
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

від 21 лютого 2001 р. N 163 

Київ 

Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими 

умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого 
тижня 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, 
робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається. 

Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеного Переліку подаються 
Кабінету Міністрів України Міністерством праці та соціальної політики на підставі обгрунтованих 
клопотань відповідних міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та 
об'єднань підприємств, установ і організацій тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих 
факторів після вжиття організаційно-технічних заходів або у разі введення в експлуатацію нових 
підприємств, виробництв, запровадження нових технологій, а також після попередньої експертизи 
обгрунтованості таких пропозицій місцевими органами Державної експертизи умов праці і погодження з 
Міністерством охорони здоров'я. 

2. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін розробити та затвердити 
порядок застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї постанови, та давати роз'яснення щодо 
його застосування. 

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО 

Інд. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2001 р. N 163 

ПЕРЕЛІК 

ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ, 
РОБОТА В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ  

ВИТЯГ 

------------------------------------------------------------------ 

     Виробництва, роботи, цехи, професії та посади    |Тривалість 

                                                      | робочого 

                                                      |  тижня, 

                                                      |  годин 

------------------------------------------------------------------ 

 

                   30. ЛАБОРАТОРІЇ 

Інженер, технік,    що    працюють    у    центральних 

лабораторіях афінажних заводів  виробництва  солей  та 

обробки благородних металів                                36 

Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу, зайняті в 

хімічній   лабораторії   на    збагаченні    ніобієвих 

(лопаритових)   руд                                        36 

Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу, майстер і 

робітник лабораторії та дослідних  установок,  зайняті 

синтезом  та  дослідженням  ароматичних,  неграничних, 

циклопентанових,      циклогексанових     вуглеводнів, 

аніліну,  нітросполук, летких кислот, окису вуглецю та 

сіркомістких газів                                         36* 

Керівники та    фахівці    центральних    лабораторій, 

лабораторій автоматизації та механізації цеху  КВП  та 

автоматики,  постійним  місцем роботи яких є діючі або 

експериментальні металургійні цехи  виробництва  ртуті     36 

Лаборанти ВТК   -   загального  контролю  сировини  та 

напівпродуктів  без  етилової  рідини  у   виробництві 

етилової рідини                                            36 

Лаборант з аналізу газів та пилу: 

   газорятувальної станції хімічного виробництва;          36 

   зайнятий в     цехах     переробки     лопаритового 

концентрату;                                               36 

   зайнятий  на  збагаченні  азбесту                       36 

Лаборант з фізико-механічних випробувань,  зайнятий на 

збагаченні азбесту                                         36 

Лаборант пробірного аналізу: 

   металургійного цеху виробництва свинцю;                 36 

   що постійно   працює   у   цехах   афінажного    та 

хімічно-металургійного виробництва                         36 

Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий: 

   обслуговуванням рентгеноапарата  на  збагаченні руд 

кольорових та  рідкісних  металів,  а  також  алмазної 

сировини   та   плавикового   шпату,   крім  ніобієвих 

(лопаритових) руд;                                         30 



   у виробництві напівпровідникових матеріалів             36 

Лаборант  спектрального  аналізу  металургійного  цеху 

виробництва свинцю                                         36 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу,  зайнятий у 

м'ясному виробництві аналізом проб на трихінельоз          36 

Лаборант хімічного аналізу: 

   безпосередньо зайнятий         очищенням         та 

депарафінізацією масел  селективними розчинниками;         36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

   зайнятий аналізом етилової рідини;                      36 

   зайнятий відбором   та   аналізом   проб  у  цехах: 

млиновому,  намазувальному,  формувальному, ливарному, 

глетомішальному,    трубконабивальному,   складальному 

виробництва кислотних (свинцевих) акумуляторів;            36 

     зайнятий в   цехах,    відділеннях    (дільницях) 

виробництва чотирихлористого титану (тетрахлориду);        36 

   зайнятий  на  збагаченні  азбесту;                      36 

   зайнятий у   виробництві   титану   з  лопаритового 

концентрату;                                               36 

   що постійно   працює   у   цехах   афінажного    та 

хімічно-металургійного виробництва                         36 

Лаборант, який: 

