
ЗВІТНІСТЬ 

Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню 

у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 

за 20__ рік 
  

  

  

 

 

0 Форма у цілому (0) 

Подають 
Терміни 

подання Форма №16 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ МОЗ 

10.07. 2007р.  

№ 378 

 

за погодженням з 

Держкомстатом України 

 

Річна  

Поштова 

 

1.Амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи) усіх профілів, що здійснюють диспансерний нагляд і облік осіб, включених у 

відповідний Державний реєстр України, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, -    головному 

лікарю центральної районної (міської) лікарні.  

5 січня 

 

2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт та керівники закладів іншого підпорядкування, форми 

власності – Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров’я обласних державних 

адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та Управлінню охорони здоров’я 

Севастопольської міських державних адміністрацій.  

згідно з наказом 

регіонального 

управління охорони 

здоров'я 

 

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, 

Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров’я Севастопольської 

міських державних адміністрацій зведений звіт по закладах, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я 

України, закладах іншого підпорядкування, форми власності – Міністерству охорони здоров’я України. 

згідно з наказом 

Міністерства охорони 

здоров'я України 

 

4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні – Державному комітету статистики України. 15 квітня 

 

 

Найменування організації-складача інформації:  

Місцезнаходження:   

Коди організації-складача  

за ЄДРПОУ 
території 

(КОАТУУ) 

виду економічної діяльності  

(КВЕД) 

форми власності  

(КФВ) 

організаційно-правової 

форми  

(КОПФ) 

міністерства, іншого 

центрального органу, якому 

підпорядкована організація-

складач інформації 

(КОДУ)* 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

* Тільки для підприємств державного сектору. 

 



Діти 0-17 років включно 
Таблиця 1000 

Найменування класів і окремих 

хвороб 

Н
о

м
ер

 

р
я

д
к

а
 

Шифр за МКХ 

10 

0-14 років включно 15-17 років включно 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Усі хвороби 
1.0 А00-Т98         

     у тому числі 

     деякі інфекційні та 

     паразитарні хвороби 

2.0 А00-В99         

     з них:     

         туберкульоз 
2.1 А15-А19         

         вірусний гепатит  2.2 В15-В19         

Новоутворення 3.0 С00-D48         

    з них:       

        злоякісні новоутворення -  

        усього 
3.1 С00-С97         

    у тому числі злоякісні пухлини  

         органів травлення 3.2 С15-С26         

         органів дихання 3.3 С30-С39         

         щитовидної залози 3.4 С73         
    злоякісні новоутворення 

    лімфоїдної і кровотворної  

    тканини 

3.5 С81-С96         

    з них: 

        гострий лімфолейкоз 
3.6 С91.0         

        гострий мієлолейкоз 3.7 С92.0         

        гострий моноцитарний 

        лейкоз  3.8 С93.0         

        гострий еритромієлоз 3.9 С94.0         

        інші гострі лейкози 3.10 С95.0         

Хвороби крові, кровотворних 

органів і окремі порушення з 

залученням імунного механізму 
4.0 D50-D89         

    з них:    анемії  4.1 D50-D64         

    у тому числі  

        залізодефіцитні анемії 
4.2 D50       х х 

        гемолітичні анемії 4.3 D55-D59         

        апластичні анемії 4.4 D60, D61         
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Найменування класів і окремих 

хвороб 

Н
о

м
ер

 

р
я

д
к

а
 

Шифр за МКХ 

10 

0-14 років включно 15-17 років включно 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

        сидеробластичні анемії 
4.5 D64.0-3         

    первинна тромбоцитопенія 4.6 D69.4         

    агранулоцитоз 4.7 D70         

    деякі порушення із залученням 

    імунного механізму 4.8 D80-D89         

Хвороби ендокринної системи, 

розладу харчування, порушення 

обміну речовин 
5.0 Е00-Е90         

    у тому числі:   

    хвороби щитовидної залози 5.1 E00-E07         

    з них:  

