
171

10. Показники інвалідності учасників антитерористичної операції
(Операції Об’єднаних Сил)

У зв’язку з військовими діями на сході країни, спочатку як Антитерористи-
чна операція (АТО), а з 2018 року – Операція об’єднаних сил (ООС), які приз-
вели до змін у житті всієї країни й появи нових категорій громадян, які стали
особами з інвалідністю, зокрема й через вогнепальні поранення, виникла потре-
ба у нових підходах до проведення медико-соціальної експертизи та збору ста-
тистичної інформації щодо інвалідності та реабілітації даної категорії громадян.

Тому ще наприкінці 2014 року співробітники нашого інституту
за дорученням відділу МСЕ МОЗ України розробили форму збору статистичної
звітності оглянутих на МСЕК учасників АТО: Статистична інформація «Звіт
про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реа-
білітації в учасників АТО за _____ рік».

Згідно з цією формою інститут щомісячно збирає оперативну інформацію
щодо оглянутих на МСЕК учасників АТО/ООС, яка узагальнюється та скерову-
ється до МОЗ України.

Отримана інформація застосовується у відповідних державних інституціях
як для володіння станом рівня первинної інвалідності серед учасників
АТО/ООС, так і для планування необхідних заходів медичної, професійної і со-
ціальної реабілітації серед зазначеного контингенту.

Таке оперативне збирання статистичної інформації дає змогу чітко контро-
лювати стан та динаміку інвалідності даної категорії громадян, як у масштабах
усієї країни, так і на окремих її територіях.

Станом на 19.02.2021 року, Управління Верховного комісара ООН з прав
людини повідомило, що «за підрахунками, загальна кількість людських втрат,
пов’язаних з конфліктом в Україні (з 14 квітня 2014 року до 31 січня 2021 ро-
ку), становить 42 000 – 44 000: 13 100 – 13 300 загиблих (щонайменше – 3 375
цивільних осіб, приблизно – 4 150 українських військових та приблизно 5 700
членів озброєних груп); та 29 500 – 33 500 поранених (7 000 – 9 000 цивільних
осіб, 9 700 – 10 700 українських військових та 12 700 – 13 700 членів озброєних
груп)».

Загалом, за даними Міноборони, у процесі проведення спочатку антитеро-
ристичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з
2014 року загинуло 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152.
Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за заявою відомства,
складає 1 168 людей.

За даними Кадрового центру Збройних сил України Міністерства оборони
України, за час проведення АТО та ООС станом на 25.03.2019 року бойові без-
поворотні втрати складають 2 525 військовослужбовців Збройних сил України
(у 2014 році – 1236 осіб, у 2015 році – 717 осіб, у 2016 році – 226 осіб, у 2017
році – 208 осіб, у 2018 році – 120 осіб, у 2019 році – 18 осіб); інші загиблі (по-
мерлі) в АТО та ООС – 1037 військовослужбовців Збройних сил України
(у 2014 році – 290 осіб, у 2015 році – 263 особи, у 2016 році – 255 осіб, у 2017
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році – 98 осіб, у 2018 році – 104 особи, у 2019 році – 27 осіб); отримали бойові
поранення 9423 військовослужбовці Збройних сил України (у 2014 році – 2895
осіб, у 2015 році – 3035 осіб, у 2016 році – 1277 осіб, у 2017 році – 1300 осіб,
у 2018 році – 799 осіб, у 2019 році – 117 осіб); інші ушкоджені в АТО та ООС –
2199 військовослужбовців Збройних сил України, з цієї кількості у 2014 році –
612 осіб, у 2015 році – 1036 осіб, у 2016 році – 258 осіб, у 2017 році – 175 осіб,
у 2018 році – 91 особа, у 2019 році – 27 осіб.

За даними Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, «кількість військовос-
лужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час
ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС
України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час
ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб».

Наслідки участі у військових діях – це також наявність бойових травм, роз-
виток психологічних та соціальних порушень, які зазвичай мають довготрива-
лий пролонгований характер та потребують проведення різнопланових реабілі-
таційних заходів.