   безпосередньо виконує  роботи  в  умовах  небезпеки 

зараження або захворювання на заразні хвороби, а також 

з догляду та лікування хворих тварин;                      39 

   безпосередньо працює з культурами токсичних грибків 

(їх токсинами);                                            36 

   безпосередньо працює з  токсичними  речовинами  1-3 

класу  небезпечності для людей,  хімічними речовинами, 

віднесеними до алергенів,   та в осередках інфекційних 

хвороб тварин;                                             36 

   працює постійно із заразним матеріалом,  культурами 

збудників зоонозних хвороб 2-3 групи патогенності;         36 

   постійно і   безпосередньо   зайняті   виробництвом 

ветеринарних,  біологічних препаратів, антибіотиків та 

інших засобів захисту тварин;                              36 

   проводять патолого-анатомічний розтин трупів тварин 

та  роботу  з  трупним  матеріалом                         36 

Лаборант (у  тому  числі  лікар-лаборант),  зайнятий в 

лікувально-трудових профілакторіях   для   примусового 

лікування  осіб,  хворих  на  хронічний  алкоголізм та 

наркоманію,  а  також  у  виправно-трудових  колоніях, 

спеціально  призначених  для  примусового лікування та 

утримання зазначених осіб                                  36 

Лаборант, препаратор  з  приготування   дератизаційних 

принад,         безпосередньо         зайняті        в 

санітарно-профілактичних  установах   на   роботах   з 

проведення         санітарно-профілактичних         та 

протиепідеміологічних заходів                              36 

Лаборант, препаратор, інженер, технік, хімік, майстер, 

апаратник,     наукові     співробітники,    завідувач 

лабораторії  та  його  заступник,  біолог,   біофізик, 

біохімік,  лікар медичний, лікар ветеринарний, зоолог, 

зоотехнік,  персонал медичний,  провізор,  фармаколог, 

ентомолог,   міколог,   мікробіолог,   судово-медичний 

експерт, що: 



   безпосередньо та  постійно  працюють   на   ремонті 

ртутних приладів та апаратів;                              36* 

   безпосередньо та   постійно   працюють   з   живими 

культурами особливо небезпечних інфекцій: енцефалітів, 

лепри,  менінгіту,  вуличного  сказу,  жовтої гарячки, 

пситакозу,  орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, 

геморагічної  гарячки,  вірусного гепатиту,  висипного 

тифу, гарячки Ку та інших рикетсіозів, а також холери, 

сибірки,    сапу,    меліоїдозу,   чуми,   бруцельозу, 

туляремії,  а також з біологічним людським  матеріалом 

та  тваринами,  зараженими зазначеними вище збудниками 

інфекцій;                                                  36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.  

   провадять роботи у загальних приміщеннях та  боксах 

із хвороботворними         мікробами,        вірусами, 

актиноміцетами,   з   тваринами   та   членистоногими, 

інфікованими   хвороботворними   мікробами,  вірусами, 

токсоплазмами,  а  також  з  дослідження  виділень  та 

крові,   що   надходять   від  хворих  з  інфекційними 

захворюваннями (до хвороботворних мікробів та  вірусів 

належать:  збудник черевного тифу,  паратифу А та Б та 

інших сальмонельозів,  дизентерії,  грибків, сифілісу, 

лістерельозу,  еризинелоїду,  туберкульозу,  дифтерії, 

ботулізму,       газової       гангрени,       правця, 

псевдотуберкульозу,  ящуру,  поворотного тифу, гарячки 

паппатачі,  паротиту,  пухлинородні  віруси,  а  також 

отруйні   продукти    тваринного    та    бактерійного 

походження - токсини);                                     36* 

   працюють з трупним матеріалом;                          36* 

   постійно працюють з живими культурами  лептоспірозу 

та   з   біологічним  людським  матеріалом,  зараженим 

лептоспірозом;                                             36* 

Мийник посуду  та  ампул   (лаборант),   безпосередньо 

зайнятий    у   мийних   відділеннях   (дільницях)   у 

виробництві біопрепаратів у  місцях,  де  здійснюється 

робота з особливо небезпечними інфекціями (бруцельозу, 

сапу,    сибірки,     правця,     газової     гангрени 

(емфізематозний   карбункул,   брадзотаентеротоксемія, 

анаеробна  дизентерія   ягнят   тощо),   лептоспірозу, 

туберкульозу,   бешихи  свиней  (еризепілойд),  ящуру, 

паратифу,  лістерельозу,  ботулізму, стригучого лишая, 

чуми  птахів,  свиней,  великої рогатої худоби;  віспи 

овець,  кіз та птахів)                                     36 

Працівники,  безпосередньо зайняті: 

