЧНЕ НАВЧАННЯ - страхування дітей, підлітків та персоналу 
навчальних закладів від нещасних випадків 

Документ, що містить інформацію про страховий продукт 

Підприємство: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Продукт:  БЕЗПЕЧНЕ 
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− повідомлення про зміни обставин, про які TUZ TUW запитувала до укладення договору страхування, негайно після отримання інформації про них. 
 

Зобов'язання у разі настання страхової події 
Застрахована особа зобов'язана: 

− спробувати пом'якшити наслідки нещасного випадку, негайно звернувшись до лікаря, звернувшись за доглядом, дотримуючись рекомендацій та лікування, 
− повідомити TUZ TUW про подію, 
− дозволити TUZ TUW виконувати дії, необхідні для встановлення відповідальності, законності претензій та розміру виплати. 

 

Як і коли сплачувати премії? 
 

Режим оплати премії 
Премія сплачується одноразово, якщо інше не домовлено з TUZ TUW. 
Оплата суми, нижчої від тієї, що випливає з договору страхування, не вважається оплатою премії або внеску премії. 

 
Термін оплати:  
Страхова премія або її перший внесок сплачується Страхувальником під час укладення договору страхування, якщо інше не передбачено договором 
страхування. Дата сплати премії, або у разі розподілу премії на внески, першого та наступного внесків, а також їх розмір вказується в страховому 
документі. 

 

Коли починається і закінчується страхове покриття? 
Страховий період вказується в страховому документі. 
Відповідальність TUZ TUW за укладеним договором страхування починається з дати, зазначеної в договорі страхування як початок періоду страхування. 
Якщо в договорі страхування вказано пізнішу дату сплати премії або її першого внеску, відповідальність TUZ TUW починається з дня, зазначеного в полісі як початок періоду страхування, але не раніше наступного 
дня після укладення договору страхування. . 

 
Страхове покриття закінчується: 

− у день закінчення строку, на який укладено договір страхування, 
− в день отримання TUZ TUW заяви Страхувальника про відмову від договору страхування, 
− в день вичерпання страхової суми, зазначеної в договорі страхування, в результаті сплати страхової виплати або виплат, 
− у день закінчення терміну попередження про договір страхування, 
− з моменту розірвання договору страхування, 
− у разі сплати премії частинами - якщо після закінчення терміну сплати розстрочки TUZ TUW вимагає від Страхувальника сплатити її, з застереженням, що несплата протягом 7 днів з дати отримання 

вимоги Страхувальником призведе до припинення відповідальності TUZ TUW, а наступний внесок премії не буде сплачено протягом цього періоду - на дату закінчення цього періоду, 
− по відношенню до Застрахованої особи з дати її смерті. 

 

Як розірвати договір? 
 

Подавши письмове волевиявлення за адресою місцезнаходження TUZ TUW або страховому агенту, який діє від імені TUZ TUW. 
Розірвання договору страхування на вимогу Страхувальника може відбутися в таких випадках: 

− відмова від договору страхування протягом 30 днів (а якщо Страхувальник є підприємцем - протягом 7 днів) з дати укладення договору, якщо договір страхування було укладено на строк більше 6 
місяців, і якщо не пізніше, ніж під час укладення договору страхування TUZ TUW не повідомила Страхувальника-споживача про право відмови від договору, 30-денний строк починається з дня, коли 
Страхувальник-споживач дізнався про це право, 

− розірвання договору із попередженням за 1 місяць, 
− Кожна зі сторін може негайно розірвати договір страхування протягом 14 днів з дня отримання від іншої сторони вимоги про зміну розміру премії внаслідок розкриття обставин, що тягне за собою 

істотну зміну ймовірності настання збитку.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦЯ НОРМ ОЦІНКИ ПОСТІЙНОЇ 
ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 
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ТАБЛИЦЯ НОРМ ВІДСОТКОВОЇ ОЦІНКИ ПОСТІЙНОЇ 

ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю ВНАСЛІДОК 
НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ 

 
 

A. ТРАВМИ ГОЛОВИ 

Відсоток постійної шкоди здоров'ю 
 
 

1. Пошкодження шкіри, покривів черепа (без пошкодження кісток): 
a) Рубці - обширні (більше 5 см в довжину або 2,5 см²), що спотворюють, стягують - 

залежно від розміру, видимості, болючості тощо. ................................................................. 1-10 

Втрата волосистої частини шкіри - скальпування (залежно від ділянки): 
b) менше 25% волосистої площі шкіри ........................................................................................... 1-10 
c) від 25% до 75% волосистої площі шкіри ................................................................................. 11-20 
d) понад 75% волосистої поверхні шкіри .................................................................................... 21-30 

ПРИМІТКА: 
У разі успішної реплантації шкіри голови або заміни волосистої частини шкіри 
трансплантатом шкіри та реконструкції власного волосся оцінка повинна бути 
зроблена відповідно до пункту 1а. 

2. Пошкодження кісток склепіння та основи черепа в залежності від ступеня 
пошкодження, вдавлення, роздробленості ........................................................................ 1-10 

3. Втрати кісток склепіння черепа загальною площею - в залежності від 
розміру: 

а) менше 10 см² ..................................................................................................................................... 1-10 
б) від 10 до 50 см² ................................................................................................................................ 11-15 
в)   понад 50 ² ........................................................................................................................................ 16-25 

ПРИМІТКА: 
Якщо утворена втрата кістки була заповнена в результаті пластичної операції з 
,хорошим результатом, то розмір постійної шкоди здоров'ю, оцінений за вищевказаним 
принципом, повинен бути зменшений вдвічі. Якщо при ушкодженнях і втратах кісток 
черепа (п. 2 і 3) наявне також пошкодження покривів черепа (п. 1), ступінь ушкодження 
слід оцінювати окремо для ушкодження. або втрати кісток за п.п 2 або 3 та окремо за 
пошкодження покривів черепа за п.1. 

4. Рецидивуюче витікання рідини з вуха або носа, хронічний остит, післяопераційна 
флегмона, вилікувана хірургічним шляхом - визнані постійними, стійкими, 
незважаючи на належне лікування, ускладнення ушкоджень, перерахованих у п.п. 
1, 2, 3 - оцінюються додатково - залежно від виду та ступеня ускладнень: ......... 1-15 

5. Паралічі та парези церебрального походження (з урахуванням шкали Ловетта та/або 
шкали Ешворта): 
a) геміпарез, параліч нижніх кінцівок, що не дозволяє самостійно стояти і ходити 
(0-1° за шкалою Ловетта або 5° за шкалою Ешворта) .............................................................. 100 
b) глибокий геміпарез або парез обох нижніх кінцівок, що значно погіршує 

працездатність кінцівок 
(від 2° до 3° за шкалою Ловетта або 4°-3° за шкалою Ешворта) ................ 60-80 
c) помірний геміпарез або парез обох нижніх кінцівок (3 ° - 4 ° за шкалою Ловетта або 3 ° -2 ° 
за шкалою Ешворта) ................... ... .............................. 40-60 
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d) незначний (легкий, дискретний) геміпарез або парез обох нижніх кінцівок (4° або 4/5° за 
шкалою Ловетта або 2-1°, 1° за шкалою Ашворта), дискретний дефіцит сили при наявності 
розладів напруги м'язів, недостатньої точності рухів тощо ...... 5-35 
e) параліч верхньої кінцівки (0-1° за шкалою Ловетта або 5° за шкалою Ешворта) з 
парезом нижньої кінцівки (3-4° за шкалою Ловетта або 3-2° за шкалою Ешворта): 
- правої ...................................................................................................................... 70-90 
- лівої.......................................................................................................................... 60-80 
f) парез верхньої кінцівки (3-4° за шкалою Ловетта або 3-2° за шкалою Ешворта) з 
паралічем нижньої кінцівки (0-1° за шкалою Ловетта або 5° за шкалою Ешворта): 
- правої .................................................................................................................... 70-90 
- лівої ........................................................................................................................ 60-80 
g) монопарез центрального характеру з ураженням верхньої кінцівки (0-1° за шкалою 
Ловетта або 5° за шкалою Ешворта): 
- права ...................................................................................................................... 50-60 
- ліва .......................................................................................................................... 40-50 
h) монопарез центрального характеру з ураженням верхньої кінцівки (2° -2/3° за 
шкалою Ловетта 

або 4-3 ° за шкалою Ешворта): 
- права ..................................................................................................................... 30-50 
- ліва......................................................................................................................... 20-40 
i) монопарез центрального характеру з ураженням верхньої кінцівки (2° 3-4 ° за 
шкалою Ловетта 
або 3-2° за шкалою Ешворта): 
- права ...................................................................................................................... 10- 30 
- ліва .......................................................................................................... 5-20 
j) центральний монопарез з ураженням нижньої кінцівки (0-1° за шкалою Ловетта або 5° за 
шкалою Ешворта): ................................................................................ 40-50 
k) центральний монопарез з ураженням нижньої кінцівки (2° -2/3° за шкалою Ловетта 
або 4-3° за шкалою Ешворта): ........................................................................... 25-40 
l) монопарез центрального характеру з ураженням нижньої кінцівки (3° - 3/4 ° за 
шкалою Ловетта 
або 3-2° за шкалою Ешворта) ............................................ ...................................... 15-25 
ł) монопарез центрального характеру з ураженням нижньої кінцівки (4° - 4/5 ° за шкалою 
Ловетта 
або 2/1,1 ° за шкалою Ешворта) ....................................... . ................................... 5-15 

 
ПРИМІТКА: 
• При поєднанні мовленнєвих розладів центрального генезу додатково оцінювати за 
пунктом 11, враховуючи, що загальна шкода здоров'ю внаслідок ураження головного 
мозку не може перевищувати 100%. 
• За наявності різниці у вираженості парезу нижніх кінцівок оцінку проводять за 
пунктами 5 j - 5ł  окремо для кожної кінцівки. 

 
ШКАЛА ЛОВЕТТА 
0º - відсутність активного скорочення м'язів - відсутність  м'язової сили, 
1º - слід активного скорочення м'язів - 5% від нормальної м'язової сили, 
2º - виражене скорочення м'язів і здатність виконувати рух за допомогою і при 
розвантаженні рухомого відділу - 20% від нормальної м'язової сили, 
3º - здатність до самостійного активного руху з подоланням сили тяжіння даної ділянки - 
50% від нормальної м'язової сили, 
4º - здатність виконувати активний рух з деяким опором - 80% від нормальної 
м'язової сили 
5º - нормальна сила, тобто здатність виконувати активний рух з повним опором - 100% 
нормальної м'язової сили 

 
 

ШКАЛА ЕШВОРТА 
1° - відсутність підвищеного м'язового тонусу 
2° - незначне підвищення м’язового тонусу при згинанні або випрямленні кінцівки 
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3° - більш виражене підвищення м'язового тонусу, але уражена частина легко 
згинається 
4° - виражене підвищення м'язового тонусу, пасивний рух виконувати важко 
5° - негнучкість досліджуваної ділянки при згинанні та випрямленні 

 
6. Екстрапірамідні синдроми: 
a) постійний екстрапірамідний синдром, що значно погіршує справність системи та 

потребує догляду іншої особи ............................................................................................. 100 
b) значний ступінь екстрапірамідного синдрому, що погіршує справність системи та 
самообслуговування, не потребує догляду іншої особи....................... .......... .. 41-80 
c) помірний екстрапірамідний синдром, що погіршує справність системи та самообслуговування 

……………………………………….……………….. 21-40 
d) легкий екстрапірамідний синдром, що погіршує справність системи........... 11-20 
e) виражений екстрапірамідний синдром .................................................................................... 5-10 

7. Порушення рівноваги та рухові розлади (атаксія, дисметрія) 
центрального генезу, мозочкові синдроми: 

a) що перешкоджають ходьбі та самостійному функціонуванню. ........................................... 100 
b) що значною мірою ускладнюють ходьбу та \рухову справність. ...................................... 41-80 
c) що помірно ускладнюють ходьбу та \рухову справність. .................................................... 11-40 
d) незначне утруднення ходьби та рухової справності, малопомітне порушення 

координації та точності рухів ...................................................................................................... 1-10 

8. Епілепсія як ізольований наслідок ураження головного мозку: 
a) епілепсія з дуже частими нападами -3 напади на тиждень і більше ............................... 30-40 
b) епілепсія з нападами - більше 2 на місяць ............................................................................ 20-30 
c) епілепсія з нападами - 2 і менше на місяць ........................................................................... 10-20 
d) епілепсія з нападами різної морфології - без втрати свідомості ........................................ 1-10 

 
ПРИМІТКА: 
Підставою для діагностики епілепсії є: повторювані напади епілепсії, типові зміни на 
ЕЕГ, амбулаторна чи лікарняна документація, що підтверджує діагноз, діагноз, 
встановлений лікуючим лікарем (підозри на епілепсію недостатньо для встановлення 
шкоди з цього приводу). Оцінка частоти нападів після лікування. 
У разі поєднання епілепсії з іншими симптомами органічного ураження головного мозку її 
слід оцінювати відповідно до пункту 9. 

 
9. Неврологічні та психічні розлади внаслідок органічного ураження головного мозку 

(енцефалопатії) залежно від тяжкості неврологічних та психічних розладів: 
a) важкі психічні та неврологічні розлади, які значно ускладнюють або роблять 

неможливим самостійне існування. ..................................................................................... 80-100 
b) енцефалопатія зі значними характерологічними змінами та/або вираженим 

неврологічним дефіцитом ................................................................................................ 50-80 
c) енцефалопатія з помірними характерологічними змінами та/або неврологічним 

дефіцитом. ........................................................................................................................ 25-50 
d) енцефалопатія з незначними характерологічними змінами та/або незначним 

неврологічним дефіцитом ................................................................................................ 10-25 
 

ПРИМІТКА: 
Діагноз енцефалопатії повинен бути підтверджений наявністю постійного дефіциту 
неврологічного та психологічного стану, документально підтвердженого 
неврологічним, психіатричним та психологічним обстеженням (психологічні тести, 
наприклад, так звана психоорганічна тріада тощо). ) і змінами в зображенні ЕЕГ, КТ або 
МРТ. 

 
10. Розлади адаптації, неврози, т. зв церебрастенічні синдроми та інші стійкі 

суб'єктивні скарги, що виникають внаслідок черепно-мозкових травм: 
a) стійкі суб'єктивні скарги, пов'язані з травмою голови, залежно від ступеня розладів 

(головні болі, запаморочення, розлади пам'яті та концентрації, розлади сну, 
дратівливість, гіперактивність, що зберігаються більше 6 місяців після травми, 
незважаючи на лікування ............................................................................................................... 1-5 

b) посттравматичний стресовий розлад, стйкі неврози, пов'язані з черепно-мозковою 
травмою або важким ушкодженням тіла - залежно від ступеня розладів, що вимагають 
постійного психіатричного лікування. ................................................................................ 6-20 
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11. Розлади мови 
a) тотальна афазія (сенсорна або сенсорно-моторна) з аграфією та алексією. .................. 100 
b) тотальна моторна афазія ................................................................................................................. 60 
c) афазія, яка значно погіршує спілкування .............................................................................. 40-59 
d) афазія, яка помірно і незначно порушує спілкування......................................................... 20-39 
e) незначна афазія, амнестична афазія, малопомітні порушення мови, дисфазія.10-19 

 
12. Гіпоталамічні синдроми та інші стійкі ендокринні розлади з 

підтвердженим центральним походженням (нецукровий діабет, цукровий діабет, 
гіпертиреоз та ін.): 
a) що істотно погіршують функціонування системи. ................................................................ 31-50 
b) що незначно погіршують функціонування системи. ............................................................ 15-30 

 
13. Часткове або повне ураження рухових нервів очного яблука (нерви: 

окоруховий, блоковий, відвідний): 
a) з симптомами двоїння в очах, опущенням повік і порушенням акомодації ................. 20-35 
b) із симптомами подвійного зображення та опущенням століття ................................... 11-20 
c) із симптомами подвійного зображення без опущення повік ........................................... 5-10 
d) порушення акомодації або інші порушення в роботі внутрішніх м'язів ока. .................... 1-10 

 
14. Часткове або повне ураження трійчастого нерва - в залежності від ступеня 

ураження: 
a) сенсорне (включаючи посттравматичну невралгію) ......................................................... 1-10 
b) моторне ................................................................................................................................ 1-10 
c) сенсомоторні ........................................................................................................................ 3-20 

 
15. Ушкодження лицевого нерва: 

a) тотальне периферичне з регургітацією повік ....................................................................... 20 
b) часткове периферичне в залежності від вираженості симптомів ...................................... 3-19 
c) ізольоване центральне пошкодження ............................................................................... 2-10 

 
ПРИМІТКА: 
Оцінювати поєднання ураження лицевого нерва з тріщиною піраміди скроневої кістки згідно з 
п. 48. Центральне ураження лицевого нерва, яке супроводжується іншими симптомами, що 
вказують на ураження головного мозку, слід оцінювати відповідно до пункту 5 або 9. 

