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Розподіл померлих за окремими причинами смерті 

у січні–жовтні 
(осіб) 

 
2014р.  2013р.  

   

Усього померлих 43794 42596 

у тому числі від   

деяких інфекційних та паразитарних хвороб 1450 1643 

з них   

туберкульозу 454 534 

хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту  

людини (ВІЛ)  899 1012 

новоутворень 6235 6360 

хвороб крові й кровотворних органів та окремих 

порушень із залученням імунного механізму 23 15 

ендокринних хвороб, розладів харчування та 

порушень обміну речовин 80 75 

розладів психіки та поведінки  10 10 

з них розладів психіки та поведінки внаслідок  

вживання алкоголю 1 – 

хвороб нервової системи  190 189 

хвороб ока та його придаткового апарату – – 

хвороб вуха та соскоподібного відростка 4 2 

хвороб системи кровообігу 28938 27586 

з них алкогольної кардіоміопатії 398 462 

хвороб органів дихання 1040 978 

з них грипу і пневмонії 466 433 

хвороб органів травлення 2085 2077 

з них алкогольної хвороби печінки 135 123 

хвороб шкіри та підшкірної клітковини 51 55 

хвороб кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини 36 34 

хвороб сечостатевої системи 255 287 

ускладнень під час вагітності, пологів та в  

післяпологовому періоді 3 5 

окремих станів, що виникають у 

перинатальному періоді  122 126 

природжених вад розвитку, деформацій 

та хромосомних аномалій 74 73 

 



Продовження 

 
2014р.  2013р.  

   

неуточнених та невідомих причин смерті 310 269 

зовнішніх причин смерті  2888 2812 

з них   

транспортних нещасних випадків 327 387 

випадкових утоплень та занурень у воду 150 156 

нещасних випадків, спричинених  

дією диму, вогню та полум’я 110 136 

випадкових отруєнь та дії алкоголю 261 323 

випадкових отруєнь, спричинених 

іншими отруйними речовинами 77 102 

навмисних самоушкоджень 648 714 

наслідків нападу з метою убивства  

чи нанесення ушкодження 203 188 

 

 

Розподіл померлих дітей у віці до 1 року  

за окремими причинами смерті  

у січні–жовтні 
(осіб) 

 2014р.  2013р.  
   

Усього померлих 239 247 

у тому числі від   

деяких інфекційних та паразитарних хвороб 3 7 

з них   

туберкульозу 1 – 

хвороби, зумовленої вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ)  – 2 

новоутворень 5 3 

хвороб крові й кровотворних органів 

та окремих порушень із залученням 

імунного механізму 2 3 

ендокринних хвороб, розладів харчування 

та порушення обміну речовин 2 – 

хвороб нервової системи  25 18 

хвороб системи кровообігу 3 6 

хвороб органів дихання 14 16 

з них грипу і пневмонії 12 14 

хвороб органів травлення 2 1 

окремих станів, що виникають у 

перинатальному періоді  122 126 

з них    

розладів дихальної та серцево-судинної 

системи, що виникають у 

перинатальному періоді 54 44 

інфекцій, специфічних для  

перинатального періоду 18 22 

геморагічних та гематологічних 

порушень у плода та новонародженого 40 42 



 
Продовження 

 2014р.  2013р.  
   

природжених вад розвитку, деформацій 

та хромосомних аномалій 46 47 

з них   

природжених вад розвитку 

нервової системи 1 4 

природжених вад розвитку системи 

кровообігу 16 17 

природжених вад розвитку органів 

травлення 3 4 

інших хвороб  – – 

неуточнених та невідомих причин смерті  4 7 

зовнішніх причин смерті  11 13 

з них наслідків нападу з метою убивства 

чи нанесення ушкодження – 1 

 

 

 

Начальник Головного 

управління статистики       О.М. Шпильова 
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