
 ТРАВМА

№п/п Захворювання
Страхова 
виплата 

(у % від СС)

ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА

1 Перелом кісток черепа
1.1. перелом зовнішньої пластинки кісток склепіння черепа або основи черепа 5
1.2. склепіння черепа 10
1.3. основи черепа 15
1.4. склепіння і основи черепа 20
1.4. При відкритих переломах кісток черепа  додатково 5%

2 Внутрішньочерепні травматичні гематоми  
2.1. епідуральна 10
2.2. субдуральна, внутрішньомозкова 15
2.3. епідуральна і субдуральна; епідуральна і внутрішньомозкова 20

3 Ушкодження головного мозку 
3.1. струс головного мозку при терміні лікування від 5 до 13 днів включно 3
3.2. струс головного мозку при терміні лікування 14 і більше днів 5
3.3. забій  головного мозку легкого ступеня тяжкості 7
3.3. забій  головного мозку середнього ступеня тяжкості, субарахноїдальний крововилив 10
3.4. забій  головного мозку тяжкого ступеня тяжкості 15

4 Ушкодження (розрив, поранення) шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь  
4.1. травматичний плексит 10
4.2. частковий розрив сплетення 40
4.3. розрив сплетення 70

5 Розрив нервів 5
ОРГАНИ ЗОРУ

6 Пульсуючий травматичний екзофтальм одного ока 10
7 Проникаюче поранення очного яблука 5
8 Непроникаючі поранення очного яблука, гемофтальм, зсув кришталика 3
9 Наслідки травми ока   

9.1. кон’юнктивіт, кератит, іридоцикліт, хоріоретиніт 3

9.2.
дефект райдужної оболонки, зсув кришталика, зміна форми зіниці, трихіаз (неправильний ріст вій), заворот 
повіки, не вилучені сторонні тіла в очному яблуці і тканинах очної ямки, рубці оболонок очного яблука і повіки (за 
винятком рубців шкіри повіки)

10

10 Перелом орбіти 10
ОРГАНИ СЛУХУ

11 Ушкодження вушної раковини, що спричинило за собою: 
11.1. перелом хряща 2
11.2. відсутність на 1/2 частини вушної раковини 10
11.3. відсутність більше ніж 1/2 частини вушної раковини 30

12 Розрив барабанної перетинки*, що наступив у результаті травми, без зниження слуху 
*Розрив барабанної перетинки при переломах основи черепа не є підставою для страхової виплати 2

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА
13 Перелом кісток носа, передньої стінки лобової, гайморової пазух 5

14 Ушкодження легенів, що спричинило за собою: підшкірну емфізему, гемоторакс, пневмоторакс, ексудативний 
плеврит, стороннє тіло в грудній порожнині

14.1. з однієї сторони 5
14.2. з двох сторін 10

15 Перелом грудини 5
16 Перелом кожного ребра: 3
17 Проникаюче поранення грудної клітини, торакотомія з приводу травми:

17.1. при відсутності ушкодження органів грудної порожнини 5
17.2. при ушкодженні органів грудної порожнини 15

18 Ушкодження гортані, трахеї, перелом під’язикової кістки. 5
СЕРДЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

19 Ушкодження серця, його оболонок і великих магістральних судин, що не спричинили за собою серцево-судинну 
недостатність 10

20 Ушкодження серця, його оболонок і великих магістральних судин, що спричинили за собою серцево-судинну 
недостатність 30

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
21 Перелом верхньої щелепи, виличної  кістки або нижньої щелепи, вивих щелепи  

21.1. альвеолярного відростку щелепи 2



21.2. гострий вивих щелепи, за винятком звичного 5
21.3. перелом однієї кістки 5
21.4. перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї кістки 10

22 Ушкодження язика, що спричинило за собою: 
22.1. відсутність язика на рівні дистальної третини 15
22.2. відсутність язика на рівні середньої третини 30
22.3. відсутність язика на рівні кореня (повна відсутність) 60

23 Ушкодження зубів, яке спричинило 
23.1. перелом постійного зубу 1
23.2. втрату одного зуба 3
23.3. втрату 2-3 зубів 5
23.4. втрату 4-6 зубів 10
23.5. втрату 7-9 зубів 15
23.6. втрату 10 і більше зубів 20

24 Ушкодження печінки та жовчного міхура в результаті травми, що спричинило за собою: 
24.1. видалення частини печінки 25
24.2. видалення частини печінки і жовчного міхура 35