        порушення щитовидної  

        залози, пов'язані з йодною  

        недостатністю 

5.2 
E00, Е01.0,1,2,8, 

Е02 
        

        дифузний зоб І ступеня 5.3 Е01.0, Е04.0(І)         

        уроджений гіпотиреоз  5.4 E03.0-1         
        набутий гіпотиреоз 

5.5 E03.2-9         

        нетоксичний вузловий зоб 5.6 Е04.1,2         

        тиреотоксикоз із зобом та  

        без нього 
5.7 Е05         

        тиреоїдит 
5.8 Е06         

    цукровий діабет 5.9 Е10-Е14         

    затримка статевого дозрівання 5.10 Е30.0         

Розлади психіки та поведінки 
6.0 F00-F99         

    з них   розумова відсталість  6.1 F70-F79         

Хвороби нервової системи 7.0 G00-G99         

    з них: 

        хвороби периферичної  

       нервової системи 

7.1 

G50-G52, G54, 

G56-G58, G60-

G62, G64, G70-

G72 

        

   вегетосудинна дистонія  
7.2 G90.9         
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Найменування класів і окремих 

хвороб 

Н
о

м
ер

 

р
я

д
к

а
 

Шифр за МКХ 

10 

0-14 років включно 15-17 років включно 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хвороби ока та його 

придаткового апарата 8.0 Н00-Н59         

з них    

катаракта 8.1 H25-H26         

Хвороби вуха та соскоподібного 

відростка 9.0 Н60-Н95         

Хвороби системи кровообігу 
10.0 I00-I99         

з них     гіпертонічна хвороба 10.1 I10         

Хвороби органів дихання 11.0 J00-J99         
    з них:  

         пневмонії 
11.1 J12-J16, J18         

         алергічний риніт  11.2 J30.1-4         

        хронічний  фарингіт, риніт, 

        назофарингіт, синусит 11.3 J31-J32         

        хронічні хвороби мигдалин 

        та аденоїдів          11.4 J35         

        бронхіт хронічний  і 

        неуточнений, емфізема 11.5 J40-J44         

        бронхіальна астма 11.6 J45-J46         

Хвороби органів травлення 12.0 К00-К93         

    з них: 

        виразка шлунка та  

        12-палої кишки 
12.1 К25-К27         

        гастрит,  дуоденіт 12.2 К29         

    хвороби печінки, жовчного  

    міхура та жовчних шляхів,  

    підшлункової залози  
12.3 

К70-К77,  

К80-К87 
        

Хвороби шкіри та підшкірної 

клітковини 13.0 L00-L99         

    з них  дерматит і екзема  13.1 L20-L30         

Хвороби кістково-м'язової 

системи та сполучної тканини 14.0 М00-М99         
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Найменування класів і окремих 

хвороб 

Н
о

м
ер

 

р
я

д
к

а
 

Шифр за МКХ 

10 

0-14 років включно 15-17 років включно 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок 

аварії на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

Зареєстровано випадків 

захворювань 

Визнано 

інвалідами 

внаслідок аварії 

на ЧАЕС 

уперше в житті  

Померло 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

усього 

у тому числі 

вперше у 

житті 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

Хвороби сечостатевої системи 
15.0 N00-N99         

    з них: 

        нефрит, нефритичний  

        синдром, нефроз 
15.1 N00-N07         

        інфекції нирок 15.6 N10-N12         

        розлад менструацій    15.10 N91-N92, N94         

Вагітність, пологи та 

післяпологовий період 16.0 
О00-О99  

(крім О80) 
        