 
16. Стійке часткове або повне ураження язикоглоткового і блукаючого нервів 

- залежно від ступеня розладів мови, ковтання, дихання, кровообігу та 
травного тракту: 
a) легкий ступінь. .................................................................................................................... 5-10 
b) середній ступінь............................................................................................................................ 10-25 
c) високий ступінь ............................................................................................................................. 25-50 

 
17. Часткове або повне ураження додаткового нерва - залежно від ступеня ураження 3-15 

 
18. Часткове або повне ураження під'язикового нерва - залежно від ступеня ураження 5-

20 
 

ПРИМІТКА: 
Якщо ураження черепних нервів супроводжуються іншими ураженнями головного мозку, 

оцінювати згідно з пунктом 9. 
 
 
 
 
 
 

B. ПОШКОДЖЕННЯ ОБЛИЧЧЯ 

19. Пошкодження шкірного покриву обличчя (рубці та дефекти): 
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a) Спотворення - неестетичні, великі (більше 2 см в довжину або більше 1,5 см² площею) 
рубці, без функціональних порушень - в залежності від розміру рубців і дефектів 
шкірного покриву обличчя. ........................................................................................... 1-10 

b) спотворення з помірним функціональним порушенням - залежно від розміру рубців і 
дефектів покривів обличчя та ступеня функціональних порушень після оптимальної 
корекції ............................................................................................................................................. 5-25 

c) спотворення, пов'язане з вираженими функціональними порушеннями (підсумовуючи 
оцінку за спотворення з оцінкою індивідуальних функціональних порушень - прийому 
їжі, дихальних і мовних розладів, дисфункції повік та ін.) - залежно від розміру рубців і 
дефектів покривів обличчя та ступеня функціональних порушень після оптимальної 
корекції ........................................................................................................................................... 26-60 

d) рубці після опіків вище ІІА ступеня - за 1% TBSA (загальної поверхні тіла). ......................... 5 

20. Травми носа (включаючи переломи кісток носа, носової перегородки, 
пошкодження хряща, дефекти м’яких частин): 
a) видима спотворююча деформація носа, що зберігається  після корекції, без порушень 

дихання та нюху - в залежності від обсягу пошкодження ....................................................... 1-5 
b) пошкодження хрящової і кісткової структури носа з порушенням дихання, що 

зберігається після корекції - в залежності від обсягу пошкодження і ступеня порушення 
дихання. ................................................................................................................................ 6-15 

c) пошкодження хрящової і кісткової структури носа з порушенням дихання і нюху, що 
зберігається після корекції - в залежності від ступеня порушення дихання і нюху 
............................................................................................................................................ 10-20 

d) порушення або втрата нюху внаслідок пошкодження передньої ямки черепа ................. 2-5 
e) втрата значної частини носа або повна втрата (включаючи кістки в носі). ................... 20-30 

 
 

ПРИМІТКА: 
Якщо деформація носа супроводжується рубцюванням носа, оцінювати спільно за пунктом 20. 
Якщо пошкодження носа є частиною ураження, наведеного в пункті 19, слід 
використовувати оцінку згідно з пунктом 19. 

 
21. Втрата зубів: 

a) постійні різці та ікла - за кожен зуб: 
I. часткова втрата коронки (менше ½ коронки) ...................................................... 0,5 
II. втрата коронки (не менше ½ коронки) і/або кореня ......................................... 1 

b) інші зуби - за кожен зуб: 
I. втрата коронки (мінімум ½ коронки) ....................................................................... 0,5 
II. повна втрата зуба з коренем ...................................................................................... 1 

22. Переломи кісток очниці, верхньої щелепи, виличної кістки залежно від зрощення 
при зміщенні, стійкій деформації, асиметрії прикусу, порушенні жування, 
порушення чутливості: 
a) легкий ступінь. ....................................................................................................................... 1-5 
b) середній ступінь .............................................................................................................................. 6-10 
c) значний ступінь. ................................................................................................................ 11-20 

 
ПРИМІТКА  
При пошкодженні очниці з подвійним зором без порушень гостроти зору необхідно додатково 
оцінювати за пунктом 27б, при порушеннях гостроти зору – за таблицею 27а. 
У разі появи значного неврологічного дефіциту, що стосується лицьової іннервації, 
оцінювати додатково за пунктом, відповідним для даного нерва. 
Якщо черепно-лицеве пошкодження супроводжується спотворенням, оцінювати тільки 
за пунктом 19. При переломі нижньої щелепи з іншими кістками обличчя наслідки 
ушкоджень нижньої щелепи оцінювати окремо від перелому решти черепно-лицевих 
кісток - додатково за пунктом 24. 

 
23. Втрата верхньої або нижньої щелепи, в тому числі спотворення і втрата 

зубів - в залежності від розміру дефектів, спотворення і ускладнень: 
a) часткова ......................................................................................................................................... 10-35 
b) повна ............................................................................................................................................... 40-50 

24. Переломи нижньої щелепи, що зажили зі зміщенням уламків: 
a) без порушення функції скронево-нижньощелепного суглоба - в залежності від ступеня 
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деформації і розмикання щелеп ....................................................................................................... 1-5 
b) з порушенням функції скронево-нижньощелепного суглоба - в залежності від ступеня 
порушення жування і розмикання щелеп ....................................................................................... 6-15 
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25. Втрата піднебіння 
a) з порушеннями мови та ковтання - в залежності від ступеня порушення. .................... 10-25 
b) з вираженими порушеннями мови і ковтання - в залежності від ступеня порушення. 26-40 

 
 

26. Дефекти і травми язика - залежно від розміру дефекту, деформації, порушення 
мови, утруднення ковтання: 
a) Дефекти язика залежно від розміру уражень - незначні дефекти без 

значного порушення мови ............................................................................................................. 1-3 
b) дефекти язика - помірні дефекти та деформація, які порушують харчування та мову до 

ступеня, що незначно ускладнює спілкування, залежно від ступеня. .............................. 4-15 
c) значні дефекти язика та значні деформації, які порушують харчування та мову до 

ступеня, що помірно та значно ускладнює спілкування, залежно від ступеня. ............ 16-40 
d) повна втрата язика ................................................................................................................. 50 

 
 
 

C. УШКОДЖЕННЯ ОРГАНУ ЗОРУ 

27. Зниження гостроти зору або втрата одного або обох очей: 
a) у разі зниження гостроти зору або втрати зору на одне або обидва ока постійна 

шкода оцінюється відповідно до таблиці нижче: 
 
 

Таблиця 27а 
Гострота 
зору 
правого ока 

1,0 
(10/10 
) 

0,9 
(9/10) 

0,8 
(8/10) 

0,7 
(7/10) 

0,6 
(6/10) 

0,5 
(5/10) 

0,4 
(4/10) 

0,3 
(3/10) 

0,2 
(2/10) 

0,1 
(1/10) 

0 

Гострота 
зору лівого 
ока 

 
Відсоток постійної шкоди 

1,0 
(10/10) 

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 

0,9 
(9/10) 

2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 

0,8 
(8/10) 

5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 

0,7 
(7/10) 

7,5 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 

0,6 
(6/10) 

10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

0,5 
(5/10) 

12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

0,4 
(4/10) 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

0,3 
(3/10) 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

0,2 
(2/10) 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 

0,1 
(1/10) 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 

0 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 

 
b) стійке подвійне зображення без порушення гостроти зору. .............................................. 1-10 
c) втрата зору на одне око з енуклеацією очного яблука ........................................................... 40 

 
ПРИМІТКА: 
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Гострота зору завжди визначається після оптимальної корекції окулярами, як у випадку 
помутніння рогівки або кришталика, так і при одночасному ушкодженні сітківки або 
зорового нерва. Підсумкова оцінка повинна бути знижена на можливе попереднє 
порушення гостроти зору. Значення пошкодження в пункті 27c включає спотворення, 
пов’язане з енуклеацією очного яблука. 

 
28. Порушення адаптації (акомодації) за відсутності порушень гостроти зору після корекції: 

a) одне око. ................................................................................................................................. 15 
b) обидва ока .............................................................................................................................. 30 

29. Пошкодження очного яблука внаслідок тупої травми: 
a) з порушенням гостроти зору .............................................................................. згідно з 

таблицею 27а 
b) без порушення гостроти зору, з видимим косметичним дефектом або деформацією в 

зоні очного яблука - залежно від ступеня. .................................................................................. 1-5 

30. Пошкодження очного яблука - внаслідок проникаючих травм: 
a) з порушенням гостроти зору ..................................................................................... згідно з 

таблицею 27 а 
b) без порушень гостроти зору, з видимим косметичним дефектом або деформацією в зоні 

очного яблука - залежно від ступеня ........................................................................................... 1-5 

31. Пошкодження очного яблука внаслідок хімічних і термічних травм, викликаних 
електромагнітним випромінюванням і електроенергією: 
a) залежно від порушень гостроти зору ....................................................................... згідно з 

таблицею 27а 
b) без порушення гостроти зору, з видимим косметичним дефектом або деформацією в 

зоні очного яблука - залежно від ступеня. .................................................................................. 1-5 
 
 
 
 

32. Концентричне звуження поля зору слід оцінювати за наступною 

таблицею 32: Таблиця 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Половинна та інші геміанопсії: 
a) двоскронева ............................................................................................................................ 50 
b) двоносова ................................................................................................................................ 25 
c) гомонімна ................................................................................................................................ 25 
d) інші дефекти поля зору (монокулярні). ............................................................................. 1-15 

34. Посттравматична афакія без супутніх порушень гостроти зору після оптимальної 
корекції: 
a) в одному оці. ........................................................................................................................... 15 
b) в обох очах. ............................................................................................................................. 30 

ПРИМІТКА: 
За наявності супутніх розладів гостроти зору, які не підлягають корекції, оцінювати 
додатково за таблицею 27а з обмеженням до 35% для одного ока та 100% для обох 
очей. 

Звуження до 
При 
непошкоджен
ому іншому 
оці 

 
В обох очах 

При сліпоті на 
інше око 

60° 
50° 
40° 
30° 
20° 
10° менше 
10° 

0 
1- 5% 
5- 10% 
10 - 15% 
15 - 20% 
20 - 25% 
25 - 35% 

0 
10 -15% 
15- 25% 
25- 50% 
50 - 80% 
80 - 90% 
90 - 95% 

20 -35% 
35- 45% 
45 -55% 
55-70% 
70 -85% 
85- 95% 
95-100% 
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35. Посттравматична псевдоафакія (видалення кришталика внаслідок травми з 
імплантацією штучного інтраокулярного кришталика) за наявності порушень 
гостроти зору, які не підлягають корекції: 
a) в одному оці ......................................................................... згідно з таблицею 27а в межах 15-35 
b) в обох очах ........................................................................ згідно з таблицею 27а в межах 30–

100 
 

36.  Порушення прохідності слізних шляхів (сльозотеча), після хірургічної корекції - 
в залежності від ступеня та інтенсивності симптомів: 
a) в одному оці ........................................................................................................................ 5-10 
b) в обох очах ......................................................................................................................... 10-15 

37. Відшарування сітківки одного ока - посттравматичне - оцінювати згідно з таблицями 
27a і 32 і/або пунктом 33d, не менше ................................................................................................. 3 

ПРИМІТКА: 
Відшарування сітківки на одному оці лише після травми ока або голови (не враховуючи 
інвалідності до травми). Відшарування сітківки без ознак травми ока чи голови, після 
навантаження, підйому, нахилу, стрибка тощо не вважаються посттравматичними. 

38. Глаукома - вторинне посттравматичне ушкодження після підтвердженої травми ока або 
голови - оцінка відповідно до таблиці гостроти зору 27а та таблиці концентричного звуження 
поля зору 32, з умовою, що загальний відсоток постійної шкоди здоров'ю не може 
перевищувати 35% за одне око і 100% за обоє очей, не менше ..................................................... 3 

39. Пульсуючий екзофтальм - залежно від ступеня ................................................................ 35-100 

40. Посттравматична катаракта - оцінювати за таблицею гостроти зору (п. 27а), після 
завершення лікування та оптимальної корекції. 

41. Хронічний кон'юнктивіт внаслідок травми ока: 
a) незначні зміни ........................................................................................................................ 1-5 
b) значні ураження, рубці рогівки та кон'юнктиви, спайки повік ............................................. 6-10 

 
ПРИМІТКА: 
Сума встановленої шкоди здоров'ю внаслідок пошкодження окремих структур ока не 
може перевищувати величину шкоди, передбаченої за повну втрату зору на одне око 
(35%) або на обидва ока (100%). 
Якщо пошкодження повік або орбітальних тканин є частиною пошкодження інших 

частин обличчя, оцінювати відповідно до пункту 19 або 22, доповнивши оцінку пунктом 27a 
. 

 
D. ПОШКОДЖЕННЯ ОРГАНУ СЛУХУ 
42. Порушення гостроти слуху, 

a) У разі порушення гостроти слуху постійна шкода оцінюється відповідно до таблиці нижче: 

Таблиця 4а. 

Розрахунок відсоткової шкоди здоров'ю від втрати слуху за Розером (у мод.) 

Праве вухо 
Ліве вухо 

0 - 25 дБ  26 - 40 дБ 41 - 70 дБ Понад 70 дБ 

0 - 25 дБ  0 5% 10% 20% 
26 - 40 дБ 5% 15% 20% 30% 
41 - 70 дБ 10% 20% 30% 40% 
понад 70 дБ 20% 30% 40% 50% 

 
ПРИМІТКА: 
Середнє значення для правого і лівого вуха розраховується окремо з урахуванням 
частот для 500, 1000 і 2000 Гц. Якщо різниця між значеннями для 500 Гц і 2000 Гц 
перевищує 40 дБ, дефект слуху розраховується як середнє значення чотирьох порогів: 
500, 1000, 2000 i 4000 Гц. 
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Якщо різниця між значеннями для 500 Гц і 2000 Гц перевищує 40 дБ, але поріг 
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чутності при 4000 Гц краща, ніж при 2000 Гц, дефект слуху розраховується як середнє 
значення трьох порогів 500, 1000, 4000 Гц 

b) посттравматичний постійний шум у вухах - в залежності від ступеня інтенсивності... 1-5 
 
 

ПРИМІТКА: 
Якщо шум у вухах супроводжується порушенням слуху, слід оцінювати лише згідно з 
таблицею 42а, а якщо він супроводжується порушеннями рівноваги, то слід оцінювати 
згідно з пунктом 48. 