Згідно з отриманою статистичною інформацією, упродовж 2014–2020 років,
тобто усього часу проведення АТО/ООС, в Україні медико-соціальними експе-
ртними комісіями було первинно оглянуто 31 334 її учасники. З них більше по-
ловини (63,3 %), а саме 19 846 визнано особами з інвалідністю. Серед уперше
визнаних особами з інвалідністю найчастіше встановлювалась ІІІ група (70,2 %,
13 925 осіб) інвалідності. ІІ групу встановлювали у 27,3 % випадків (5416 осіб),
І встановлено 505 особам, що становило 2,5 % випадків. У 32,3 % випадків
(10 116) установлено тільки відсотки втрати професійної працездатності. Усі
визнані особами з інвалідністю комбатанти потребували забезпечення вироба-
ми медичного призначення.

Аналіз засвідчив, що до 2017 року, незважаючи на загальні тенденції
до зниження загального рівня первинної інвалідності в Україні, спостерігалася
чітка тенденція до зростання первинної інвалідності серед учасників АТО з 214
осіб у 2014 році до 2347 осіб у 2015-му та 3216 осіб у 2016 році. У 2017 році
первинна інвалідність учасників АТО досягла загальнодержавних тенденцій
і знизилась до 2861 особи. А у 2018 році цей показник зріс на фоні загальної те-
нденції до зростання первинної інвалідності в країні й склав уже 3805 осіб.
У 2019 році, незважаючи на зниження загального рівня первинної інвалідності
в країні, первинна інвалідність серед учасників АТО/ООС продовжувала зрос-
тати, досягнувши свого найвищого рівня за усі роки проведення АТО/ООС –
4157 осіб. Дане явище можна пояснити не тільки рівнем бойових травм у ком-
батантів, але й значним зростанням соматичної патології у даного контингенту,
пов’язаної із захистом Батьківщини. У 2020 році уперше за останні 3 роки зафі-
ксовано зниження рівня первинної інвалідності серед учасників ООС до 3246
осіб, що на 911 осіб менше, порівняно з минулим роком, і відповідає загально-
державним тенденціям щодо зниження як кількості первинно оглянутих
на МСЕК, так і загальної кількості первинно визнаних особами з інвалідністю,
зумовленого, насамперед пандемією COVID-19.
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Упродовж 2020 року медико-соціальні експертні комісії України первинно
оглянули 4145 учасників АТО/ООС, що на 1448 осіб менше, порівняно з 2019
роком, і становить 2,8 % загального числа первинно оглянутих у МСЕК Украї-
ни. Із них військовослужбовців Збройних сил України – 3759 (90,7 %), військо-
вослужбовців Національної гвардії України – 208 (56,0 %), військовослужбов-
ців Міністерства внутрішніх справ України – 102 (2,5 %), військовослужбовців
Державної прикордонної служби України – 27 (0,7 %), військовослужбовців
Служби безпеки України – 9 (0,2 %), представників інших військових форму-
вань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Украї-
ни і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення та пе-
ребували в районах проведення АТО/ООС – 34 (0,8 %); працівників підпри-
ємств, установ, організацій, які залучаються та брали безпосередню участь
в АТО/ООС у районах її проведення, – 6 (0,1 %). Військовослужбовці Служби
зовнішньої розвідки України, військовослужбовці Державної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України та військовослужбовці Управління
державної охорони України у 2020 році на МСЕК не оглядалися.

Слід зауважити, що зменшилась і кількість осіб первинно визнаних особами
з інвалідністю до 3246 осіб, що становить 78,3 % загальної кількості оглянутих
учасників АТО/ООС, і на 911 осіб менше, порівняно з минулим роком. У 2019
році загальна кількість оглянутих становила 5593 особи, визнано особами з ін-
валідністю – 4157. У 2018 році загальна кількість оглянутих становила 5312
осіб, визнано особами з інвалідністю – 3805. У 2017 році загальна кількість
оглянутих становила 4240 осіб, визнано особами з інвалідністю – 2861. У 2016
році загальна кількість оглянутих становила 5125 осіб, визнано особами з інва-
лідністю – 3216. У 2015 році загальна кількість оглянутих – 5803 особи, визна-
но особами з інвалідністю – 2347. У 2014 році загальна кількість оглянутих –
1116 осіб, визнано особами з інвалідністю – 214. Проте, незважаючи на зни-
ження абсолютного числа вперше визнаних особами з інвалідністю у 2020 році,
їхня питома вага збільшилась, порівняно з минулим роком із 74,3 % до 78,3 %
від загального числа оглянутих.