   оглядом та   експертизою   лабораторій    імпортної 

сільськогосподарської       продукції,      обробленої 

отрутохімікатами;                                          36 

   на гамма-терапії  та  експериментальному     

гамма-опромінюванні з гамма-препаратами у лабораторіях     24 

Працівники електровакуумної лабораторії, безпосередньо 

та постійно зайняті на  електровакуумних  роботах,  де 

встановлена  скорочена  тривалість  робочого  тижня  у 

відповідному    розділі    Списку         "Виробництво 

устаткування для радіо, телебачення та зв'язку"            36* 

Працівники контрольно-аналітичних          лабораторій 

роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами: 



   завідувач контрольно-аналітичних   лабораторій   та 

його  заступник,  що  безпосередньо виконують роботу з 

аналізу;                                                   36 

   провізор, лаборант                                      36 

Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті: 

   дослідженням рідкісних   та   розсіяних    металів, 

сплавів  та  їх  сполук (берилію,  стронцію,  циркону, 

вісмуту, сурми, миш'яку та інших);                         36* 

   дослідженням та    одержанням    напівпровідникових 

матеріалів: кремнію, германію, миш'яку, сурми, фосфору 

та їх токсичних  сполук;  розкладанням  та  одержанням 

силану  та  хлористих  сполук;                             36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.  

   дослідною роботою з розплавленими хлоридами  лужних 

та лужноземельних металів, з леткими хлоридами ніобію, 

хрому, титану та заліза;                                   36* 

   з ртутною рудою або  концентратом  та  з  металевою 

ртуттю   (полярографія,   амперометричне   титрування, 

препаративний   електроліз   на    ртутних    катодах, 

порометрія);                                               36* 

   на роботах із синтезу,  дослідження та випробування 

токсичних хімічних речовин;  із  вдосконалення  методу 

розроблення  нових  хімічних  виробництв  з токсичними 

речовинами;  випробування  матеріалів  та  виробів   в 

агресивно-токсичному  середовищі,  а  також робітники, 

протягом повного робочого дня зайняті  обслуговуванням 

та  ремонтом  хімічного та сантехнічного устаткування, 

на якому провадяться вищезазначені роботи;                 36* 

   на роботах із синтезу,  дослідження та випробування 

токсичних  органічних сполук бору,  фосфору,  кремнію, 

фтору та ртуті;                                            36* 

   на роботах  із  синтезу  та  дослідження  токсичних 

органічних сполук металів;                                 36* 

   на фізичних  методах  дослідження  під час роботи з 

електронним мікроскопом та електронографом з  напругою 

понад 30 кВт;                                              36* 

   на йодуванні     та     хлоруванні     рідких    та 

рідкісноземельних     металів     із     застосуванням 

кристалічного йоду та газоподібного хлору;                 36* 

   подрібненням, сушінням  та  фасуванням  отрутних та 

сильнодіючих лікарських рослин, а саме: анабазису, амі 

зубної,   аконіту,   астматолу,   беладони,    бодяги, 

блекоти,   валеріани,   адонісу,   дуриці,    дарміни, 

далматської ромашки,  жовтушника,  дельфінію, китяток, 

жовтозілля,  кендирю,  конвалії,  мари   глистогінної, 

наперстянки,  олеандру,  обвійнику,  перцю стручкового 

червоного,  папороті  чоловічої,  пасльону  пташиного, 

рижків,  софори товстоплодової,  сферофізи,  скополії, 

секуринеги,   синюхи   блакитної,    кураю    Ріхтера, 

термопсису,   цитварного  полину,  блювотного  горіха, 

чемериці,  хвойнику гірського,  а також опію сирцю  та 

порошку опію;                                              36* 

   синтезом, хімічним       аналізом,      виділенням, 

випробуванням      (біологічним,      токсикологічним, 

фармакологічним,                     мікробіологічним, 

хіміотерапевтичним),  виготовленням  лікарських  форм, 



апаратурно-технологічними  дослідженнями: токсичних та 

сильнодіючих   синтетичних   лікарських    препаратів, 

антибіотиків,  вітаміну В(12), алкалоїдів, глюкозидів, 

сапонинів,    бактерійних    препаратів,     гормонів, 

інсектицидів,  дезинфекційних  засобів,  канцерогенних 

речовин;                                                   36* 

   хімічним переробленням  та  дослідженням  токсичних 

сполук ванадію,  селену,  телуру,  германію,  кремнію, 

титану, ніобію, танталу, циркону, гафнію, талію            36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.  