 
43. Травми вушної раковини: 

a) деформація вушної раковини (рубці, опіки та обмороження) або втрата частини 
носової раковини - залежно від ступеня пошкодження .................................................. 1-10 

b) повна втрата однієї вушної раковини ...................................................................................... 15 
c) повна втрата обох вушних раковин.......................................................................................... 30 

44. Звуження або заростання зовнішнього слухового проходу - одно- або двостороннє 
з порушенням слуху ...................................................................................... оцінювати за 
таблицею 42а 

45. Хронічний гнійний середній отит у зв'язку з травмою: 
a) однобічний ................................................................................................................................ 5 
b) двобічний ................................................................................................................................ 10 

46. Хронічний посттравматичний гнійний середній отит, ускладнений холестеатомою, 
карієсом кістки або вушним поліпом - залежно від ступеня ускладнення: 
a) однобічний ......................................................................................................................... 5-15 
b) двобічний  ........................................................................................................................ 10-20 

 
47. Травма середнього вуха, барабанної перетинки, слухових кісточок, скроневої 
кістки:................................................. ................................................. .. Оцінювати за таблицею 
42а 

 
 

48. Пошкодження внутрішнього вуха: 
а) з ушкодженням слухової частини ................................. .. ............ Оцінювати за таблицею 42а 
b) з ураженням статичного відділу (запаморочення, нудота, невелике порушення 

рівноваги) ......................................................................................................................................... 1-20 
c) з ураженням статичного відділу (запаморочення, порушення рівноваги, що утруднюють 

рух, нудота, блювота) .................................................................................................................. 21-50 
d) з ураженням слухового та статичного відділу - в залежності від ступеня пошкодження: 

........................ оцінка за таблицею 42а, підвищення ступеня інвалідності, згідно з п.п. 48b 
або 48c 

 
49. Травма лицевого нерва, включаючи тріщину піраміди скроневої кістки: 

a) однобічна  - в залежності від ступеня пошкодження. ............................................................ 5-25 
b) двобічна .............................................................................................................................. 10-60 

E. ПОШКОДЖЕННЯ ШИЇ, ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ ТА СТРАВОХОДУ 

50. Травма горла з порушенням функції ............................................................................................. 5-10 

51. Травми або звуження гортані, ушкодження гортанних нервів, що допускають 
невикористання трахеальної трубки - в залежності від ступеня пошкодження: 

a) незначна тимчасова задишка, захриплість. ............................................................................. 5-10 
b) гортанні хрипи, задишка при помірному зусиллі, задуха залежно від вираженості 

симптомів ..................................................................................................................................................... 11-30 

52. Пошкодження гортані, що вимагає постійного носіння трахеальної трубки: 
a) з порушеннями голосу - в залежності від ступеня. ............................................................ 30-59 
b) з афонією .......................................................................................................................................... 60 



13  

53. Пошкодження трахеї зі звуженням її просвіту - в залежності від ступеня її звуження: 
a) без дихальної недостатності ............................................................................................ 1-10 
b) задишка при фізичному навантаженні .................................................................................. 11-20 
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c) задишка при ходьбі по горизонтальній ділянці дороги, що вимагає періодичної паузи, 
щоб втягнути повітря. ................................................................................................................ 21-40 

d) важкий стеноз, що зберігається після корекції, підтверджений бронхоскопією з 
задишкою у стані спокою .......................................................................................................... 41-60 

 
 

54. Травма стравоходу: 
a) з постійним стенозом, без розладів харчування. ................................................................... 1-5 
b) з частковими труднощами харчування  - залежно від ступеня порушення стану 

харчування, які не потребують реконструктивних процедур............................................. 6-20 
c) зі значними порушеннями прохідності, труднощами харчування, що потребують 

реконструктивних втручань залежно від ступеня порушення стану харчування. ..... 21-50 
d) ускладнення після пошкодження стравоходу та реконструктивних втручань, стриктури 

анастомозів, постійні нориці тощо - оцінка за п. 54c, збільшуючи ступінь шкоди в 
залежності від ступеня ускладнень на ................................................................................. 10-30 

 
55. Пошкодження м'яких тканин шкіри, м'язів - в залежності від рубців, рухливості 
шиї, положення голови: 

a) шкірні рубці, великі (більше 5 см в довжину), видимі, що спотворюють, без обмеження 
рухливості шиї, в залежності від розміру, видимості, болючості рубців. ......................... 1-5 

b) зміни зі стійким обмеженням рухливості шиї малого та середнього ступеня - до 50% 
діапазону рухливості .................................................................................................................... 6-14 

c) ураження зі значним обмеженням рухливості шиї - понад 50% діапазону рухливості, з 
асиметричним положенням голови........................................................................................ 15-30 

d) рубці після опіків вище ІІА ступеня - за 1% TBSA (загальної поверхні тіла). ...................... 2 
 

ПРИМІТКА: 
 

Діапазон рухливості шийного відділу хребта: згинання 50°, випрямлення 
60°обертання за 80°, нахил убік за 45°. 
Травма м'яких тканин з одночасним пошкодженням шийного відділу хребта - оцінювати за 
пунктом 89. 

 
 
 

F. УШКОДЖЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ 
56. Ушкодження м'яких відділів грудної клітки, спини - в залежності від ступеня 
деформації, обсягу рубцевих змін, м'язових дефектів і ступеня порушення дихання: 

a) видимі деформації, шкірні дефекти та рубці, великі (більше 5 см в довжину), видимі, які 
спотворюють, не обмежують рухливість грудної клітки ........................................................... 1-5 

b) помірне обмеження рухливості грудної клітки - рубці, дефекти м'язів з невеликим 
зниженням функції дихання ........................................................................................................ 6-10 

c) помірне зниження рухливості грудної клітки - рубці, дефекти м'язів з помірним 
зниженням функції дихання ...................................................................................................... 11-25 

d) значне обмеження рухливості грудної клітки, великі стягуючі рубці, значні дефекти 
м’язів зі значним зниженням функції дихання ...................................................................... 26-40 

e) рубці після опіків вище ІІА ступеня - за 3% TBSA (загальної поверхні тіла). ......................... 1 
 

ПРИМІТКА: 
Ступені порушення функції дихання див. примітку після пункту 62. 

 
57. Пошкодження або втрата соска у жінок (у чоловіків висновок за п. 56): 

a) рубцювання або часткова втрата соска залежно від обсягу рубцювання ...................... 1-5 
b) значна або повна втрата соска - до 45 років. ...................................................................... 10-15 
c) значна або повна втрата соска - після 45 років. ................................................................... 5-10 
d) часткове пошкодження соска або його часткова втрата в залежності від розміру 

дефекту до 45 років. .................................................................................................................... 5-15 
e) часткове пошкодження соска або його часткова втрата в залежності від розміру 

дефекту після 45 років. ............................................................................................................... 1-10 
f) значна або повна втрата соска - до 45 років. ................................................................ 15-20 
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g) значна або повна втрата соска - після 45 років. ................................................................. 11-15 
h) втрата соска з частиною грудного м'яза - оцінювати за вищевказаними пунктами 

додаючи, залежно від ступеня деформації, порушення функції грудної клітки та 
верхньої кінцівки ........................................................................................................................... 1-10 

 
 
 
 

58. Переломи (мінімум 2) ребер: 
a) з наявністю деформації і без зниження функції дихання ..................................................... 1-5 
b) з помірним зниженням рухливості грудної клітки - з незначним зниженням функції 

дихання ............................................................................................................................................ 6-10 
c) з помірним зниженням рухливості грудної клітки - з помірним зниженням функції 

дихання .......................................................................................................................................... 11-25 
d) зі значним зниженням рухливості грудної клітки, зі значним зниженням функції дихання

 26-40 
 

ПРИМІТКА: 
Ступені порушення функції дихання див. примітку після пункту 62. 

 
59. Перелом грудини: 

a) без деформації, з підтвердженим хронічним больовим синдромом ................................... 1-3 
b) зі зрощенням у зміщенні залежно від ступеня деформації та недуги .............................. 4-10 

60. Переломи ребер або грудини, ускладнені хронічним оститом, наявністю сторонніх тіл 
(крім сторонніх тіл, пов'язаних із застосуванням хірургічних методів), нориці - оцінюють 
за п.п. 58-59, збільшуючи ступінь шкоди - залежно від ступеня ускладнень і 
функціональних порушень на: .............................................................................................................. 1-15 

61. Пошкодження легенів і плеври (плевральні спайки, пошкодження легеневої тканини, 
дефекти легеневої тканини, сторонні тіла та ін.): 

a) ураження легень і плеври без ознак дихальної недостатності ........................................... 1-5 
b) з симптомами легкої дихальної недостатності. ..................................................................... 5-10 
c) з симптомами помірної дихальної недостатності. .............................................................. 10-25 
d) з вираженою дихальною недостатністю. .............................................................................. 25-40 

62. Ушкодження легеневої тканини, ускладнене бронхіальними норицями, абсцесом 
легені - оцінювати за п.61, збільшуючи ступінь шкоди - залежно від ступеня ускладнення:
 10-20 

 
ПРИМІТКА: 
При оцінці за пунктами 56, 58, 60-62, крім рентгенологічного дослідження, ураження 
легеневої тканини та ступінь дихальної недостатності повинні бути підтверджені 
спірометрією та/або газометрією. Якщо наслідки травми грудної клітини оцінюються за 
кількома пунктами таблиці, а дихальна недостатність супроводжується цими наслідками, 
постійна шкода здоров’ю внаслідок ступеня дихальної недостатності визначається лише за 
одним із цих пунктів (крім п. 60 і 62). 

 
СТУПЕНІ ПОРУШЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ: 

- незначне зниження дихальної функції - VC 70 –80%, FEV1 70 -80 %, FEV1%VC – 70-
80% - по відношенню до прогнозованих значень, 

- помірне зниження дихальної функції - VC 50 – 70%, FEV1 50 –70 %, FEV1%VC 50 - 70 
% - по відношенню до прогнозованих значень, 

- значне зниження дихальної функції - VC poniżej 50%, FEV1 poniżej 50%, 
FEV1%VC менше 50 % - по відношенню до прогнозованих значень. 

 
63. Травма серця або перикарда: 

a) які потребують хірургічного втручання, зі зебреженням функції системи кровообігу, EF 
більше 55%, понад 10 МЕТ, без розладів скоротливості ........................................................ 5 

b) Клас I за NYHA, EF 50 - 55%, більше 10 MET, незначні порушення скоротливості ..... 6-15 
c) Клас II за NYHA, EF 45% -55% 7-10 MET, помірні порушення скоротливості ............. 16-25 
d) Клас III за NYHA, EF 35% - 45%, 5-7 MET, інтенсивні порушення скоротливості ....... 26-55 
e) Клас IV за NYHA, EF <35%, менше 5 MET, значні порушення скоротливості ........... 56-90 
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ПРИМІТКА: 
Функцію серцево-судинної системи необхідно оцінювати шляхом клінічного 
обстеження, візуалізації серця та/або ЕКГ з навантаженням. При розподілі наслідків за 
окремими підпунктами мають бути виконані принаймні два з наступних критеріїв: 
класифікація NYHA, EF, MET та розладів скоротливості. 

 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ NYHA - КЛАСИФІКАЦІЯ НЬЮ-ЙОРСЬКОГО КАРДІОЛОГІЧНОГО 
ТОВАРИСТВА ВИДІЛЯЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНИ СЕРЦЯ: 

 
Клас І Захворювання серця без обмеження фізичної активності. Основна фізична 

активність не викликає втоми, задишки, серцебиття та коронарного болю. 
 
Клас II. 

Захворювання серця, яке спричиняє незначне обмеження фізичної активності. 
Хороше самопочуття під час спокою. Основна активність викликає втому, 
задишку, серцебиття та коронарний біль. 

 
Клас III. 

Захворювання серця, що викликає зниження фізичної активності. Хороше самопочуття 
під час 
спокою Фізична активність, менша за основну, викликає втому, задишку, серцебиття 
та коронарний біль. 

 
Клас IV. 

Захворювання серця, яке викликає дискомфорт при будь-якій фізичній активності. 
Симптоми серцевої або коронарної недостатності можуть з'явитися навіть у спокої. 
При будь-яких фізичних навантаженнях дискомфорт посилюється. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ EF - ФРАКЦІЯ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА: 
Фракція викиду лівого шлуночка - об’єм крові, що викидається з лівого шлуночка при 
скороченні серця. Фракція викиду виражається у відсотках - відношення об'єму крові, що 
витікає з лівого шлуночка під час скорочення, до загального об'єму лівого шлуночка. Фракція 
викиду виражає здатність серця скорочуватися і є показником гемодинамічної функції серця. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА - MET, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В 
ОЦІНЦІ СТРЕС-ТЕСТУ : 
MET (MET - метаболічний еквівалент - це одиниця поглинання кисню в спокої, приблизно 3,5 мл 
кисню на кілограм маси тіла за хвилину) отримують шляхом ділення об’єму кисню (мл/хв) на 
добуток: маса тіла (кг) x 3,5. Число 3,5 приймається за величину споживання кисню в спокої і 
виражається в мілілітрах кисню на кілограм маси тіла за хвилину. 

 
 
 

64. Пошкодження діафрагми - розрив діафрагми, діафрагмальні грижі - в залежності від 
ступеня порушення функції травного тракту, дихання і кровообігу: 
a) без функціональних розладів після операції в залежності від ступеня ураження ........... 1-5 
b) незначний ступінь порушення. ........................................................................................... 6-10 
c) помірний ступінь порушення. .................................................................................................... 11-20 
d) високий ступінь порушення. ...................................................................................................... 21-40 

 
F. ПОШКОДЖЕННЯ ЖИВОТА ТА ЇХ НАСЛІДКИ 

65. Пошкодження черевної стінки (травматичні грижі, свищі, рубці та ін.), попереково-
крижової ділянки - в залежності від характеру рубців, дефектів, локалізації та 
ступеня пошкодження: 
a) видимі деформації, дефекти і рубці на шкірі, великі (більше 5 см в довжину), видимі, які 

спотворюють. .................................................................................................................................... 1-5 
b) пошкодження шкірних покривів і дефекти м'язів, посттравматичні грижі, що 

зберігаються після вправлення ......................................................................................... 5-15 
c) рубці після опіків вище ІІА ступеня - за 3% TBSA (загальної поверхні тіла). ......................... 1 

 
ПРИМІТКА: 
Травматичні грижі – лише ті, що виникли внаслідок травматичного пошкодження 
шкірного покриву живота (наприклад, після розриву м’язів черевної стінки). Пахові 
грижі, пупкові грижі і т.д., а також всі, що візуалізуються після навантаження, 
підйому, різкого руху - не вважаються посттравматичними. 
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66. Пошкодження шлунка, кишечника, сітки та брижі: 
a) Що потребують оперативного лікування, без порушень функції травного тракту. ........ 1-5 
b) з невеликим ступенем дисфункції та достатнім харчовим статусом .............................. 6-10 
c) з розладами травлення та недостатнім харчовим статусом  - залежно від ступеня 

розладів та харчового статусу. ............................................................................................... 11-40 
d) з розладами травлення і недостатнім харчовим статусом - тільки парентеральне 

харчування. .............................................................................................................................50 

67. Постійні кишково-калові нориці та штучний задній прохід - залежно від 
можливості оснащення стомою та місцевих ускладнень анастомозу: 

a) тонкої кишки. .......................................................................................................................30-80 
b) товстої кишки .......................................................................................................................20-60 

68. Пошкодження великих кровоносних судин черевної порожнини та малого тазу (черевної 
аорти, 
загальних, зовнішніх і внутрішніх клубових артерій), які не порушують функції інших 
органів залежно від ступеня ураження судин: ......................................................................... 1-10 

69. Ураження заднього проходу, анального сфінктера: 
a) рубці, звуження, незначний дискомфорт  ................................................................................. 1-5 
b) що викликають постійне повне нетримання калу та газів ...................................................... 60 

70. Ураження прямої кишки: 
a) повностінне пошкодження – легкий дискомфорт, без функціональних порушень  ......... 1-5 
b) випадання слизової ....................................................................................................................... 6-10 
c) випадання прямої кишки, залежно від ступеня випадання, що зберігається після 

операції ............................................................................................................................... 11-30 

71. Ураження селезінки: 
a) що лікуються консервативно (гематома, розрив органу - підтверджується візуалізацією)2 
b) що лікуються хірургічним шляхом із збереженням органу ..................................................... 5 
c) втрата у осіб старше 18 років ........................................................................................................15 
d) втрата у осіб до 18 років. ................................................................................................................ 20 

72. Ураження печінки і жовчних шляхів, жовчного міхура або підшлункової залози - в 
залежності від ускладнень і дисфункції: 
a) без функціональних розладів, посттравматична втрата жовчного міхура ........................ 1-5 
b) Дисфункція печінки класу А за класифікацією Чайлда-П’ю, помірна екзокринна 

дисфункція підшлункової залози або втрата частини органу. ............................................ 6-15 
c) Дисфункція печінки класу В за класифікацією Чайлда-П’ю, помірна екстра- та 

ендокринна дисфункція підшлункової залози або втрата значної частини 
органу .............................................................................................................................................. 16-40 

d) дисфункція печінки класу C за класифікацією Чайлда-П’ю, тяжка зовнішня та 
ендокринна дисфункція підшлункової залози ...................................................................... 41-60 

 
 
 
 

ПРИМІТКА: 
Панкреатичну норицю необхідно оцінювати за - кількістю виділеного вмісту, 
ступенем зовнішньосекреторної ємності та змінами вторинних покривів черевної 
порожнини згідно з п. 72  b-d. 
Жовчну норицю оцінюють за кількістю виділеного вмісту та змінами вторинних покривів 
черевної порожнини згідно п. 72  b-d. 
Стриктури жовчних проток - оцінюють за частотою рецидивів холангіту і вторинних змін в 
печінці за п. 72  b-d.. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЧАЙЛДА-П'Ю- щодо прогнозованих значень 
 
 

Параметр Кількість балів 
 

1 2 3 

Альбумін (г/дл) у 
сироватці 

>3,5 2,8-3,5 <2,8 

Білірубін (мкмоль/л) у 
сироватці. 