Найбільша кількість оглянутих медико-соціальними експертними комісіями
учасників АТО спостерігалася у Житомирській (470 осіб), Львівській (405 осіб),
Київській (352 особи) областях, м. Київ (304 особи), Дніпропетровській (274
особи), Полтавській (247 осіб), Запорізькій (183 особи), Одеській (190), Доне-
цькій (178 осіб) та Харківській (167 осіб) областях. Найбільше визнаних особа-
ми з інвалідністю учасників АТО/ООС зафіксовано у Житомирській (458 осіб),
Київській (335 осіб), Львівській (283 особи) областях, м. Київ (269 осіб), Полта-
вській (221 особа), Одеській (178 осіб) та Дніпропетровській (131 особа) облас-
тях. Це відповідає статистичним даним щодо загальної кількості постраждалих
учасників АТО/ООС у цих регіонах та зумовлюється особливостями стратегіч-
них планів щодо дислокації військових формувань – у даних регіонах зазвичай
спостерігається значна концентрація військових угруповань та частин.

Серед загальної кількості первинно визнаних особами з інвалідністю учас-
ників АТО/ООС військовослужбовців Збройних сил України – 2928 (90,2 %),
військовослужбовців Національної гвардії України – 163 (5,0 %), військовос-
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лужбовців Міністерства внутрішніх справ України – 90 (2,8 %), військовослуж-
бовців Державної прикордонної служби України – 21 (0,6 %), військовослужбо-
вців Служби безпеки України – 5 (0,2 %), представників інших військових фор-
мувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Ук-
раїни і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення та
перебували в районах проведення АТО/ООС – 34 (1,0 %), працівників підпри-
ємств, установ, організацій, які залучаються та брали безпосередню участь
в АТО/ООС у районах її проведення, – 5 (0,1 %).

Інвалідність учасників АТО/ООС у загальній структурі первинної інвалід-
ності у 2020 році зменшилась, порівняно з минулим роком, і становила 2,8 %
(3,0 % у 2019 році). Проте в деяких областях цей показник був значно вищим
від середнього по Україні: у Житомирській (10,7 %), Київській (6,1 %) облас-
тях, м. Київ та Волинській області (по 3,8 % відповідно), Полтавській (3,7 %),
Львівській (3,1 %) та Кіровоградській (3,0 %) областях. Найнижчою питома ва-
га учасників ООС була серед первинно визнаних особами з інвалідністю у Тер-
нопільській (0,8 %), Рівненській та Херсонській (по 1,3 % відповідно), Сумській
та Дніпропетровській (по 1,5 % відповідно) та Харківській (1,6 %) областях.

Первинна інвалідність учасників АТО/ООС, порівняно з минулим роком,
зменшилась як серед усього населення – з 1,1 до 0,9 на 10 тис. населення (на
18,2 %), так і серед дорослого – з 1,3 до 1,0 на 10 тис. населення (на 23,1 %).
Показники первинної інвалідності на 10 тисяч дорослого населення в 2019 році,
як і в попередні роки, найвищими були у Житомирській (4,7–4,9–3,3), Київській
(2,4–3,3–3,2), Полтавській (1,9–2,4–1,8), Львівській (1,4–2,3–2,4), Волинській
(1,4–2,0–2,0) областях. Найнижчим показник первинної інвалідності серед до-
рослого населення був у Тернопільській (0,3–1,0–1,2), Херсонській (0,4–0,6–
0,7), Рівненській (0,4–0,6–0,7), Сумській (0,5–0,5–0,7), Миколаївській (0,6–0,7–
0,6) областях.

За структурою інвалідності учасники АТО/ООС розподілялися так: першу
групу інвалідності встановлено 54 особам (1,7 %), зокрема 1 А – 21 (0,6 %), 1 Б
– 33 (1,0 %) особам, другу групу – 1165 особам (35,9 %); третю групу – 2027
особам (62,4 %). У 18,2 % випадків оглянутим особам (755 осіб) було встанов-
лено тільки ступінь втрати працездатності у відсотках.

