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З 1 липня 2019 року набув чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою 

КМУ від 17.04.2019 № 337. Пояснимо деякі особливості цього Порядку. 

Реєстрація та ведення обліку випадків гострих та хронічних професійних захворювань 

(отруєнь) здійснюються роботодавцем у журналі обліку гострих та хронічних професійних 

захворювань (отруєнь) [1]. 

У робочих органах Фонду та в територіальних органах Держпраці облік випадків 

хронічних професійних захворювань (отруєнь) ведеться на підставі повідомлень за формою 

П-3 та актів за формою П-4, а у закладах охорони здоров’я – на підставі медичних висновків 

лікарсько-експертної комісії, а також повідомлень за формою П-3. 

У разі виявлення кількох хронічних професійних захворювань хворий реєструється в 

журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів. 

Територіальні органи Держпраці на підставі актів за формою П-4 складають картки за 

формою П-5, що зберігаються протягом строку, визначеного типовими та галузевими 

переліками видів документів, затвердженими відповідно до законодавства. 

Порядок збирання та передачі інформації про випадків гострих та хронічних 

професійних захворювань (отруєнь) для автоматизованої системи обліку та аналізу гострих 

та хронічних професійних захворювань (отруєнь) визначається МОЗ. 

Картки за формою П-5 надсилаються МОЗ щороку до 1 лютого та 1 серпня. 

Форми звітності щодо гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) 

затверджуються МОЗ. 

Реєстрація та ведення обліку випадків гострих та хронічних професійних захворювань 

у працівників, які направлені на роботу за межі підприємства (установи, організації), 

здійснюються підприємством (установою, організацією), працівником якого є хворий, 

робочим органом Фонду за місцезнаходженням такого підприємства (установи, організації) 

та територіальним органом Держпраці, який здійснює державний нагляд (контроль) за 

дотриманням вимог санітарних норм і правил у сфері гігієни праці за підприємством 

(установою, організацією). 

Підтверджені випадки хронічних професійних захворювань (отруєнь) працівників, які 

змінили місце роботи, або непрацюючих пенсіонерів підлягають реєстрації та обліку на 

останньому підприємстві (в установі, організації), де були умови для виникнення хронічного 

професійного захворювання (отруєння) (незалежно від стажу роботи на ньому), в робочому 

органі Фонду за фактичним місцезнаходженням такого підприємства та територіальному 

органі Держпраці, який здійснює нагляд за підприємством (установою, організацією). 

Випадки хронічних професійних захворювань, що виявлені в осіб, які приїхали на 

постійне проживання в Україну з інших держав, розслідуються в порядку, передбаченому 

міжнародними договорами України, та реєструються закладами охорони здоров’я, 

територіальними органами Держпраці та робочими органами Фонду за місцем їх проживання 

в Україні. 
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