<25 25-40 >40 

Протромбіновий час (у 
секундах вище норми) 

<4 4-6 >6 

Асцит Немає  незначний значний 

Загострення 
енцефалопатії 

Немає I - II° III-IV° 

ГРУПА A – 5-6 балів, ГРУПА B – 7-9 балів, ГРУПА C – 10-15 балів 
 
 
 

G. УРАЖЕННЯ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

73. Ураження однієї або обох нирок з порушенням їх функції - залежно від ступеня 
порушення функції ............................................................................................................................ 5-25 

74. Втрата однієї нирки, коли інша здорова і працює нормально: .............................................. 30 

75. Втрата однієї нирки та порушення функції іншої нирки - залежно від ступеня 
порушення функції нирки, що залишилася: ............................................................................ 35-75 

76. Пошкодження сечоводу, що призвело до звуження його просвіту: 
a) що не викликає функціональних розладів .......................................................................... 1-5 
b) з порушенням функцій сечовидільної системи. ...................................................................... 6-20 

77. Ураження сечового міхура - в залежності від ступеня зменшення його ємності, 
порушення сечовипускання, хронічного запалення: 
a) Що потребує оперативного лікування, без функціональних розладів  ............................... 3-5 
b) легка та помірна дисфункція .............................................................................................. 6-15 
c) значний ступінь дисфункції ............................................................................................... 16-30 

78. Нориці верхніх сечових шляхів, сечового міхура та уретри, що зберігаються після 
хірургічного лікування: 
a) погіршення якості життя (в залежності від можливості і способу закриття нориці та інших 

вторинних розладів) в середньому ступені ............................................................................ 10-25 
b) значною мірою погіршує якість життя (залежно від можливості та способу закриття 

нориці та інших вторинних розладів). ...................................................................................... 26-50 

79. Стеноз уретри 
a) що викликає труднощі з сечовипусканням. .......................................................................... 5-15 
b) з нетриманням або затримкою сечі. .............................................................................. 16-40 
c) з нетриманням або затримкою сечі з ускладненнями ...................................................... 41-60 

ПРИМІТКА: 
Ступінь розладів сечовипускання повинна бути підтверджений уродинамічними 
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дослідженнями. 
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80. Повна втрата статевого члена: .......................................................................................................... 40 
 

81. Пошкодження або часткова втрата статевого члена - залежно від ступеня 
пошкодження та дисфункції:.................................................................................................. 3-35 

 
82. Пошкодження або втрата одного яєчка, яєчника та інших структур репродуктивної 

системи (не включені в інші пункти таблиці) - в залежності від ступеня пошкодження і 
порушення функцій: 
a) до 50 років ......................................................................................................................................... 2-20 
b) після 50 років .................................................................................................................................... 1-10 

 
83. Втрата обох яєчок або обох яєчників: 

a) до 50 років ............................................................................................................................................. 40 
b) після 50 років ....................................................................................................................................... 20 

 
84. Посттравматичне водянка яєчка: 

a) вилікувана хірургічним шляхом. .............................................................................................. 2 
b) в залежності від інтенсивності змін, що зберігаються після операції ............................... 3-10 

 
85. Втрата матки: 

a) у віці до 50 років: ................................................................................................................... 40 
b) у віці старше 50 років, ...................................................................................................................... 15 

 
86. Травматичне ушкодження промежини, калитки, вульви, піхви, сідниць: 

a) Обширні рубці, дефекти, деформації. ........................................................................................ 1-5 
b) випадання піхви, що зберігається після хірургічного лікування ........................................ 5-10 
c) випадання піхви і матки, що зберігається після хірургічного лікування ............................ 30 

 
H. ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ, РАПТОВА ДІЯ ХІМІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ ТА 
БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 
(висновок про ступінь інвалідності може бути надано не раніше ніж через 6 місяців) 

 
87. Раптове отруєння газами та хімічними речовинами - що вважається нещасним випадком: 
a) зі спричиненням стійких порушень функцій органів або систем незначного або помірного 
ступеня, які не оцінюються в окремих пунктах, відповідних для даного органу або системи 1-15 
b) з постійним ураженням кровотворної системи ............................................................................ 10-25 

 
ПРИМІТКА: 
Стійке порушення функцій органів або систем значного ступеня - оцінювати за пунктами, 
що відповідають даному органу або системі. 

 
88. Інші наслідки отруєння та загальні наслідки дії хімічних, 
фізичних та біологічних чинників (наслідки ураження електричним струмом, 
блискавкою, укуси) залежно від ступеня ушкодження, що спричиняють стійке 
порушення функцій органів або систем легкого або середнього ступеня ........................ 1-15 

 
ПРИМІТКА: 
Стійке порушення функцій органів або систем значного ступеня - оцінювати за пунктами, 
що відповідають даному органу або системі. 
У разі підтвердження, що отруєння сталося внаслідок нещасного випадку – оцінка ураження 
зору та слуху проводиться за відповідними Таблицями для пунктів 27а, 32, 42. 
Місцеві наслідки дії хімічних, фізичних і біологічних факторів слід оцінювати за пунктами, 
відповідними даній ділянці тіла. 

 
 

I. ПОШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, СПИННОГО МОЗКУ ТА ЇХ 
НАСЛІДКИ 

89. Кістково-зв'язкове пошкодження шийного відділу хребта підтверджене 
додатковими дослідженнями (функціональна рентгенографія, КТ, МРТ): 

a) з обмеженням рухливості до 25%. .............................................................................................. 1-5 
b) з обмеженням рухливості 26% - 50%. ............................................................................... 6-14 



21  

c) з обмеженням рухливості 51% - 75%. ............................................................................. 15-20 
d) з обмеженням рухливості більше 75%. .................................................................................. 21-29 
e) скутість в положенні, близькому до фізіологічного .................................................................. 30 
f) скутість при невигідному положенні голови ................................................................................ 45 
g) зменшення висоти тіла хребця не менше ніж на 10%, оцінка згідно з п. 89 a-f, додаючи в 

залежності 
від ступеня деформації. ................................................................................................................... 2-10 

h) нестабільності (на основі функціональної рентгенограми: зміщення суміжних тіл хребців 
і/або обертання) оцінюється за п. 89 a-g., збільшуючи ступінь інвалідності на ........................... 1-8 

i) Травми хребта, ускладнені запаленням хребців, наявністю стороннього тіла тощо - 
оцінюються за п. 89 a-h, збільшуючи ступінь інвалідності на ................................................................. 5 

 
ПРИМІТКА: При наявності корінцевих симптомів додаткова оцінка за п.94. Якщо єдиною 
причиною обмеження рухливості шийного відділу хребта є корінцевий больовий синдром або 
травма згинально-розгинального механізму („ whiplash”, «удару хлистом») з больовим 
синдромом без ураження нервових корінців, оцінювати тільки за п. 94. Загальний ступінь 
посттравматичної інвалідності шийного відділу хребта не може перевищувати 45%. 
Діапазони рухливості: згинання 50°, випрямлення 60°обертання по 80°, нахил убік по 45°. 

 
90. Кістково-зв'язкові пошкодження хребта в грудному відділі (Th1-Th10), 

підтверджені додатковими дослідженнями (рентген, КТ, МРТ): 
a) з обмеженням рухливості до 50%................................................................................................... 1-9 
b) з обмеженням рухливості понад 50% ......................................................................................... 10-19 
c) скутість у фізіологічному положенні ..........................................................................................20 
d) скутість у невигідному положенні ...................................................................................... 25-30 
e) зменшення висоти тіла хребця не менше 10%, оцінюється за п. 90 a-d., збільшуючи ступінь 

інвалідності в залежності від ступеня деформації на ............................................................................. 1-5 
f) нестабільності (за даними функціональної рентгенограми: зміщення тіл прилеглих 

хребців і/або ротація) оцінюється за п. 90 a-e, збільшуючи ступінь інвалідності на ...................... 1-7 
g) Ушкодження хребта, ускладнені запаленням хребців, наявністю стороннього тіла тощо - 
оцінюють за п. 90 a-f, збільшуючи ступінь інвалідності на ...................................................................... 5 

 
ПРИМІТКА: При наявності корінцевих симптомів додаткова оцінка за п.94. Якщо больовий 
синдром є єдиною причиною обмеження рухливості хребта, оцінювати тільки за п. 
94. Загальний ступінь посттравматичної інвалідності грудного відділу хребта не може 
перевищувати 30%. Діапазон рухливості: згинання 60°обертання по 30°, тест Шобера 10-11 см 
(від С7 до S1), з них грудний відділ 2-3 см. 

 
91. Кістково-зв’язкові ушкодження хребта в грудопоперековому відділі (Th11-L5), 
підтверджені додатковими дослідженнями (рентген, КТ, МРТ): 

a) з обмеженням рухливості до 25%. .................................................................................................... 1-5 
b) з обмеженням рухливості 26% - 50%. .................................................................................... 6-14 
c) з обмеженням рухливості понад 50%. .......................................................................................... 15-29 
d) скутість в положенні, близькому до фізіологічного ........................................................................30 
e) скутість при невигідному положенні тулуба. ................................................................................... 40 
f) зменшення висоти тіла хребця не менше 10%, оцінюється за п. 91 a-e., збільшуючи ступінь 

інвалідності в залежності від ступеня деформації на .......................................................................... 3-12 
g) нестабільності (за даними функціональної рентгенограми: зміщення тіл прилеглих хребців 

і/або ротація) оцінюється за п. 91 a-f, збільшуючи ступінь інвалідності на ....................................... 
 1-9 

h) ушкодження хребта, ускладнені запаленням хребців, наявністю стороннього тіла тощо - 
оцінюють за п. 91a-g, збільшуючи ступінь інвалідності на ................................................................... 
 5 

 
ПРИМІТКА: 
При наявності корінцевих симптомів додаткова оцінка за п.94. Якщо корінцевий больовий 
синдром є єдиною причиною обмеження рухливості хребта, розсудити тільки за п. 94. 
Загальний ступінь посттравматичної інвалідності поперекового відділу хребта не може 
перевищувати 40%. 
Псевдо (дегенеративний) і справжній (на тлі тріщини хребта) спондилолістез не 
розглядається як наслідок нещасного випадку. 

ДІАПАЗОН РУХЛИВОСТІ: згинання 60°, випрямлення 25°, нахил убік по 25°, тест Шобера 10-
11 см (від C7 до S1), з них поперековий відділ 7-8 см. 
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92. Ізольований перелом поперечних, остистих і кісткових відростків - в залежності від 
обмеження рухливості хребта оцінюється за пп.  89-91. 
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93. Пошкодження спинного мозку: 
a) розлади чутливості, больові синдроми без парезів залежно від ступеня порушення ..... 1-10 
b) розлади з боку сфінктера та статевих органів без парезу, синдром термінального конуса 

та пірамідні симптоми без парезу залежно від ступеня порушення. .............................................. 5-30 
c) легкий парез верхніх і /або нижніх кінцівок (4° за шкалою Ловетта або 2° за шкалою 

Ешворта), синдром Брауна-Секвара, що виникає в результаті пошкодження спинного 
мозку в  

шийному відділі з парезом кінцівок (4° за Ловеттом або 2° за Ешвортом) або ушкодження 
грудного відділу спинного мозку - з парезом нижньої кінцівки (3-4° за Ловеттом або 3-2° за 
Ешвортом) ............................................................................................................................................. 5-30 

d) помірний парез верхніх і /або нижніх кінцівок (4° за шкалою Ловетта або 3° за шкалою 
Ешворта), синдром Брауна-Секвара, що виникає в результаті пошкодження спинного мозку в 
шийному відділі з 

парезом кінцівок (3° за Ловеттом або 3° за Ешвортом), або пошкодження спинного мозку в 
грудному відділі - з парезом нижньої кінцівки (0-2° за Ловеттом або 5-4° за Ешвортом) 31-
60 

e) глибокий парез верхніх або нижніх кінцівок (2° за Ловеттом або 4° за Ешвортом), тетрапарез 
(3° за Ловеттом або 3° за Ешвортом), синдром Брауна-Секвара, що виникає в результаті 
половинного ураження спинного мозку з пареом кінцівок (2° за Ловеттом або 4° за Ешвортом) 
..................................... ........ 61-90 
f) параліч верхніх і/або нижніх кінцівок (0-1° за Ловеттом або 5° за Ешвортом), глибокий 
тетрапарез (2° за Ловеттом або 4° за Ешвортом), синдром Брауна-Секвара, що виникає в 
результаті половинного ураження спинного мозку з паралічем кінцівок 
(0-1° за Ловеттом або 5° за Ешвортом) .................................................................................................. 100 

94. Травматичні корінцеві синдроми (больові, рухові, сенсорні або змішані) і постійні 
травматичні больові синдроми без пошкодження корінців - залежно від ступеня: 

a) шийні больові .................................................................................................................................... 1-4 
b) шийні без парезу - біль, порушення чутливості, слабкість або відсутність рефлексів. 5-15 
c) шийні з парезом - в залежності від ступеня парезу і атрофії м'язів (не менше 2 см) .... 5-30 
d) грудні .................................................................................................................................... 1-10 
e) попереково-крижові больові. ........................................................................................................ 1-4 
f) попереково-крижові без парезу - біль, порушення чутливості, слабкість або відсутність 

рефлексів 
.............................................................................................................................................. 5-15 

g) попереково-крижові з наявністю парезу - в залежності від ступеня парезу і атрофії 
м'язів (не менше 2 см) .................................................................................................................. 5-30 

h) куприкові (включаючи переломи куприка) ........................................................................ 1-5 

ПРИМІТКА: 
Розлади, визначені в пункті 94 a-h, повинні бути підтверджені об'єктивною медичною 
документацією з діагностики та лікування наслідків події. Больовий синдром після 
пошкодження згинально-розгинального механізму («удар хлистом») слід оцінювати 
тільки за п. 94a або 94b. 