Окремі стани, які виникли в 

перинатальному періоді 17.0 P05-P96         

Уроджені аномалії (вади 

розвитку, деформації і 

хромосомні порушення) 
18.0 Q00-Q99         

    з них: нервової системи         18.1 Q00-Q07         

    уроджена катаракта 18.2 Q12.0         

    системи кровообігу 18.3 Q20-Q28         

    органів дихання 18.4 Q30-Q34         

    органів травлення 18.5 Q35-Q45         

    статевих органів 18.6 Q50-Q56         

    кістково-м’язової системи 18.7 Q65-Q79         

    синдром Дауна 18.8 Q90         

    множинні вроджені аномалії 18.9 Q89.7         

Симптоми, ознаки та 

відхилення від норми 19.0 R00-R99         

Травми, отруєння та деякі інші 

наслідки дії зовнішніх причин 20.0 S00-T98         

у тому числі  променева хвороба  
20.1 Т66         
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Дорослі 18 років і старші 
Таблиця 2000 

Найменування класів і окремих хвороб 
Номер 

рядка 

Шифр за МКХ-

10 

Зареєстровано випадків захворювань Визнано інвалідами 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС уперше в житті  

Померло 
усього 

у тому числі 

вперше у житті 

А Б В 1 2 3 4 

Усі хвороби 1.0 А00-Т98     

    у тому числі 

деякі інфекційні та паразитарні хвороби 
2.0 А00-В99     

    з них:        туберкульоз 2.1 А15-А19     

                      вірусний гепатит  2.2 В15-В19     

Новоутворення 3.0 С00-D48     

    з них 

    злоякісні новоутворення - усього 
3.1 С00-С97     

    у тому числі: 

         злоякісні пухлини органів травлення 
3.2 С15-С26     

         органів дихання 3.3 С30-С39     

         щитовидної залози 3.4 С73     

    злоякісні новоутворення лімфоїдної і кровотворної тканини 3.5 С81-С96     

    з них: 

        гострий лімфолейкоз 
3.6 С91.0     

        гострий мієлолейкоз 3.7 С92.0     

        гострий моноцитарний лейкоз  3.8 С93.0     

        гострий еритромієлоз 3.9 С94.0     

        інші гострі лейкози 3.10 С95.0     

Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із 

залученням імунного механізму 
4.0 D50-D89     

    з них:  анемії 4.1 D50-D64     

    у тому числі залізодефіцитні анемії 4.2 D50    х 

                          гемолітичні анемії 4.3 D55-D59     

                         апластичні анемії 4.4 D60, D61     

                         сидеробластичні анемії 4.5 D64.0-3     

   первинна тромбоцитопенія 4.6 D69.4     

   агранулоцитоз 4.7 D70     

   деякі порушення із залученням імунного механізму 4.8 D80-D89     

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, 

порушення обміну речовин 
5.0 Е00-Е90     

    у тому числі:   хвороби щитовидної залози 5.1 Е00-Е07     

    з них порушення щитовидної залози, пов'язані з йодною 

    недостатністю 
5.2 

E00, Е01.0,1,2,8, 

Е02 
    

        дифузний зоб І ступеня 5.3 Е01.0, Е04.0 (І)     

        уроджений гіпотиреоз  5.4 Е03.0-1     

        набутий гіпотиреоз 5.5 Е03.2-9     

        нетоксичний вузловий зоб 5.6 Е04.1,2    х 

        тиреотоксикоз із зобом та без нього 5.7 Е05     

        тиреоїдит 5.8 Е06     
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Найменування класів і окремих хвороб 
Номер 

рядка 

Шифр за МКХ-

10 

Зареєстровано випадків захворювань Визнано інвалідами 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС уперше в житті  

Померло 
усього 

у тому числі 

вперше у житті 

А Б В 1 2 3 4 

    цукровий діабет 5.9 Е10-Е14     

    затримка статевого дозрівання 5.10 Е30.0     

Розлади психіки та поведінки 6.0 F00-F99     

    з них:   

        невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади   
6.1 F40-F48     

        розумова відсталість  6.2 F70-F79     

Хвороби нервової системи 7.0 G00-G99     

    з них:   

        хвороби периферичної нервової системи 7.1 

G50-G52,G54, 

G56-G58,G60-

G62,G64,G70-G72 

    