Згідно з отриманими даними, уже четвертий рік поспіль від початку прове-
дення АТО/ООС більше половини її учасників уперше визнаних особами
з інвалідністю, а саме – 2624 особи у 2020 році (81,2 %), 3297 осіб у 2019 році
(79,3 %), 2848 осіб (75,5 %) у 2018 році та 1859 осіб (65,0 %) у 2017 році –
отримали групу інвалідності не внаслідок травматичних уражень, а з інших
причин, не уточнених, які не мали чинника травматизації. Переважно причина-
ми інвалідності у даному випадку були хвороби системи кровообігу (39,0 %),
кістково-м’язової системи (12,7 %), розлади психіки та поведінки (7,3 %), хво-
роби нервової системи (5,8 %), новоутворення (4,6 %), деякі інфекційні та пара-
зитарні хвороби (2,7 %), хвороби органів травлення (2,7 %), ендокринні хворо-
би, розлади харчування та порушення обміну (2,2 %), хвороби органів дихання
(1,3 %) та інші (1,0 %). Менше ¼ (18,8 %) учасників ООС у 2020 році були пер-
винно визнані особами з інвалідністю внаслідок різних травматичних уражень,
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що на 9,2 % менше, порівняно з 2020 роком. Унаслідок різних травматичних
уражень найбільше первинно визнаних особами з інвалідністю учасників ООС,
як і в попередні роки, мають травматичні ураження головного мозку – 360 осіб,
що становить 11,1 % загальної кількості визнаних особами з інвалідністю учас-
ників ООС, та травми опорно-рухового апарату – 123 особи, що складає 3,8 %
загальної кількості визнаних особами з інвалідністю. Серед осіб з ураженнями
опорно-рухового апарату превалювали постраждалі з травмами нижніх кінцівок
– 88 осіб, потім з травмами верхніх кінцівок – 35 осіб. Особами з інвалідністю
внаслідок політравм було визнано 45 осіб (1,4 %), сполучених травм – 13 осіб
(0,4 %). Травматичні ураження спинного мозку призвели до настання інвалід-
ності у 9 осіб (0,3 %). При травматичному ураженні ока було визнано 14 осіб
особами з інвалідністю (0,4 %). Ускладнені травми кінцівок з ураженням пери-
феричних нервів склали 0,1 % та судин – 0,1 %.

У регіонах із найбільшою кількістю оглянутих та визнаних особами з інва-
лідністю учасників АТО/ООС спостерігались такі найпоширеніші нозологічні
форми: у Житомирській області найпоширенішими нозологічними формами
були травматичне ураження головного мозку – 129 осіб, травматичне ураження
нижніх кінцівок – 24 особи, травматичне ураження верхніх кінцівок – 10 осіб,
з інших причин – 278 осіб; у Київській області 24 особи отримали групу інвалі-
дності з приводу травматичного ураження головного мозку, із травматичним
ураженням нижніх кінцівок – 6 осіб, із травматичним ураженням верхніх кінці-
вок – 4 особи, 295 осіб отримали групу інвалідності з інших причин; статистич-
ні дані Львівської області свідчать, що 14 осіб отримали групу інвалідності
з приводу травматичного ураження головного мозку, 8 осіб – політравми, 5 осіб
– травматичного ураження нижніх кінцівок, 2 особи – травматичного ураження
верхніх кінцівок, 244 – з інших причин; по м. Києву 20 осіб визнано особами
з інвалідністю з приводу травматичного ураження головного мозку, з приводу
травматичного ураження нижніх кінцівок – 4 особи, з приводу травматичного
ураження верхніх кінцівок – 4 особи, 237 – з інших причин; у Полтавській об-
ласті 31 особу визнано особами з інвалідністю з приводу травматичного ура-
ження головного мозку, з приводу травматичного ураження нижніх кінцівок – 4
особи, з приводу травматичного ураження верхніх кінцівок – 3 особи, з інших
причин – 178; статистичні дані Одеської області свідчать, що 9 осіб отримали
групу з приводу травматичного ураження головного мозку, 3 особи – унаслідок
сполучених травм, 145 осіб унаслідок інших причин нетравматичного ґенезу;
по Дніпропетровській області 14 осіб отримали групу з приводу травматичного
ураження головного мозку, травматичне ураження нижніх кінцівок мали 6 осіб,
з інших причин – 101 особа.

Установлення інвалідності було зумовлено як стійкими функціональними
порушеннями постраждалих, які потребували насамперед медичної реабілітації,
так і незворотними порушеннями – анатомічними дефектами, яким рекоменду-
вали соціальну, побутову та професійну реабілітацію.