J. ПОШКОДЖЕННЯ ТАЗУ 
95. Стійке роз’єднання лобкового симфізу і/або вивих крижово-клубового суглоба - в 
залежності від ступеня зміщення і порушення ходи: 

a) стійке роз’єднання лобкового симфізу, відсутність дискомфорту в крижово-клубових 
суглобах, без порушень ходи ..................................................................................................... 1-4 

b) стійке роз’єднання лобкового симфізу із дискоміфортом з боку крижово-клубових 
суглобів, з порушенням ходи. .......................................................................................... 5-15 

c) стійкий вивих крижово-клубового суглоба незначного ступеня, який не потребує 
хірургічного втручання, в залежності від ступеня порушення ходи. ................................ 2-9 

d) стійкий вивих крижово-клубового суглоба значного ступеня, лікується хірургічним 
шляхом залежно від ступеня порушення ходи ................................................................... 10-30 

 
ПРИМІТКА: 
Якщо роз’єднання лобкового симфізу супроводжується переломом таза, оцінювати 
відповідно до пункту 96 або 98 
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96. Перелом кістки таза з розривом клубового пояса, одно- або багатомісцевий - 
залежно від деформації та порушення ходи: 

a) в передній ділянці однобічний (лобкова кістка, лобкова кістка і сіднична кістка)........ 1-10 
b) в передній ділянці з обох боків. ........................................................................................ 5-15 
c) в передній і задній ділянці (тип Мальгеня). ........................................................................... 10-30 
d) в передній і задній ділянці з обох боків. .........................................................................20-40 

 
ПРИМІТКА: 
Стабільні переломи тазових кісток і авульсійні переломи оцінюють згідно 

з пунктом 98. 
 

97. Перелом кульшової западини з центральним вивихом суглоба або без нього 
- в залежності від порушення функції суглоба ..................................... .. ........... оцінювати за 
п.143. 

 
ПРИМІТКА: 

Пошкодження кульшового суглоба, вилікуване штучним суглобом, 
оцінювати за пунктом 146. 

 
98. Ізольовані переломи кісток тазу і крижів без розриву пояса нижньої кінцівки: 

a) перелом кісток тазу в одному місці (наприклад, перелом однієї гілки лобкової або 
сідничної кістки), крижової кістки - без значної деформації та з незначними 
функціональними порушеннями. ........................................................................................ 1-3 

b) перелом кісток тазу в одному місці (наприклад, перелом однієї гілки лобкової або 
сідничної кістки), крижової кістки - з деформацією та функціональними порушеннями. 4-
8 

c) множинні переломи кісток тазу та/або крижів - без значної деформації та з незначним 
порушенням функції ............................................................................................................. 2-7 

d) множинні переломи кісток тазу і/або крижів з деформацією і порушенням функції.... 5-15 
 

ПРИМІТКА: 
Ушкодження органів малого таза та неврологічні симптоми, що супроводжують 
переломи, додатково оцінюються за пунктами відповідних ушкоджень органів малого 
таза або неврологічних пошкоджень. 

 
 
 

К. УШКОДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ 

Права (домінантна) Ліва 
 

ЛОПАТКА 
 

99. Перелом лопатки: 
a) загоєний перелом лопатки з незначним зміщенням та незначними порушеннями 

функції кінцівок ..................................... .. ................................................ .. ................ 1-5 1-3 
b) загоєний перелом лопатки з явним зміщенням і незначним порушенням функції 

кінцівки - з обмеженням рухливості до 30% .......................... ...... ...................... 6-12 4-9 
c) загоєний перелом лопатки з явним зміщенням і помірним порушенням функції кінцівки - 

з обмеженням рухливості в межах 31-50% ........................ ..... .. 13-20 10-15 
d) загоєний перелом лопатки з явним зміщенням і значним порушенням функції кінцівки - 

з обмеженням рухливості понад 50% ........................... ..... ..... 21- 40 16-30 
 

ПРИМІТКА: 
Стандарти позиції 99 також враховують можливі неврологічні 

ускладнення. 
 

КЛЮЧИЦЯ 
 

100. Стан після дефектного загоєння перелому ключиці в залежності від ступеня 
деформації та обмеження рухливості: 

a) легка деформація з обмеженням рухливості плечово-лопаткового суглоба до 20% 
................................ .. ................................................ .. ................................................ .. ..1-8 1-6 
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b) деформація з явним обмеженням рухливості плечово-лопаткового суглоба понад 20% 
.................................. .... .............................................. .... .............................................. ..9-20 7-15 
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101. Псевдосуглоб ключиці - залежно від викривлень, зміщень, порушення функцій 
кінцівки: ................................................................................................................................ 
a) вторинні зміни з обмеженням рухливості в плечово-лопатковому суглобі до 20% .....10-14 8-12 

 
b) вторинні зміни з обмеженням рухливості в плечово-лопатковому суглобі понад 20% ............. 
.............................................................................................................................................15-25 13-20 

ПРИМІТКА: 

У випадку перелому ключиці, ускладненого псевдосуглобом, оцінювати тільки за п.101 

102. Вивих, підвивих ключично-плечового або ключично-грудинного суглоба - 
залежно від обмеження рухів, ступеня деформації та порушення функцій: 

a) відсутність або незначна деформація та обмеження рухливості до 10% (Iº) ................... 1-5 1-3 
b) явна деформація та обмеження рухливості до 20% (IIº, IIº/IIIº)....................... 6-10 4-8 
c) явна деформація та обмеження рухливості понад 20% (IIº/IIIº, IIIº)............. 11-25 9-20 

 
ПРИМІТКА: 
Якщо порушення функції верхньої кінцівки є наслідком перекриття наслідків перелому 
ключиці та неврологічного пошкодження, порушення функції кінцівки слід оцінювати лише 
відповідно до п. 
181. Якщо недоліки не накладаються, додатково оцінювати за п. 181. 

 
103. Ушкодження ключиці, ускладнені хронічним оститом - оцінювати за п.п 100-102 - 
збільшуючи ступінь постійної шкоди на: ............................................................................................. 5 

 
 

ПЛЕЧЕ -  ПЛЕЧОВО-ЛОПАТКОВИЙ СУГЛОБ 
 

104. Пошкодження плечового суглоба (вивихи, переломи - головки, основи 
проксимального відділу плечової кістки, вертлюжної западини, шийки лопатки, 
розтягнення зв’язок) і пошкодження решти структур плеча – залежно від дефектів 
тканин, обмеження рухів, атрофії м’язів, зміщення та викривлення зламаної головки 
плечової кістки та ін.: 
а) незначні зміни з обмеженням рухливості до 30% ................................... .. 1-11 1-7 
b) середні зміни при обмеженні рухливості в діапазоні 31%-50% .................... 12-19 8-14 
c) значні зміни з обмеженням рухливості понад 50% .............................. 20-35 15-30 

 
ПРИМІТКА: 
Пошкодження плечово-лопаткового суглоба, вилікуване штучним суглобом, оцінювати 
за пунктом 104, не менше 10%. 

 

105. Застарілий невправимий вивих лопатково-плечового суглоба в залежності від 
обсягу рухів і положення кінцівки: .......................................................... 20-35 15-30 

 
106. Звичний вивих плечово-лопаткового суглоба, підтверджений медичною та 

радіологічною документацією: ……………………………………………………… .................. 5- 25
 5-20 

 
ПРИМІТКА: 

Послідовні епізоди звичного вивиху слід розглядати не як черговий нещасний випадок, а як 
наслідок останнього травматичного вивиху лопатково-плечового суглоба. При винесенні 
висновку згідно з пунктом 106 слід зібрати детальну історію попередніх травматичних 
вивихів суглобів і вивчити додаткову медичну документацію, щоб визначити дату 
останнього травматичного вивиху та дату першого звичного вивиху. Необхідний аналіз 
медичної документації та документації про нещасний випадок разом з аналізом механізму 
ушкодження, щоб ідентифікувати дану подію як нещасний випадок. 

 
107. В'ялий суглоб, ціповий внаслідок посттравматичних дефектів кістки - в 

залежності від порушення функції:................................................. 
................................................. . 25-40 20-35 
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ПРИМІТКА: 
В’ялість суглоба внаслідок паралічу – оцінюється згідно з неврологічними стандартами. 
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108. Скутість плечового суглоба (повна відсутність рухливості в 
плечово-лопатковому суглобі): 
a) у функціонально сприятливому положенні - залежно від положення та функції ... 20-35 15-

30 
б) у функціонально несприятливому положенні ............................................ ............. 40  35 

109. Рубцева контрактура плечового суглоба - в залежності від порушення функції суглоба: 
виносити висновок відповідно до пункту 104 або 108. 

110. Травма плеча, ускладнена хронічним оститом, норицями та ін. - оцінюється за п.п 
104-109, збільшуючи ступінь шкоди на ............................................................................................ 5 

ПРИМІТКА: 
Якщо порушення функції верхньої кінцівки виникає внаслідок накладання наслідків 
пошкодження плеча та неврологічного пошкодження, то порушення функції кінцівки слід 
оцінювати лише за пунктом 181. Якщо недоліки не накладаються, додатково оцінювати 
за п. 181. 

111. Втрата кінцівки в плечово-лопатковому суглобі:.................................................   70  65 

112. Втрата кінцівки разом з лопаткою: ............................................................................ 75  70 

ДІАПАЗОН РУХЛІВОСТІ ПЛЕЧОВО-ЛОПАТКОВО СУГЛОБА 
- згинання 0 - 180°випрямлення 0 - 60°, відведення 0 - 90°, підйом 90 - 180° (іноді 
відведення і підйом визначаються одним терміном - відведення, і тоді діапазон руху 
становить 0 - 180°), приведення 0-50°, зовнішнє обертання 0 - 70°внутрішнє обертання 0 - 
100° (функціональне положення, розслаблено - 20 - 40° вигини, 20 - 50° відведення і 30 - 
50° внутрішнього обертання) 

ПЛЕЧЕ 
Праве (домінантне) Ліве 

113. Перелом діафіза плечової кістки - залежно від зміщень, обмеження рухів у 
лопатково-плечовому та ліктьовому суглобах: 

a) порушення функції кінцівки з обмеженням рухливості в плечово-лопатковому суглобі 
або ліктьовому суглобі до 30% ................................. ... ................................................ ... 
......... 1-15 1-10 

b)  порушення функцій кінцівки з обмеженням рухливості в плечово-лопатковому суглобі 
або ліктьовому суглобі понад 30% ................................ .. ..............................................  16-
30 11-25 

c) переломи, ускладнені хронічним оститом, незрощенням, псевдосуглобові та ін., 
оцінюють за п. 113 a або b, збільшуючи ступінь інвалідності залежно від дисфункції на
 5-15 

114. Пошкодження м'язів, пошкодження сухожиль і їх прикріплень - в залежності від 
вторинних змін і функціональних порушень: 

а) незначні зміни ................................................. ................................................. .....   1-5 1-4 
b)   середні зміни ........................................................................................................ 6-12 5-9 
c)   значні зміни ....................................................................................................... 13-20 10-15 

 
ПРИМІТКА: 
Відповідно до цієї позиції, оцінювати тільки пошкодження без переломів кісток. У разі 
одночасного існування переломів кісток оцінювати згідно з пунктом 113. 

 
115. Втрата кінцівки в межах плеча: 

а) зі збереженням лише 1/3 проксимального відділу плечової кістки .............................................. 
............. 70  65 
b)   у випадку довшої кукси ........................................................................................... 65  60 
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116. Постійні м'язові грижі плеча. .............................................................................. оцінювати за п. 114а. 
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ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ Правий (домінуючий) Лівий 
 
 

117. Переломи ліктя (дистального кінця плечової кістки, проксимального кінця 
променевої та ліктьової кістки) - залежно від осьових порушень, обмеження рухів 
у ліктьовому суглобі та інших вторинних змін: 

a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 20% ................................... .. ..... 1-5 1-4 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 21-50% ............................ 6-15 5-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості більше ніж на 50% ...................................... 16-30 11-25 

 
118. Скутість ліктьового суглоба: 

a) у згинанні, близькому до прямого кута  і зі збереженими обертальними рухами 
передпліччя ................................. .... .............................................. .... ................ 25  20 

b) у згинанні, близькому до прямого кута і в залежності від обмеження діапазону 
обертальних рухів передпліччя ................................. ......................................................... 
26-30 21-25 

c) у випрямленому або близькому положенні (до 20°) .................................. .. ............   45  40 
d) в інших несприятливих положеннях - в залежності від функціональної придатності 

кінцівки.................................. .. ................................................ .. .................... 30-45 25-40 

119. Ушкодження ліктя - вивихи, розтягнення, пошкодження м'яких тканин - в залежності 
від обмеження рухів, атрофії м'язів, зміщення, деформації та інших вторинних змін: 

a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 20% ...................................... .. ...... 1-5 1-4 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 21-50% .............................. 6-15 5-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості більше ніж на 50% ...................................... .. . 16-3011-25 

ПРИМІТКА: 
Відповідно до цієї позиції, оцінювати тільки пошкодження без переломів кісток. У разі 
одночасного існування переломів кісток оцінювати згідно з пунктом 117. 

120. Ліктьовий суглоб, фіксований незважаючи на лікування - залежно від ступеня 
в'ялості і стану м'язів: ................................................................................................................ 15-
30 10-25 

121. Ушкодження ліктьового суглоба, ускладнені хронічним запаленням, норицями тощо, 
оцінюються за пунктами 117-120, збільшуючи ступінь постійної або тривалої шкоди 
здоров'ю на 5 

 
ПРИМІТКА: 

Функціональне повне випрямлення ліктьового суглоба 0°, повне згинання 140°, супінація і 
пронація 0° -80°. (функціональне положення 80° згинання) 

 
ПЕРЕДПЛІІЧЧЯ Праве (домінантне) Ліве 

 
122. Переломи в межах дистальних епіфізів однієї або обох кісток передпліччя, що 
призводять до обмеження рухливості зап’ястя та деформації – залежно від ступеня 
дисфункції: 

a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 30% ...................................... .. ............1-6 1-5 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 31-60% ................................... ..7-15 6-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості більше ніж на 60% ...................................... .. .....16-2511-20 
d) скутість зап'ястя у сприятливому положенні (випрямлення та пронація) .....................15-20 10-

15 
d) скутість зап'ястя у несприятливому положенні .................................. ....20-30 15-25 

123. Переломи тіл однієї або обох кісток передпліччя - в залежності від деформації і 
функціональних порушень: 

a) незначні зміни ................................................. ................................................. ..... 1-6 1-5 
b) середні зміни .............................................. ................................................. ...... 7-15 6-10 



31  

c) значні зміни, вторинні зміни та інші ................................. ............................. 16-30 11-25 
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124. Ізольоване ураження м'яких відділів передпліччя, шкіри, м'язів, сухожиль, судин - 
залежно від розміру, ураження і порушення функцій, вторинні зміни (трофічні, 
кровоносні, рубцеві та інші): 

a) незначні зміни ................................................. ................................................. ....... 1-5 1-4 
b) середні зміни .............................................. ................................................. ..... 6-10 5-8 
c) значні зміни ................................................. ................................................. ... 11-20 9-15 

 
ПРИМІТКА: 
Відповідно до цієї позиції, оцінювати тільки пошкодження без переломів кісток. У разі 
наявності переломів кісток оцінювати за пунктами 122, 123, 125, 126. 

125. Псевдосуглоб ліктьової або променевої кістки - залежно від деформації, дефектів 
кісток, функціональних порушень та інших вторинних змін: 

a) середній ступінь ................................................. .................................................   10-20 10-15 
b) високий ступінь ................................................. ................................................. .... 21-35 16-30 

 
ПРИМІТКА: 
У випадку перелому однієї кістки передпліччя, ускладненого псевдосуглобом, 
оцінювати тільки за пунктом 125. 

126. Незрощення, псевдосуглоб обох кісток передпліччя - залежно від деформації, 
дефектів кісток, функціональних порушень, вторинних змін: 
a) середній ступінь ................................................. ................................................. . 10-25 10-20 
b) високий ступінь ................................................. ................................................. ..... 26-40 21-35 

 
ПРИМІТКА: 
У випадку перелому обох кісток передпліччя, ускладненого псевдосуглобом, 
оцінювати тільки за пунктом 126. 