25 Видалення селезінки 30
СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА

26 Ушкодження нирки, що спричинило за собою:
26.1. забій нирки, підкапсульний розрив нирки, що не потребує оперативного втручання 5
26.2. видалення нирки 60

27 Втрата статевого члена та обох яєчок 50
ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ МОЛОЧНИХ (ГРУДНИХ) ЗАЛОЗ

28.1. втрату (видалення) однієї залози 10
28.2. втрату (видалення) обох залоз 20

М’ЯКІ ТКАНИНИ

29 Ушкодження м’яких тканин (крім опіків) обличчя, передньобокової поверхні шиї, підщелепної області, вушних 
раковин, яке спричинило після загоєння: 

29.1. утворення рубців або пігментних плям площею 0,5 см2 до 1,0 см2 або довжиною (або діаметром) від 3 см до 5 см 5
29.2. утворення рубців або пігментних плям площею 1,0 см2 або довжиною (або діаметром) 5 см і більше 10

30 2. Ушкодження м’яких тканин (крім опіків) тулуба, кінцівок, які призвели до утворення пігментних плям пло-
щею 

30.1. від 1,0% до 2,0% поверхні тіла (далі п.т.) 3
30.2. від 2,0% до 10,0% п.т. 5
30.3. від 10,0% до 15,0% п.т. 10
30.4. від 15,0% і більше відсотків п.т. 15

*При відкритих переломах кісток і операціях виплата за рубці не проводиться 
**За умови уточнення розмірів дефекту та його хірургічного відновлення (накладання швів) 

ХРЕБЕТ
31 Перелом, переломо-вивих тіл, дужок і суглобових відростків хребців, крім криж та куприка 

31.1. одного-двох 20
31.2. трьох-п'яти 30
31.3. шести та більше 40

32 Повний розрив міжхребцевих зв'язок, вивих хребців, підвивих хребців (крім куприку) 5
33 Перелом кожного поперечного або остистого відростка хребця (за винятком крижів та куприка) 3
34 Перелом крижів та куприкових хребців 10

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА, ЛОПАТКА І КЛЮЧИЦЯ

35 Перелом  лопатки та/або  ключиці, повне або часткове розірвання акроміально-ключичного, грудино-ключично-
го зчленувань: 

35.1. перелом, вивих однієї кісти, розрив одного сполучення 5

35.2. перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, розрив двох  сполучень або перелом, вивих однієї кістки і 
розрив одного сполучення, перелом-вивих ключиці 10

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ

36 Ушкодження області плечового суглоба (суглобової западини лопатки, голівки плечової кістки, анатомічної, 
хірургічної шийки, горбиків, суглобової сумки): 

36.1. розрив сухожилків, капсули суглоба, відрив кісткових фрагментів, у тому числі великого горбика, перелом суг-
лобової западини лопатки, вивих плеча, крім звичного 5

36.2. перелом двох кісток, перелом лопатки і вивих плеча 10
36.3. перелом плеча (голівки, анатомічної, хірургічної шийки), переломо-вивих плеча 15
36.4. вивих плеча 10

ПЛЕЧЕ
60 Перелом плеча на будь-якому рівні (крім суглобів): 

60.1. на будь-якому рівні (верхня, середня, нижня третина) 15
60.2. подвійний перелом 20

ЛІКТЬОВИИ СУГЛОБ
63 Ушкодження області ліктьового суглоба (перелом кісток, що складають суглоб, вивих передпліччя)



63.1. гемартроз, підтверджений пункцією суглобу 2
63.2. пронаційний підвивих передпліччя 3

відрив кісткових фрагментів 5
63.3. перелом променевої і ліктьової кістки, вивих передпліччя 10
63.4. перелом плечової кістки 15
63.4. перелом плечової кістки з променевою і ліктьовою кістками 20

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
65 Перелом діафізу кісток передпліччя:

67.1. перелом однієї кістки передпліччя, відрив шилоподібного відростка (відростків), відрив кісткового фрагмента 
(фрагментів), вивих голівки ліктьової кістки 5

67.2. перелом двох кісток передпліччя 10
67.2. перилунарний вивих  кисті 15

КИСТЬ
69 Перелом або вивих кісток зап'ястя або кисті

69.1. однієї кістки (за винятком човноподібної) 5
69.2. двох і більше кісток, човноподібної кістки 10
69.2. вивих (крім перилунарного), переломо-вивих кисті 15