Інтеграція осіб з інвалідністю – учасників АТО/ООС у суспільство потребує
забезпечення їх реабілітаційними заходами, а саме медичною, психолого-
педагогічною, фізичною, професійною, трудовою, соціально-побутовою реабі-
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літацією, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації. Серед
оглянутих учасників АТО/ООС 3088 осіб (74,4 %), що на 2,3 % більше, порів-
няно з минулим роком, потребували різних видів реабілітації, у тому числі за-
безпечення предметами медичного призначення, технічними та іншими засоба-
ми реабілітації, послугами медичної реабілітації тощо.

Медико-соціальні експертні комісії України визначили рекомендації
з медичної реабілітації – 4214 особам, у тому числі з відновної терапії – 4112,
реконструктивної хірургії – 42, ортезування – 100, рекомендації з працевлашту-
вання – 2855, з профнавчання – 241, рекомендації з соціальної реабілітації –
4805, забезпечення допоміжними пристосуваннями та технічними засобами ре-
абілітації – 777, у тому числі допоміжними засобами для ходьби (милиці, трос-
тини, опори, складні ролятори) – 509, протезно-ортопедичними виробами (про-
тези, ортези, ортопедичне взуття) – 251, сурдотехнікою – 9, тифлотехнікою – 5,
засобами зв’язку (телефонами, мобільними телефонами) – 3, визначені рекоме-
ндації з технічних засобів реабілітації 50 особам, у тому числі отримання кріс-
ла-візка – 36 особам, 14 особам визначені рекомендації щодо забезпечення ав-
тотранспортом, пристосування житла до можливостей особи з інвалідністю
проведено 10 особам, забезпечення санаторно-курортними путівками – 3538
особам. Надання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною програ-
мою реабілітації особи з інвалідністю, здійснюється органами праці та соціаль-
ного захисту населення за місцем проживання. Медичну реабілітацію забезпе-
чують лікувально-профілактичні заклади.

Отже, у 2020 році, уперше за останні 3 роки, зафіксовано зниження кількос-
ті направлених та оглянутих на МСЕК учасників АТО/ООС та зниження рівня
первинної інвалідності, що відповідає загальнодержавним тенденціям і може
бути зумовлено як зменшенням інтенсивності бойових дій, так і пандемією
COVID-19.

Найбільша кількість оглянутих у МСЕК учасників ООС, як і в минулі роки,
спостерігалася в Житомирській, Львівській, Київській областях та м. Києві. Ви-
знаних особами з інвалідністю також найбільше було у Житомирській, Київсь-
кій, Львівській областях та м. Києві.

Серед травматичних уражень, як і в минулі роки, переважають ураження
головного мозку, травматичні ураження нижніх та верхніх кінцівок. Серед
оглянутих учасників АТО/ООС найбільше потребували послуг з медичної реа-
білітації, включаючи відновне лікування, реконструктивну хірургію та ортезу-
вання.

Незважаючи на деяке зменшення кількості оглянутих у МСЕК у 2020 році
учасників ООС та подальше зниження кількості первинно визнаних особами з
інвалідністю, пріоритетними напрямами, як державної соціальної політики вза-
галі, так і діяльності служби медико-соціальної експертизи зокрема, на сучас-
ному етапі реформування галузі охорони здоров’я України повинні бути ком-
плексна реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю внаслідок війсь-
кової травми, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і
формування оптимальної системи реабілітації та соціальної інтеграції даного
контингенту осіб.
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Таблиця 46
Результати первинних оглядів учасників АТО/ООС за 2020 р.1
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призначення,
технічними та
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реабілітації,
послугами ме-
дичної реабілі-
тації, санатор-
но-курортним
оздоровленням
та ін.