127. Ушкодження передпліччя, ускладнене хронічним оститом, норицями, втратою 
кісткової тканини - оцінювати за поз. 122-126, збільшуючи ступінь постійної шкоди 
на 5 

 
128. Втрата кінцівки в області передпліччя - в залежності від характеру кукси і 

придатності її для протезування: ............................................................................ 55-60 50-55 
 

129. Втрата передпліччя в області зап'ястя: ...................................................... 55  50 
 

РУХОВИЙ ДІАПАЗОН ПЕРЕДПЛІЧЧЯ: 
- привертання 0 - 80°, відвертання 0 - 80° (функціональне положення, розслаблене - 20° 
привертання) 

 
 

ЗАПЯСТЯ Праве (домінантне) Ліве 
 

130. Ушкодження зап'ястя: розтягнення зв'язок, вивихи, переломи - в залежності від 
рубців, дефектів, деформації, нестабільності, функціональних порушень, трофічних змін 
та інших вторинних змін: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 30% ...................................... .. ............1-6 1-5 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 31-60% ................................... . 7-15 6-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості більше ніж на 60% ...................................... .. .....16-25 11-
20 

 
131. Повний анкілоз в області зап'ястя: 
a) у функціонально сприятливому положенні - залежно від ступеня порушення функцій кисті та 
пальців .............................. ...... ............................................ ...... .............................................. 15-20
 10-15 
b) у функціонально несприятливому положенні - залежно від ступеня порушення функцій кисті 
та пальців .............................. ...... ............................................ ...... .............................................. 21-
30 16-25 

132. Пошкодження зап'ястка, ускладнене стійкими трофічними змінами, хронічним 
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гнійним запаленням кісток зап'ястка, норицями - оцінюється за п.п. 130-131, збільшуючи 
ступінь постійної шкоди на .......................................................................................................................... 5 
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133. Втрата руки на рівні зап'ястя:................................................. ........................   55  50 
 

ДІАПАЗОНИ РУХЛІВОСТІ ЗАП'ЯСТЯ: 
долонне згинання 60° (активне), 80° (пасивне), тильне згинання 60° (активне), 80° 
(пасивне), радіальне відхилення 20°, відхилення ліктя 30°, (функціональна позиція - від 
10° долонне згинання до 10° тильне згинання і від 0° до 10° відхилення ліктя). 

 

П'ЯСТКИ Права Ліва 
 

134. . Пошкодження п'ястки: кісток, м'яких частин - залежно від дефектів, деформації та 
порушення функцій кисті, пальців та інших вторинних змін: 
a) І п'ясткова кістка (в залежності від функції великого пальця): 

I. з обмеженням рухливості великого пальця до 30% ...................................... ... .....................1-
6 1-5 
II. з обмеженням рухливості в діапазоні 31-60% ....................................... .. ..........7-12 6-9 
III. з обмеженням рухливості понад 60% ............................................ .............13-20 10-15 

b) ІІ п'ясткова кістка (в залежності від рухливості вказівного пальця): 
I. з обмеженням рухливості до 30% ............................................ .. ...............................1-5 1-3 
II. з обмеженням рухливості в діапазоні 31-60% ....................................... .. ............6-9 4-6 
III. з обмеженням понад 60% ............................................ ... ................................10-15 7-10 

c) ІІІ п'ясткова кістка (залежно від рухливості 3 пальця та інших вторинних змін): 
I. з обмеженням рухливості в межах 20-50% ..................................... .. ....................1-2 1 
II. з обмеженням рухливості понад 50% ................................. .. .....................3-5 2-4 

d) IV, V п'ясткова кістка (в залежності від рухливості відповідних пальців та інших вторинних змін) 
- окрема оцінка для кожної п'ясткової кістки: 

I. з обмеженням рухливості в межах 20-50% ..................................... .. ...................1-2 1 
II. з обмеженням рухливості понад 50% ................................. .. .....................3-4 2 

 
 
 
 
 
 

ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ Правий (домінуючий)
 Лівий 

 
135. Втрата великого пальця - в залежності від розміру дефекту, якості кукси, 
деформації, обмеження рухливості пальця і порушення функції кисті та інших вторинних 
змін: 
a) часткова або повна втрата пучки..................................... .. ............................................1-4 1-2 
b) часткова або повна втрата нігтьової фаланги в залежності від вторинних змін.5-10 3-6 
c) втрата нігтьової фаланги та базальної фаланги (до 2/3 довжини базальної фаланги) - залежно 
від вторинних змін ............................................ . ................................................. . ...11-15 7-10 
d) втрата нігтьової фаланги та базальної фаланги менше 2/3 довжини або втрата обох фаланг 
без п’ясткових кісток ......................................... ................................................. ..................16-20 11-
15 
e) втрата обох фаланг з п’ястковою кісткою ............................................ .. ..............................20-2515-20 

136. Інші пошкодження великого пальця (переломи, вивихи, ушкодження м'яких тканин) 
залежно від порушення рухливості пальця і функції кисті та вторинних змін: 
а) незначні зміни з обмеженням рухливості до 25% ...................................... .. ............1-5 1-3 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 26-50% ................................... ..6-10 4-8 
c) значні зміни з обмеженням рухливості в межах 51-75% ..................................11-15 9-12 
d) дуже значні зміни з обмеженням рухливості понад 75% ................................16-20 13-15 
e) обширні зміни пальця та кисті, що межують із функціональною втратою пальця разом із 
першою п’ястковою кісткою ............................ ...... ................................................ ...... 
..................................... 20-25 15-20 

 
ПРИМІТКА: При оцінці ступеня дисфункції великого пальця в першу чергу враховується здатність 
до відведення, опору і захоплення. 

 
ДІАПАЗОН РУХЛІВОСТІ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ: 
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- п'ястно-фаланговий суглоб 0-60° (функціональне положення 20° вигину) 
- міжфаланговий суглоб 0-80° (функціональне положення 20° вигину) 
- відведення 0-50° 
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- приведення - максимальна відстань між лінією згинання міжфалангового суглоба 
великого пальця і лінією згинання п'ястно-фалангового суглоба V пальця - повна 
амплітуда рухів - 0 см, відсутність рухів - 8 см. 

- опозиція (протиставлення) - максимальна відстань між лінією згинання 
міжфалангового суглоба великого пальця і лінією згинання п'ястно-фалангових 
суглобів на рівні 3-го п'ястно-фалангового суглоба - повна амплітуда рухів - 8 см, 
відсутність рухів - 0 см. 

 
ВКАЗІВНИЙ ПАЛЦЕЦЬ Правий (домінуючий) Лівий 

137. Втрата вказівного пальця - залежно від деформації, якості кукси, обмеження рухів 
пальця, порушення функцій кисті: 
a) часткова або повна втрата пучки пальця ................................................... .... .....................................1-
2 1 
b) втрата нігтьової фаланги ............................................ ................................................. .3-5 2-3 
c) втрата нігтьової фаланги з частиною середньої фаланги ..................................... .... ....6-9 4-7 
d) втрата середньої фаланги ............................................ ................................................. ........10 8 
e) втрата трьох фаланг ............................................ ................................................. ............15 10 
f) втрата вказівного пальця з п’ястковою кісткою ................................. ...................................15-20 10-
15 

 
138. Будь-які інші пошкодження в межах вказівного пальця: переломи, вивихи, 
пошкодження м’яких частин – залежно від , порудеформаціїшення чутливості, обмеження 
рухів пальців, дисфункції кисті, контрактури суглобів, скутості, трофічних змін та інших 
вторинних змін – залежно від ступеня: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 20% ...................................... .. ............1-3 1-2 
b) помірні зміни з обмеженням рухливості в діапазоні 21-40% .......................4-6 3-4 
c) зміни високого ступеня з обмеженням рухливості в діапазоні 41-70% .............................7-11 5-7 
d) значні зміни з обмеженням рухливості понад 70% ..................................12-15 8-10 
e) обширні зміни пальця і кисті, що межують з функціональною втратою пальця разом з кісткою 
п'ястки ................................................. ................................................. .......................... 15-20 10-15 

 
 

ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ І П'ЯТИЙ ПАЛЬЦІ  Правий (домінуючий) Лівий 
 

139. Палець III, IV і V - залежно від рівня втрати: 
a) III палець - часткова або повна втрата кінчика пальця ………………………………… .. ………………1-2 1 
b) III палець - втрата нігтьової фаланги ................................................ .............................................3 2 
c) III палець - втрата двох фаланг ......................................... ................................................. ...7 5 
d) III палець - втрата трьох фаланг ......................................... ................................................. ...10 8 
e) IV палець - часткова або повна втрата кінчика пальця …………………… .. ……… .. …………. ………1 0,5 
f) IV палець - втрата нігтьової фаланги. ........................................................................................ 2 1 
g) IV палець - втрата двох фаланг ......................................................................................................... 4 2 
h) IV палець - втрата трьох фаланг ......................................................................................................... 7 3 
i) V палець - за втрату кожної фаланги ................................................................................................. 1 1 

140. Втрата 3-го, 4-го або 5-го пальців з п'ястковою кісткою: 
a) палець III ................................................................................................................................. 12 

 
10 

b) палець IV .................................................................................................................................... 9 5 
c) палець V .................................................................................................................................................. 5 4 

 
141. Будь-які інші ушкодження в межах III, IV або V пальців - переломи, вивихи, 
пошкодження м'яких частин - залежно від деформації, порушення чутливості, обмеження 
рухів пальців, контрактури суглобів, скутості, трофічних змін та інших вторинних змін - за 
кожен палець в залежності від ступеня: 
a) палець III 

I. обмеження рухливості до 50% без вторинних змін ....................................... ........1-2 1-2 
II. обмеження рухливості понад 50% без вторинних змін ..................................3-5 3-4 
III. обмеження рухливості до 50% з вторинними змінами ............................................ ..1-5 1-4 
IV. обмеження рухливості понад 50% із вторинними змінами ..............................6-10 5-8 

b) палець IV : 
I. обмеження рухливості до 50% без вторинних змін ......................................... ...........1-2 1 
II. обмеження рухливості понад 50% без вторинних змін .........................................3-4 2 
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III. обмеження рухливості до 50% з вторинними змінами ............................................ ..1-4 1-2 
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IV. обмеження рухливості понад 50% із вторинними змінами .................................5-7 3 
b) палець V: 

I. обмеження рухливості до 50% без вторинних змін ....................................... .............1 1 
II. обмеження рухливості понад 50% без вторинних змін ......................................... .2 2 
III. обмеження рухливості до 50% з вторинними змінами ............................................ .. .....2 2 
IV. обмеження рухливості понад 50% із вторинними змінами ..................................3 3 

 
ПРИМІТКА: Загальний ступінь посттравматичної інвалідності кисті не може перевищувати 
55% - правої та 50% - лівої. 
Для ушкоджень більше одного пальця загальна оцінка має бути меншою за загальну повну 
втрату цих пальців і відповідати ступеню корисності кисті. Деякі приклади наведено вище 
в п. 140c. 
ДІАПАЗОН РУХЛИВОСТІ - ПАЛЬЦІ II - V: 

- п'ястно-фаланговий суглоб 0-90° (функціональне положення 30° вигину) 
- проксимальний міжфаланговий суглоб 0-100° (функціональне положення 40° згинання) 
- дистальний міжфаланговий суглоб 0-70° (функціональне положення 20° згинання) 

 
 

L. ПОШКОДЖЕННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ 

КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ 
 

142. Втрата нижньої кінцівки: 
a) шляхом енуклеації в тазостегновому суглобі .......................................................................... 70 
b) ампутація вище ½ стегна ..................................................................................................................... 60 

143. Пошкодження кульшового суглоба - вивихи, переломи кульшової западини, 
переломи проксимального відділу стегнової кістки, переломи шийки, переломи вертлюга, 
травматичне відшарування головки стегнової кістки та пошкодження м'яких тканин 
навколо кульшового суглоба - залежно від дефектів, ступеня обмеження рухів, 
деформацій та вторинних змін: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 30%. ..................................................................... 2-12 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 31-60%. ................................................. 13-24 
c) значні зміни з обмеженням рухливості понад 60%. .................................................................. 25-40 

144. Скутість кульшового суглоба - залежно від положення та вторинних порушень 
статики та динаміки: 
a) у функціонально сприятливому положенні ..................................................................................... 30-35 
b) у функціонально несприятливому положенні ................................................................................. 36-45 

145. Контрактури і скутість, ускладнені хронічним запаленням кісткової тканини, зі 
свищами і т. д. - оцінюють за поз. 143, збільшуючи ступінь інвалідності на. ............................ 5 

146. Посттравматичне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від рухливості, 
больових симптомів, потреби в ортопедичному обладнанні, можливості та порушення 
ходи: 
a) без функціональних обмежень ................................................................................................................ 15 
b) незначні зміни з обмеженням рухливості до 50%. ....................................................................... 16-25 
b) значні зміни з обмеженням рухливості понад 50%. ...................................................................... 26-45 

 
ПРИМІТКА: Слід звернути увагу на наступні патологічні зміни, що виникають внаслідок 
травматичного ушкодження стегна: гематогенний гнійний остит, кістково-суглобовий 
туберкульоз, новоутворення, асептичний некроз кісток, варус стегна у підлітків та інші 
деформації, що викликають порушення статики.  При цьому виді захворювання оцінка 
інвалідності обмежується лише інвалідністю, спричиненою нещасним випадком, про який 
йдеться.  
Якщо порушення функції нижньої кінцівки є наслідком накладання наслідків ушкоджень стегна 
та неврологічних ушкоджень, оцінку порушення функції кінцівки слід проводити лише за п. 181. 
Якщо недоліки не накладаються, додатково оцінювати за п. 181. 

ДІАПАЗОН РУХЛИВОСТІ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 
- згинання 0 - 120°випрямлення 0 - 20°, відведення 0 - 50°, приведення 0 - 40°, ротація (обертання) 
назовні 0-45°обертання всередину 0 - 50° . 
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СТЕГНО 

147. Перелом стегнової кістки - залежно від деформації, порушення осі кінцівки, 
вкорочення, атрофії м'язів, обмеження рухів у тазостегнових і колінних суглобах, 
порушення ходи, дисфункції кінцівок та інших вторинних змін: 
a) укорочення в межах 1-3 см без вторинних змін .......................................................................... ,, ..3-10 
b) укорочення в межах 3,1-5 см без вторинних змін. ........................................................................ 11-20 
c) укорочення понад 5 см без вторинних змін ................................................................................... 21-30 
d) незначні зміни з укороченням до 3 см .....................................................................................10-15 
e) середні зміни з укороченням в межах 3,1-5 см, порушення ходи середнього 
ступеня .......................................................................................................................................................... 16-29 
f) значні зміни з укороченням більше 5 см, значне порушення ходи ....................................... 30-40 

ПРИМІТКА: 
Оцінка вторинних уражень відповідно до цього пункту повинна відповідати значенням шкоди, 
описаним у пунктах 143 і 154, що описують відсоток втрати рухливості в тазостегнових і 
колінних суглобах з обмеженням до 60%. 

148. Псевдосуглоб стегнової кістки, дефекти стегнової кістки, що перешкоджають 
навантаженню кінцівки, - залежно від ступеня функціональної недостатності, укорочення, 
запальних змін і вторинних порушень: ........................................................................................... 40-60 

149. Ізольовані ушкодження м'яких тканин - в залежності від порушення функції кінцівки: 
a) легкий ступінь. ..................................................................................................................... 1- 5 
b) середній ступінь .............................................................................................................................. 6-10 
c) значний ступінь. ................................................................................................................. 11-20 

 
ПРИМІТКА: 
За цим пунктом слід оцінювати тільки ураження без переломів кісток. У разі одночасного 
існування переломів кісток оцінювати відповідно до пункту 147. 