    вегетосудинна дистонія  7.2 G90.9    х 

Хвороби ока та його придаткового апарата 8.0 Н00-Н59     

    з них:  катаракта 8.1 H25-H26    х 

                глаукома  8.2 H40-Н42    х 

Хвороби вуха та соскоподібного відростка 9.0 Н60-Н95     

Хвороби системи кровообігу 10.0 I00-I99     

    з них:   

        гіпертонічна хвороба (усі форми) 
10.1 

I10-I13,  

I20.x.7-I25.x.7, 

I60.x.7-I69.x.7 

    

        ішемічна хвороба серця 10.2 I20-I25     

    із загального числа хворих на ішемічну хворобу –  

        хворі на стенокардію 
10.3 I20     

        гострий та повторний інфаркт міокарда 10.4 I21-I22     

        інші  форми гострої  ішемічної хвороби серця 10.5 I24     

    цереброваскулярні хвороби 10.6 I60-I69     

    у тому числі  інсульти (всі форми) 10.7 I60-I62, I63, I64     

    ендартеріїт, тромбангіїт облітеруючий 10.8 I73.0,1,9     

Хвороби органів дихання 11.0 J00-J99     

    з них:  

        пневмонії 11.1 J12-J16, J18     

        алергічний риніт 11.2 J30.1-4     

        хронічний фарингіт, риніт, назофарингіт, синусит 11.3 J31-J32    х 

        хронічні хвороби мигдалин та аденоїдів 11.4 J35    х 

        бронхіт хронічний і неуточнений, емфізема 11.5 J40-J44     

        бронхіальна астма 11.6 J45-J46     

Хвороби органів травлення 12.0 К00-К93     

    з них:  

        виразка шлунка та 12-палої кишки 12.1 К25-К27     

        гастрит,  дуоденіт 12.2 К29     
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Найменування класів і окремих хвороб 
Номер 

рядка 

Шифр за МКХ-

10 

Зареєстровано випадків захворювань Визнано інвалідами 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС уперше в житті  

Померло 
усього 

у тому числі 

вперше у житті 

А Б В 1 2 3 4 

        хвороби печінки, жовчного міхура та  

        жовчних шляхів, підшлункової залози  12.3 К70-К77 К80-К87     

    у тому числі  цироз печінки      12.4 
К70.3, К71.7, 

К74.3,4,5,6 
    

                           хронічний гепатит 12.5 К73, К75.2,3      

                           жовчнокам’яна хвороба 12.6 К80     

                           хвороби підшлункової залози   12.7 К85, К86     

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини 13.0 L00-L99     

    з них дерматит та екзема 13.1 L20-L30     

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини 14.0 М00-М99     

    з них порушення щільності та структури кісток 14.1 М80-М85     

Хвороби сечостатевої системи 15.0 N00-N99     

    з них: нефрит, нефритичний синдром, нефроз 15.1 N00-N07     

    у тому числі 

        гострий гломерулонефрит 
15.2 N00     

        хронічний гломерулонефрит 15.3 N03     

    інфекції нирок 15.4 N10-N12     

    у тому числі 

        хронічний пієлонефрит 
15.5 N11     

    хвороби передміхурової залози 15.6 N40-N42     

    чоловіча безплідність   15.7 N46    х 

    ендометріоз  15.8 N80     

    ерозія та ектропіон шийки матки 15.9 N86     

    розлад менструацій 15.10 N91-N92, N94    х 

    порушення в менопаузі та після менопаузи 15.11 N95    х 

    жіноча безплідність 15.12 N97    х 

Вагітність, пологи та післяпологовий період 16.0 
О00-О99 

 (крім О80) 
    

Уроджені аномалії (вади розвитку, деформації і хромосомні 

порушення) 
17.0 Q00-Q99     

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при 

лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в 

інших рубриках 

18.0 R00-R99     

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх 

причин 
19.0 S00-T98     

    у тому числі  променева хвороба 19.1 Т66     

 

Дата           Керівник закладу 
            (цифровим способом)               (підпис) 

М.П. 

Виконавець                                                 
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