І
групи

ІІ
групи

ІІІ
групи

Вінницька 118 108 - 20 88 5 108
Волинська 123 112 1 8 103 11 112
Дніпропетровська 274 131 3 44 84 62 131
Донецька 178 108 - 30 78 70 108
Житомирська 470 458 3 86 369 12 458
Закарпатська 97 68 1 11 56 26 68
Запорізька 183 124 5 10 109 59 124
Івано-Франківська 99 82 - 11 71 17 82
Київська 352 335 6 216 113 17 335
Кіровоградська 110 84 1 17 66 26 84
Луганська 89 44 - 15 29 45 44
Львівська 405 283 12 43 228 92 283
Миколаївська 113 54 3 10 41 53 54
Одеська 190 178 5 124 49 12 -
Полтавська 247 221 1 154 66 18 221
Рівненська 86 38 2 5 31 45 38
Сумська 75 42 - 11 31 30 72
Тернопільська 44 26 1 3 22 18 26
Харківська 167 116 4 22 90 49 116
Херсонська 42 33 - 8 25 9 33
Хмельницька 104 102 - 56 46 2 102
Черкаська 77 73 - 36 37 4 73
Чернівецька 82 64 - 6 58 18 64
Чернігівська 116 93 3 8 82 20 93
м. Київ 304 269 3 211 55 35 259
В Україні, 2020 р. 4145 3246 54 1165 2027 755 3088
В Україні, 2019 р. 5593 4157 84 1258 2815 1167 4068

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції – операції об’єднаних сил
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Таблиця 47

Рекомендації з медичної, професійної і соціальної реабілітації
для учасників АТО/ООС за 2020 р.1

Адміністративні
території

Визначені
рекомендації

з медичної
реабілітації,

усього

Відновна
терапія

Реконструк-
тивна хірургія

Ортезу-
вання

Вінницька 108 108 - -
Волинська 112 112 - -
Дніпропетровська 131 125 5 1
Донецька 108 108 - -
Житомирська 458 458 - -
Закарпатська 192 188 3 1
Запорізька 124 124 - -
Івано-Франківська 82 82 2 22
Київська 335 333 2 -
Кіровоградська 84 80 4 -
Луганська 44 44 5 2
Львівська 767 733 1 33
Миколаївська 54 54 - -
Одеська 178 178 - -
Полтавська 221 215 - 6
Рівненська 38 38 - -
Сумська 179 153 - 26
Тернопільська 26 26 - -
Харківська 116 116 - -
Херсонська 33 33 - -
Хмельницька 102 102 1 8
Черкаська 73 56 17 -
Чернівецька 64 64 - -
Чернігівська 316 313 2 1
м. Київ 269 269 - -
В Україні, 2020 р. 4214 4112 42 100
В Україні, 2019 р. 5772 5627 70 100

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції – операції об’єднаних сил
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Таблиця 47-2
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Вінницька - 108 9 1 8
Волинська 4 120 8 4 4
Дніпропетровська 1 114 26 18 6
Донецька - 120 12 7 4
Житомирська - 709 270 267 2
Закарпатська 45 105 16 9 4
Запорізька 2 126 3 - 1
Івано-Франківська 11 134 48 9 39
Київська - 333 18 8 8
Кіровоградська 3 86 7 6 1
Луганська - 46 15 7 6
Львівська 142 958 91 53 38
Миколаївська - 33 7 6 1
Одеська - 57 4 4 -
Полтавська 9 446 26 12 13
Рівненська - 32 - - -
Сумська 3 230 97 30 65
Тернопільська - 34 11 3 8
Харківська - 116 26 9 17
Херсонська 6 35 8 4 4
Хмельницька 12 93 18 9 9
Черкаська 1 106 5 3 2
Чернівецька - 65 2 1 1
Чернігівська 2 307 21 13 7
м. Київ - 292 29 26 3
В Україні, 2020 р. 241 4805 777 509 251
В Україні, 2019 р. 160 6417 1100 742 335
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Таблиця 47-3
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Вінницька - - - - 99
Волинська - - - - 112
Дніпропетровська - - - - 88
Донецька - - - - 108
Житомирська 2 2 - - 435
Закарпатська 3 2 1 2 84
Запорізька - - - - 123
Івано-Франківська 4 1 3 - 82
Київська - - - - 315
Кіровоградська 1 1 - - 78
Луганська - - - - 31
Львівська 19 17 2 4 681
Миколаївська - - - - 23
Одеська - - - - 53
Полтавська - - - 1 198
Рівненська 1 1 - - 29
Сумська 3 3 - - 130
Тернопільська - - - - 23
Харківська 2 - 2 - 88
Херсонська - - - - 22
Хмельницька 4 2 2 2 69
Черкаська 6 2 4 - 72
Чернівецька - - - - 63
Чернігівська 4 4 - - 274
м. Київ 1 1 - 1 258
В Україні, 2020 р. 50 36 14 10 3538
В Україні, 2019 р. 87 61 26 28 4696

1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції – операції об’єднаних сил