150. Пошкодження великих судин, посттравматичні аневризми - в залежності від ступеня 
порушення 

кровопостачання кінцівки та ускладнень: ........................................................................................ 5-30 

151. Пошкодження стегна, ускладнене хронічним гнійним оститом, норицями, 
позаскелетною осифікацією - оцінюється за пунктом 147, збільшуючи ступінь шкоди  - 
залежно від ступеня ускладнень на: ................................................................................................. 5-10 

152. Пошкодження стегна, ускладнене супутнім пошкодженням сідничного нерва, 
оцінюють за пунктами 147-150, збільшуючи ступінь постійної шкоди - в залежності від 
розміру пошкодження нерва на: ................................................................................................ 10-60 

 
ПРИМІТКА: 
Загальний ступінь шкоди, що оцінюється за п.п 147-152 та п. 153, не може перевищувати 60%. 

 
153. Втрата кінцівки - залежно від довжини кукси та її придатності для протезування: 
........................................................................................................................................................ 55-60 

 
 

КОЛІНО 
 

154. Переломи кісток, що утворюють колінний суглоб, та інші ушкодження - залежно від 
деформацій, контрактур, обмеження рухів, стабільності суглоба та інших вторинних змін. 
Додатково оцінюється за п.п 155, 156: 
a) втрата рухливості в межах 0-40° на кожні 2° дефекту руху .......................................................... 1 
b) втрата рухливості в межах 41°-90° на кожні 5° ...................................................................................... 1 
c) втрата рухливості в межах 91°-120°на кожні 10° дефекту руху ................................................... 1 
d) анкілоз колінного суглоба у функціонально сприятливому положенні (0-15°) .......................... 25 
e) анкілоз колінного суглоба у функціонально несприятливому положенні .................................. 35 

155. Пошкодження зв'язково-капсульного апарату в залежності від стабільності суглоба 
та статико-динамічної функції кінцівки. Додатково оцінюється за п. 154. 
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a) нестабільність в одній площині Iº з невеликими вторинними змінами (м’язова атрофія та 
зниження сили м’язів тощо) .......................................................................................................................... 1-4 
b) нестабільність в одній площині II°, у двох площинах І°залежно від вторинних змін (атрофія 
м'язів і зниження сили м'язів та ін.) .......................................................................................................... 5-12 
c) нестабільність в одній площині III° або двох площинах II°залежно від вторинних змін (атрофія 
м'язів і зниження сили м'язів та ін.) ....................................................................................................... 13-19 
d) нестабільність у двох площинах III°залежно від вторинних змін (атрофія м'язів і зниження 
сили м'язів та ін.) 20-25 
e) повна багатоплощинна нестабільність, залежно від вторинних змін (атрофія м'язів і зниження 
сили м'язів та ін.) ........................................................................................................................................ 26-35 

 
156. Інші наслідки травм колінного суглоба (порушення вісі суглоба, хронічні ексудативні 
запалення, хронічні больові симптоми, хондромаляція, нестабільність надколінка, 
переломи надколінка, пошкодження меніска залежно від функції колінного суглоба та 
тяжкості наявних симптомів. Оцінюється за п.п 154 та/або 155, збільшуючи ступінь 
інвалідності на:. ............................................................................................................................ 1-10 

 
ПРИМІТКА: Загальний ступінь посттравматичної інвалідності колінного суглоба не може 
перевищувати 40%. Див. аналогічну примітку до п.106. Слід звернути увагу на механізм травми, 
ушкодження (розрив суглобової капсули і внутрішньосуглобова гематома), метод лікування 
(іммобілізація в гіпсі чи ні), наявність схильності у вигляді анатомічних змін або захворювань. . 
Аналіз повинен базуватися на повній медичній документації. 
ПРИМІТКА: 
Пошкодження колінного суглоба, вилікуване штучним суглобом, слід оцінювати за 
пунктами 154 і 156, не менше 15%. 

 
 

157. Втрата кінцівки на рівні колінного суглоба ................................................................................ 50 
 

ПРИМІТКА: 
Правильно функціональний діапазон рухів у колінному суглобі становить від 0° для 
розгинання до 120° для згинання. 

 
ГОМІЛКА 

 
158. Перелом кісток гомілки в залежності від деформації, укорочення, обмеження 
рухливості в гомілковостопних і колінних суглобах та інших вторинних змін: 
a) ізольоване укорочення в межах 1-3 см без вторинних змін ........................................................ 2-10 
b) ізольоване укорочення в межах 3,1-5 см без вторинних змін. ................................................... 11-20 
c) ізольоване укорочення більше 5 см без вторинних змін. ............................................................ 21-30 
d) незначні зміни з укороченням в межах 0-3 см .......................................................................... 3-15 
e) середні зміни з укороченням в межах 3,1-5 см ....................................................................... 16-29 
f) значні зміни з укороченням більше 5 см........................................................................................... 30-40 

 
ПРИМІТКА: 
Оцінка вторинних змін відповідно до цього пункту повинна відповідати значенням шкоди, 
описаним у пунктах 154 і 162, що описують відсоток втрати рухливості в колінних і 
гомілковостопних суглобах з обмеженням до 40%. 

 
159. Ізольований перелом малогомілкової кістки - залежно від зміщень, деформації, 
порушення функцій кінцівки ..................................................................................................................... 1-3 

 
160. Ушкодження м'яких тканин гомілки, шкіри, м'язів, судин, ахіллового сухожилля та 
інших сухожиль - залежно від ступеня пошкодження, функціональних обмежень та інших 
вторинних змін: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 30% .............................................................................. 1-5 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 31-50%. ....................................................... 6-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості понад 50%. ...................................................................... 11-20 

 
161. Втрата кінцівки в ділянці гомілки - залежно від характеру кукси, довжини, 
придатності до протезування та вторинних змін кінцівки: 

a) з довжиною кукси до 8 см, виміряної від суглобової щілини .................................................. 50 
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b) у випадку довшої кукси .............................................................................................................. 45-50 
 

ПРИМІТКА: 
У разі, коли порушення функції нижньої кінцівки виникає внаслідок накладання наслідків 
ушкоджень гомілки та неврологічних ушкоджень, оцінку порушення функції кінцівки слід 
проводити лише за п. 181. Якщо недоліки не накладаються, додатково оцінювати за п. 181. 

 
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ ТА ГОМІЛКОВО- П'ЯТКОВИЙ СУГЛОБ, СТОПА 

 
162. Пошкодження гомілковостопного та гомілково-п'яткового суглобів: переломи, 
розтягнення зв'язок, вивихи, пошкодження зв'язок, капсули суглоба та ін. - в залежності 
від деформації, обмеження рухливості, вторинних змін і стійких симптомів: 
a) легкого ступеня з обмеженням рухливості до 20%. .......................................................................... 1-4 
b) середнього ступеня з обмеженням рухливості в межах 21-50%. ............................................ 5-10 
c) високого ступеня з обмеженням більше 50%. ................................................................................ 11-20 
d) ускладнені хронічним артрозом, норицями та іншими вторинними змінами, підвищити оцінку 
інвалідності на ..................................................................................................................................................... 5 

163. Скутість гомілковостопного суглоба в залежності від стійких симптомів і обмежень 
функцій: 
a) під кутом, наближеним до прямого  ± 5º ............................................................................................... 20 
b) в інших положеннях, які є функціонально несприятливими залежно від положення ............ 21-30 
c) в несприятливих положеннях при норицях, оститах і т. д. - збільшити оцінку інвалідності на 
.................................................................................................................................................................5 

 
164. Переломи таранної або п'яткової кістки - в залежності від стійких симптомів і 
обмежень функцій: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 20%. ............................................................................ 1-4 
b) середні зміни з обмеженням рухливості в межах 21-50%. ....................................................... 5-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості понад 50%. ...................................................................... 11-20 

165. Втрата таранної та/або п'яткової кісток - залежно від розміру, рубцювання, 
деформації, статико-динамічних порушень стопи та інших ускладнень: . 

a) часткова втрата. ........................................................................................................................... 20-30 
b) повна втрата .................................................................................................................................. 30-40 

166. Пошкодження кісток плесна зі зміщенням, деформацією та іншими вторинними 
змінами: 
a) незначні зміни з обмеженням рухливості до 20% ........................................................................... 1-4 
b) помірні зміни з обмеженням рухливості в діапазоні 21-50% ................................................... 5-10 
c) значні зміни з обмеженням рухливості понад 50% ........................................................................ 11-20 

167. Переломи плеснових кісток - залежно від зміщень, деформацій стопи, статико-
динамічних порушень та інших вторинних змін: 
a) 1 або 5 плеснові кістки: 

I. незначні зміни без деформації. ................................................................................................ 1-4 
II. значні зміни, деформація, обмеження рухливості стопи ................................................. 5-10 

b) 2, 3 або 4 плеснові кістки: 
I. незначні зміни ..................................................................................................................... 1-3 
II. значні зміни з деформацією та обмеженням рухливості стопи .................................... 4-7 

c) переломи двох плеснових кісток - в залежності від деформації і функціональних 
порушень. ........................................................................................................................................................ 2-10 
d) переломи трьох і більше плеснових кісток - в залежності від деформації і функціональних 
порушень. ........................................................................................................................................................ 3-15 

168. Переломи плеснової кістки, ускладнені оститом, норицями та вторинними 
трофічними змінами, оцінюють за поз. 167 збільшуючи ступінь інвалідності на .................. 5 

169. Інші пошкодження заплеснової та плеснової ділянки - розтягнення, забої, 
пошкодження м'язів і сухожиль залежно від деформації, трофічних змін, порушення 
динаміки стопи та інших вторинних змін: 

a) незначні зміни ....................................................................................................................... 1-4 
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b) середні зміни ................................................................................................................................... 5-10 
c) великі зміни ................................................................................................................................... 11-15 

 
170. Повна втрата стопи ............................................................................................................................ 45 

 
171. Втрата стопи на рівні суглоба Шопарта .................................................................................... 40 

 
172. Втрата стопи на рівні суглоба Лісфранка ............................................................................ 35 

 
173. Втрата плеснової кістки стопи в залежності від ступеня втрати передньої частини 
стопи та якості кукси .............................................................................................................................. 20-30 

 
ДІАПАЗОН РУХЛИВОСТІ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 

- тильне згинання 0 - 20°, підошовне згинання 0 - 40-50°, привертання 0-10°, відвертання 0 - 40°, 
приведення 0-10°, відведення 0 - 10°. 

 
ПРИМІТКА: 
Якщо порушення функції нижньої кінцівки виникає внаслідок накладання наслідків травми 
стопи і неврологічного ушкодження, оцінку порушення функції кінцівки слід проводити тільки 
за п. 181. Якщо недоліки не накладаються, додатково оцінювати за п. 181. 

 
 

ПАЛЬЦІ СТОПИ 
 

174. Втрата в області великого пальця стопи - в залежності від розміру дефектів, характеру 
кукси: 

a) дефекти кінчика пальця або часткова втрата нігтьової фаланги .............................................. 1-3 
b) втрата нігтьової фаланги .................................................................................................................. 4 
c) втрата в області базальної фаланги ............................................................................................ 5-7 
d) втрата базальної фаланги великого пальця ................................................................................... 8 

 
175. Інші пошкодження великого пальця стопи - вивихи, переломи, пошкодження м'яких 
тканин - в залежності від ступеня рубців, дефектів, деформацій, порушення функції 
стопи, обмеження рухливості: 
a) незначні зміни, обмеження рухливості до 30%. ................................................................................ 1-2 
b) середні зміни, обмеження рухливості в межах 31-50%. ............................................................ 3-4 
c) значні зміни, обмеження рухливості понад 50%. .............................................................................. 5-7 

 
176. Втрата великого пальця стопи: 
a) разом із плесновою кісткою - залежно від величини втрати плеснової кістки. ........................ 9-12 
b) разом із принаймні трьома іншими пальцями стопи ....................................................................15 
c) разом з усім іншими пальцями стопи .............................................................................................20 

 
177. Втратав області  II, III, IV, V пальців: 
a) часткова втрата ........................................................................................................................................... 1 
b) повна втрата ................................................................................................................................................ 2 

 
178. Втрата V пальця стопи з плесновою кісткою ............................................................................ 3-8 

 
179. Втрата II, III, IV пальців стопи з плесновою кісткою - залежно від обсягу втрати 
плеснової кістки, положення стопи та інших вторинних змін ..................................................... 3-5 

180. Пошкодження  II, III , IV і V пальців - вивихи, переломи, пошкодження м'яких тканин - 
в залежності від обсягу дефектів, деформації, положення, ступеня функціональних 
порушень і кількості пошкоджених пальців: 
a) помірні і значні зміни у кожному пальці ................................................................................................. 1 
b) спільно за всі пошкоджені II-V пальці однієї стопи .................................................................... 1-5 

 
 

ДІАПАЗОН РУХЛИВОСТІ ПАЛЬЦІВ СТОПИ 
- згинання 0 - 40° (активне), 0-60° (пасивне) 
- розгинання 0 - 45°(активне), 0-80° (пасивне). 
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ПРИМІТКА: Загальний ступінь посттравматичної інвалідності нижніх кінцівок не може 
перевищувати значення для ампутації на цьому рівні. 
Вартість шкоди, визначена за пошкодження одного пальця, не може перевищувати вартості 
повної втрати цього пальця. 

 
 
 
 
 

М. ПАРЕЗИ АБО ПАРАЛІЧІ ОКРЕМИХ 
ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ 

Права (домінантна) Ліва 

181. Часткове або повне пошкодження - в залежності від ступеня порушення: 
a) діафрагмального нерва нижче його з’єднання з підключичним нервом ................. 5-15 
б) довгого грудного нерва ............................................. ............................................ 5-15 5-10 
c) пахвового нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва ........................ 3-25 2-

20 
d) м'язово-шкірного нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва........... 3-20 2-

15 
e) променевого нерва над місцем виходу гілки до триголового м'яза руки - чутливої 

частини, рухової частини або всього нерва .......................... ....... ................................. 3-35
 2-30 

f) променевого нерва нижче виходу гілки до триголового м'яза руки - чутливої частини, 
рухової частини або всього нерва .......................... ....... ................................. 3-30 2-20 

g) променевого нерва над входом у канал поворотного м'яза передпліччя - чутливої 
частини, рухової частини або всього нерва ........................ ......... ................................... 3-
25 2-15 

h) променевого нерва після виходу з каналу поворотного м'яза передпліччя - чутливої 
частини, рухової частини або всього нерва .......................... ....... ................................. 2-15
 1-10 

i) серединного нерва в області руки - чутливої частини, рухової частини або всього нерва 
................................................................................................................................. 3-35 2-25 

j) серединного нерва в області зап'ястя - чутливої частини, рухової частини або всього нерва 
................................................................................................................................ 3-20 2-15 

k) ліктьового нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва .......................... 2-25
 1-20 

l) плечового сплетення надключичної (верхньої) частини ......................................... .. ....   10-25 5-
20 
m) плечового сплетення підключичної (нижньої) частини ......................................... .. ..... 10-45 5-
40 
n) інших нервів шийно-грудного відділу хребта .................................................................... 1-15 
o) затульного нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва ........................ 1-15 
p) стегнового нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва ......................... 1-30 
q) сідничних нервів (верхній і нижній) ............................................................................................. 1-20 
r) загального вульварного нерва .................................................................................................... 2-20 
s) сідничного нерва до поділу на великогомілковий і малогомілковий нерви ..................... 5-60 
t) великогомілковий нерв - чутливої частини, рухової частини або всього нерва. ............. 3-30 
u) малогомілкового нерва - чутливої частини, рухової частини або всього нерва ............... 2-20 
v) попереково-крижового сплетення............................................................................................ 15-60 
w) решти попереково-крижових нервів. ......................................................................................... 1-10 

ПРИМІТКА: Показана клінічна оцінка та кількісна оцінка на основі досліджень 
нервово-м’язової провідності (EMG). 

182. Каузалгія, підтверджена стаціонарним спостереженням - залежно від ступеня ..... 10-40 
 

ПРИМІТКА: 
Ця оцінка включає дефіцит, пов'язаний з ушкодженням, типовим для даного нерва. 