ПЕРШИЙ ПАЛЕЦЬ КИСТІ
70 Ушкодження пальця, що спричинило:

70.1. розрив сухожилку розгинача пальця 3
70.2. перелом фаланги (фаланг), вивих, розрив сухожилку згинача пальця 5
70.3. Втрата великого пальця руки 20

ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ, П’ЯТИЙ ПАЛЕЦЬ КИСТІ
71 розрив сухожилку розгинача пальця 3

71.1. перелом фаланги (фаланг), вивих, розрив сухожилку згинача пальця 5
71.2. ампутація на рівні основної фаланги, втрату пальця 15

НИЖНЯ КІНЦІВКА, ТАЗОСТЕГНОВИЙ СУГЛОБ
72 Перелом кісток тазу: 

72.1. перелом однієї кістки 5
72.2. перелом двох кісток або розрив одного сполучення, подвійний перелом однієї кістки 10
72.3. перелом трьох і більше кісток, розрив двох або трьох сполучень 15

73 Розрив лобкового, крижово-клубового зчленування: 
73.1. одного зчленування 4
73.2. двох зчленування 7,5
73.3. трьох зчленування 15

74 Ушкодження тазостегнового суглобу, що призвело до: 
74.1. ізольований відрив кісткового фрагмента (фрагментів) 5
74.2. ізольований відрив вертлюга (вертлюгів) 10
74.3. вивих стегна 15
74.4. перелом голівки, шийки проксимального метафіза стегна 20

СТЕГНО
75 Перелом стегна на будь-якому рівні (за винятком ділянки суглоба): 

75.1. на будь-якому рівні, за винятком області суглобів (верхня, середня, нижня третина) 25
75.2. подвійний перелом стегна 30

КОЛІННИЙ СУГЛОБ
76 Пошкодження колінного суглобу, яке спричинило: 

76.1. гемартроз, підтверджений пункцією суглоба 2

76.2. перелом надвиростка (надвиростків), ушкодження меніска, відрив міжвиросткового підвищення, розрив зв'язок 
колінного суглоба 3,5

76.3. перелом: надколінка, виростків, голівки малогомілкової кістки, проксимального метафіза великогомілкової 
кістки 5

76.4. перелом проксимального метафіза великогомілкової кістки з голівкою малогомілкової 4
76.5. перелом виростків стегна, вивих гомілки 2
76.6. перелом дистального метафіза стегна 3,5
76.7. перелом дистального метафіза, виростків стегна з проксимальними відділами однієї або обох гомілкових кісток 5

При поєднанні різних пошкоджень колінного суглобу страхова виплата  здійснюється  одноразово у відповідності 
до одного з підпунктів ст. 76, що передбачає найбільш важке ушкодження. 

ГОМІЛКА
77 Перелом кісток гомілки: 

77.1. малогомілкової, відрив кісткових фрагментів кісток гомілки 5
77.2. великогомілкової, подвійний перелом малогомілкової 10
77.3. перелом обох кісточок із краєм великогомілкової кістки 15

ГОМІЛКОВИЙ СУГЛОБ
78 Перелом кісток, що складають гомілковостопний суглоб 

78.1. перелом однієї кісточки, ізольований розрив між гомілкового синдесмозу 5
78.2. перелом двох кісточок або перелом однієї щиколотки з краєм великогомілкової кістки 10



78.3. перелом обох кісточок (щиколоток) з краєм великогомілкової кістки 15
79 Ушкодження ахілового сухожилка: 

79.1. частковий розрив сухожилка 5
79.2. повний розрив сухожилка 15

СТОПА, ПАЛЬЦІ СТУПНІ
80 Перелом або вивих кістки (кісток) плесна або передплесна ступні:

80.1. перелом, вивих однієї кістки (за винятком п'яткової і таранної) 5
80.2. перелом, вивих двох кісток, перелом таранної кістки 10

80.3. перелом, вивих трьох і більше кісток, перелом п'яткової кістки, підтаранний вивих стопи, вивих у поперечному 
суглобі заплесна (Шопара) або заплесно-плесновому суглобі (Лісфранка) 10

81 Переломи або  вивихи фаланг пальця (пальців) однієї стопи: 
81.1.  одного пальця 3
81.2. двох-трьох пальців 5
81.3.  чотирьох-п'яти пальців 10

84 Травматичний шок або шок після гострої кровотечі, зв’язаної з травмою (геморагічний шок) 5