 
ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ: 
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При множинних ушкодженнях верхньої або нижньої кінцівки (її частини) при визначенні 
остаточного розміру постійної шкоди здоров'ю повинен враховувати загальну функцію 
кінцівки (або її частини), а не тільки математичний результат підсумовування відсотків 
постійної шкоди здоров'ю за окремими ушкодженнями. 
Загальний ступінь посттравматичної інвалідності нижніх кінцівок не може перевищувати 
значення для ампутації на цьому рівні. 
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Пошкодження кукси ампутованих кінцівок, що потребують заміни протеза, 
реампутації або неможливості користуватися протезом - оцінювати за ампутацією 
на більш високому рівні. 
При рубцях після опіків шкіри вище ІІА ступеня рекомендується додаткова оцінка втрати 
функції шкіри: на обличчі за 1% ТБСА - 5% шкоди, на шиї - за 1% ТБСА - 2% шкоди. на 
кінцівках за 1% TBSA - 1% шкоди, на руках за 1% TBSA –4% шкоди, на тулубі за 3% TBSA –
1% шкоди. 
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	36.  Порушення прохідності слізних шляхів (сльозотеча), після хірургічної корекції - в залежності від ступеня та інтенсивності симптомів:
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	43. Травми вушної раковини:
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	46. Хронічний посттравматичний гнійний середній отит, ускладнений холестеатомою, карієсом кістки або вушним поліпом - залежно від ступеня ускладнення:
	48. Пошкодження внутрішнього вуха:
	49. Травма лицевого нерва, включаючи тріщину піраміди скроневої кістки:
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	55. Пошкодження м'яких тканин шкіри, м'язів - в залежності від рубців, рухливості шиї, положення голови:

	F. УШКОДЖЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
	56. Ушкодження м'яких відділів грудної клітки, спини - в залежності від ступеня деформації, обсягу рубцевих змін, м'язових дефектів і ступеня порушення дихання:
	57. Пошкодження або втрата соска у жінок (у чоловіків висновок за п. 56):
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	59. Перелом грудини:
	60. Переломи ребер або грудини, ускладнені хронічним оститом, наявністю сторонніх тіл (крім сторонніх тіл, пов'язаних із застосуванням хірургічних методів), нориці - оцінюють за п.п. 58-59, збільшуючи ступінь шкоди - залежно від ступеня ускладнень і ф...
	61. Пошкодження легенів і плеври (плевральні спайки, пошкодження легеневої тканини, дефекти легеневої тканини, сторонні тіла та ін.):
	62. Ушкодження легеневої тканини, ускладнене бронхіальними норицями, абсцесом легені - оцінювати за п.61, збільшуючи ступінь шкоди - залежно від ступеня ускладнення: 10-20
	СТУПЕНІ ПОРУШЕННЯ ДИХАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ:
	63. Травма серця або перикарда:
	КЛАСИФІКАЦІЯ NYHA - КЛАСИФІКАЦІЯ НЬЮ-ЙОРСЬКОГО КАРДІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВИДІЛЯЄ НАСТУПНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНИ СЕРЦЯ:
	ВИЗНАЧЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА - MET, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ОЦІНЦІ СТРЕС-ТЕСТУ :
	64. Пошкодження діафрагми - розрив діафрагми, діафрагмальні грижі - в залежності від ступеня порушення функції травного тракту, дихання і кровообігу:

	F. ПОШКОДЖЕННЯ ЖИВОТА ТА ЇХ НАСЛІДКИ
	65. Пошкодження черевної стінки (травматичні грижі, свищі, рубці та ін.), попереково-крижової ділянки - в залежності від характеру рубців, дефектів, локалізації та ступеня пошкодження:
	66. Пошкодження шлунка, кишечника, сітки та брижі:
	67. Постійні кишково-калові нориці та штучний задній прохід - залежно від можливості оснащення стомою та місцевих ускладнень анастомозу:
	68. Пошкодження великих кровоносних судин черевної порожнини та малого тазу (черевної аорти,
	загальних, зовнішніх і внутрішніх клубових артерій), які не порушують функції інших органів залежно від ступеня ураження судин: 1-10
	69. Ураження заднього проходу, анального сфінктера:
	70. Ураження прямої кишки:
	71. Ураження селезінки:
	72. Ураження печінки і жовчних шляхів, жовчного міхура або підшлункової залози - в залежності від ускладнень і дисфункції:

	G. УРАЖЕННЯ СЕЧОСТАТЕВИХ ОРГАНІВ
	73. Ураження однієї або обох нирок з порушенням їх функції - залежно від ступеня порушення функції 5-25
	74. Втрата однієї нирки, коли інша здорова і працює нормально: 30
	75. Втрата однієї нирки та порушення функції іншої нирки - залежно від ступеня порушення функції нирки, що залишилася: 35-75
	76. Пошкодження сечоводу, що призвело до звуження його просвіту:
	77. Ураження сечового міхура - в залежності від ступеня зменшення його ємності, порушення сечовипускання, хронічного запалення:
	78. Нориці верхніх сечових шляхів, сечового міхура та уретри, що зберігаються після хірургічного лікування:
	79. Стеноз уретри
	80. Повна втрата статевого члена: 40
	82. Пошкодження або втрата одного яєчка, яєчника та інших структур репродуктивної системи (не включені в інші пункти таблиці) - в залежності від ступеня пошкодження і порушення функцій:
	83. Втрата обох яєчок або обох яєчників:
	84. Посттравматичне водянка яєчка:
	85. Втрата матки:
	86. Травматичне ушкодження промежини, калитки, вульви, піхви, сідниць:

	H. ГОСТРЕ ОТРУЄННЯ, РАПТОВА ДІЯ ХІМІЧНИХ, ФІЗИЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ
	(висновок про ступінь інвалідності може бути надано не раніше ніж через 6 місяців)
	88. Інші наслідки отруєння та загальні наслідки дії хімічних,

	I. ПОШКОДЖЕННЯ ХРЕБТА, СПИННОГО МОЗКУ ТА ЇХ НАСЛІДКИ
	89. Кістково-зв'язкове пошкодження шийного відділу хребта підтверджене додатковими дослідженнями (функціональна рентгенографія, КТ, МРТ):
	90. Кістково-зв'язкові пошкодження хребта в грудному відділі (Th1-Th10), підтверджені додатковими дослідженнями (рентген, КТ, МРТ):
	91. Кістково-зв’язкові ушкодження хребта в грудопоперековому відділі (Th11-L5), підтверджені додатковими дослідженнями (рентген, КТ, МРТ):
	92. Ізольований перелом поперечних, остистих і кісткових відростків - в залежності від обмеження рухливості хребта оцінюється за пп.  89-91.
	94. Травматичні корінцеві синдроми (больові, рухові, сенсорні або змішані) і постійні травматичні больові синдроми без пошкодження корінців - залежно від ступеня:

	J. ПОШКОДЖЕННЯ ТАЗУ
	95. Стійке роз’єднання лобкового симфізу і/або вивих крижово-клубового суглоба - в залежності від ступеня зміщення і порушення ходи:
	96. Перелом кістки таза з розривом клубового пояса, одно- або багатомісцевий - залежно від деформації та порушення ходи:
	97. Перелом кульшової западини з центральним вивихом суглоба або без нього
	98. Ізольовані переломи кісток тазу і крижів без розриву пояса нижньої кінцівки:

	К. УШКОДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
	Права (домінантна) Ліва
	99. Перелом лопатки:
	КЛЮЧИЦЯ
	102. Вивих, підвивих ключично-плечового або ключично-грудинного суглоба - залежно від обмеження рухів, ступеня деформації та порушення функцій:
	103. Ушкодження ключиці, ускладнені хронічним оститом - оцінювати за п.п 100-102 - збільшуючи ступінь постійної шкоди на: 5
	104. Пошкодження плечового суглоба (вивихи, переломи - головки, основи
	106. Звичний вивих плечово-лопаткового суглоба, підтверджений медичною та
	108. Скутість плечового суглоба (повна відсутність рухливості в плечово-лопатковому суглобі):
	109. Рубцева контрактура плечового суглоба - в залежності від порушення функції суглоба:
	110. Травма плеча, ускладнена хронічним оститом, норицями та ін. - оцінюється за п.п 104-109, збільшуючи ступінь шкоди на 5
	ПЛЕЧЕ
	113. Перелом діафіза плечової кістки - залежно від зміщень, обмеження рухів у лопатково-плечовому та ліктьовому суглобах:
	114. Пошкодження м'язів, пошкодження сухожиль і їх прикріплень - в залежності від вторинних змін і функціональних порушень:
	115. Втрата кінцівки в межах плеча:
	116. Постійні м'язові грижі плеча. оцінювати за п. 114а.
	117. Переломи ліктя (дистального кінця плечової кістки, проксимального кінця променевої та ліктьової кістки) - залежно від осьових порушень, обмеження рухів у ліктьовому суглобі та інших вторинних змін:
	118. Скутість ліктьового суглоба:
	119. Ушкодження ліктя - вивихи, розтягнення, пошкодження м'яких тканин - в залежності від обмеження рухів, атрофії м'язів, зміщення, деформації та інших вторинних змін:
	121. Ушкодження ліктьового суглоба, ускладнені хронічним запаленням, норицями тощо, оцінюються за пунктами 117-120, збільшуючи ступінь постійної або тривалої шкоди здоров'ю на 5
	ПЕРЕДПЛІІЧЧЯ Праве (домінантне) Ліве
	123. Переломи тіл однієї або обох кісток передпліччя - в залежності від деформації і функціональних порушень:
	124. Ізольоване ураження м'яких відділів передпліччя, шкіри, м'язів, сухожиль, судин - залежно від розміру, ураження і порушення функцій, вторинні зміни (трофічні, кровоносні, рубцеві та інші):
	125. Псевдосуглоб ліктьової або променевої кістки - залежно від деформації, дефектів кісток, функціональних порушень та інших вторинних змін:
	126. Незрощення, псевдосуглоб обох кісток передпліччя - залежно від деформації, дефектів кісток, функціональних порушень, вторинних змін:
	127. Ушкодження передпліччя, ускладнене хронічним оститом, норицями, втратою кісткової тканини - оцінювати за поз. 122-126, збільшуючи ступінь постійної шкоди на 5
	ЗАПЯСТЯ Праве (домінантне) Ліве
	131. Повний анкілоз в області зап'ястя:
	132. Пошкодження зап'ястка, ускладнене стійкими трофічними змінами, хронічним гнійним запаленням кісток зап'ястка, норицями - оцінюється за п.п. 130-131, збільшуючи ступінь постійної шкоди на 5
	П'ЯСТКИ Права Ліва
	ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦЬ Правий (домінуючий) Лівий
	136. Інші пошкодження великого пальця (переломи, вивихи, ушкодження м'яких тканин) залежно від порушення рухливості пальця і функції кисті та вторинних змін:
	ВКАЗІВНИЙ ПАЛЦЕЦЬ Правий (домінуючий) Лівий
	138. Будь-які інші пошкодження в межах вказівного пальця: переломи, вивихи, пошкодження м’яких частин – залежно від , порудеформаціїшення чутливості, обмеження рухів пальців, дисфункції кисті, контрактури суглобів, скутості, трофічних змін та інших вт...
	ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ І П'ЯТИЙ ПАЛЬЦІ  Правий (домінуючий) Лівий
	141. Будь-які інші ушкодження в межах III, IV або V пальців - переломи, вивихи, пошкодження м'яких частин - залежно від деформації, порушення чутливості, обмеження рухів пальців, контрактури суглобів, скутості, трофічних змін та інших вторинних змін -...

	L. ПОШКОДЖЕННЯ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
	КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ
	143. Пошкодження кульшового суглоба - вивихи, переломи кульшової западини, переломи проксимального відділу стегнової кістки, переломи шийки, переломи вертлюга, травматичне відшарування головки стегнової кістки та пошкодження м'яких тканин навколо куль...
	144. Скутість кульшового суглоба - залежно від положення та вторинних порушень статики та динаміки:
	145. Контрактури і скутість, ускладнені хронічним запаленням кісткової тканини, зі свищами і т. д. - оцінюють за поз. 143, збільшуючи ступінь інвалідності на. 5
	146. Посттравматичне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від рухливості,
	больових симптомів, потреби в ортопедичному обладнанні, можливості та порушення ходи:
	СТЕГНО
	148. Псевдосуглоб стегнової кістки, дефекти стегнової кістки, що перешкоджають навантаженню кінцівки, - залежно від ступеня функціональної недостатності, укорочення, запальних змін і вторинних порушень: 40-60
	149. Ізольовані ушкодження м'яких тканин - в залежності від порушення функції кінцівки:
	150. Пошкодження великих судин, посттравматичні аневризми - в залежності від ступеня порушення
	кровопостачання кінцівки та ускладнень: 5-30
	151. Пошкодження стегна, ускладнене хронічним гнійним оститом, норицями, позаскелетною осифікацією - оцінюється за пунктом 147, збільшуючи ступінь шкоди  - залежно від ступеня ускладнень на: 5-10
	152. Пошкодження стегна, ускладнене супутнім пошкодженням сідничного нерва, оцінюють за пунктами 147-150, збільшуючи ступінь постійної шкоди - в залежності від розміру пошкодження нерва на: 10-60
	153. Втрата кінцівки - залежно від довжини кукси та її придатності для протезування:
	КОЛІНО
	155. Пошкодження зв'язково-капсульного апарату в залежності від стабільності суглоба та статико-динамічної функції кінцівки. Додатково оцінюється за п. 154.
	156. Інші наслідки травм колінного суглоба (порушення вісі суглоба, хронічні ексудативні запалення, хронічні больові симптоми, хондромаляція, нестабільність надколінка, переломи надколінка, пошкодження меніска залежно від функції колінного суглоба та ...
	157. Втрата кінцівки на рівні колінного суглоба 50
	ГОМІЛКА
	159. Ізольований перелом малогомілкової кістки - залежно від зміщень, деформації, порушення функцій кінцівки 1-3
	161. Втрата кінцівки в ділянці гомілки - залежно від характеру кукси, довжини, придатності до протезування та вторинних змін кінцівки:
	ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ ТА ГОМІЛКОВО- П'ЯТКОВИЙ СУГЛОБ, СТОПА
	163. Скутість гомілковостопного суглоба в залежності від стійких симптомів і обмежень функцій:
	164. Переломи таранної або п'яткової кістки - в залежності від стійких симптомів і обмежень функцій:
	165. Втрата таранної та/або п'яткової кісток - залежно від розміру, рубцювання, деформації, статико-динамічних порушень стопи та інших ускладнень: .
	166. Пошкодження кісток плесна зі зміщенням, деформацією та іншими вторинними змінами:
	167. Переломи плеснових кісток - залежно від зміщень, деформацій стопи, статико-динамічних порушень та інших вторинних змін:
	168. Переломи плеснової кістки, ускладнені оститом, норицями та вторинними трофічними змінами, оцінюють за поз. 167 збільшуючи ступінь інвалідності на 5
	169. Інші пошкодження заплеснової та плеснової ділянки - розтягнення, забої, пошкодження м'язів і сухожиль залежно від деформації, трофічних змін, порушення динаміки стопи та інших вторинних змін:
	170. Повна втрата стопи 45
	172. Втрата стопи на рівні суглоба Лісфранка 35
	ПАЛЬЦІ СТОПИ
	175. Інші пошкодження великого пальця стопи - вивихи, переломи, пошкодження м'яких тканин - в залежності від ступеня рубців, дефектів, деформацій, порушення функції стопи, обмеження рухливості:
	176. Втрата великого пальця стопи:
	177. Втратав області  II, III, IV, V пальців:
	178. Втрата V пальця стопи з плесновою кісткою 3-8
	180. Пошкодження  II, III , IV і V пальців - вивихи, переломи, пошкодження м'яких тканин - в залежності від обсягу дефектів, деформації, положення, ступеня функціональних порушень і кількості пошкоджених пальців:

	М. ПАРЕЗИ АБО ПАРАЛІЧІ ОКРЕМИХ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВІВ
	Права (домінантна) Ліва
	182. Каузалгія, підтверджена стаціонарним спостереженням - залежно від ступеня 10-40