Працівники лабораторій,   безпосередньо   та  постійно 

зайняті: 

   виготовленням, дробленням,             подрібненням 

(просіюванням)   дрібнодисперсних  порошків  токсичних 

речовин,  їх  солей  та  окислів  (марганцю,   магнію, 

берилію,   фосфору,   селену,  телуру,  індію,  ртуті, 

кремнію,  цинку,  барію),  що йдуть  для  приготування 

феритових  напівпровідникових матеріалів та кристалів;     36* 

   виготовленням скловолокна  на установках з високими 

температурами плавлення з склопластиками,  епоксидними 

смолами,  із  застосуванням  органічних розчинників та 

одночасно   зайняті   обробленням   та   випробуванням 

склопластиків;                                             36* 

   виготовленням спецсплавів  (дроблення,  подрібнення 

до  стану  тонкого  помелу,  просіювання,  пресування, 

термічне   оброблення),   виробів  методом  порошкової 

металургії із застосуванням речовин та їх  сполук,  що 

мають токсичні властивості (кобальт, молібден, нікель, 

вольфрам, кремній, берилій, літій тощо);                   36* 

   випробуванням в  аеродинамічних  трубах  реактивних 

двигунів,  агрегатів,  вузлів  та  деталей  до них при 

рівні високочастотного шуму від 100 децибел  та  вище;     36* 

   дослідженням та випробуванням  матеріалів  у  печах 

при високих  температурах  (2000  -  3000  град.  C) у 

струмі різних газів  (окису  вуглецю,  фосфорводню  та 

інших),    нових    тугоплавких   порошкових   сплавів 

(карбідів,  баридів,  силіцидів,  фосфідів  та   інших 

сполук та виробів з них);                                  36* 

   на стендах  у закритих приміщеннях:  експлуатацією, 

ремонтом   та   випробуванням   реактивних   двигунів, 

рідинних   реактивних   двигунів  (РРД)  та  двигунів, 

працюючих  на  газоподібному  паливі  та   етилованому 

бензині;                                                   36* 

   обприскуванням та        обпилюванням        рослин 

отрутохімікатами  та  на  обприскувачах,  обпилювачах, 

аерозольних   генераторах   та  автомашинах,  а  також 

приготуванням,  розфасуванням отрут та     обробленням 

ділянок проти гризунів;                                    36* 

   плавленням та   механічним  обробленням  свинцю  та 

свинцевих сплавів;                                         36* 

   просочуванням електровугільних              виробів 

розплавленими  металами,  кам'яновугільними  пеками та 

смолами,   бакелітовим   лаком,   фтористим   кадмієм, 

кремнійорганічними   та   іншими  штучними  смолами  з 

промиванням їх у бензолі,  чотирихлористому вуглеці та 

діхлоретані,  а також на електроградитації та газовому 



очищенні електровугільних виробів;                         36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.  

   просочуванням та      накладанням      плівки     з 

кремнійорганічних лаків з одночасним  термотренуванням 

проводів  з  фторопластовою  ізоляцією                     36* 

Працівники лабораторій, що безпосередньо: 

   працюють на мікроскопах, полярископах та кінометрах 

із застосуванням токсичних імерсійних рідин;  під  час 

роботи   з   мікроскопами,  що  мають  ультрафіолетові 

джерела  світла;  під  час   застосування   імерсійних 

об'єктивів (кратністю 90 - 120),  а також на перегляді 

товстошаруватих ядерних фотоемульсій;                      36* 

   та постійно  працюють   в   умовах   карантину   та 

знезаражування  колекційних  рослин  отрутохімікатами;     36* 

   та постійно      працюють     з     азбестом     та 

азбестотехнічними виробами;                                36* 

   та постійно  провадять  роботу   з   лопаритом   та 

напівпродуктами, одержаними під час його обробки           36* 

Працівники лабораторій,   що   постійно   працюють   у 

підземних   умовах   на   проведенні    гравіметричних 

похиломірних   вимірювань   та   на  експериментальних 

роботах у шахтах і рудниках                                36* 

Працівники лабораторій та інші працівники, що постійно 

провадять  роботу у тропічних оранжереях                   36* 

Працівники лабораторій,  відділень та відділів установ 

охорони здоров'я,  соціального  захисту  населення  та 

освіти,  зайняті  заготовкою та консервуванням трупної 

крові та трупних тканин                                    30 

Працівники лабораторій,  на  які  покладено   органами 

охорони  здоров'я обстеження населення на ВІЧ-інфекцію 

та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від 

хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих                          36 

Працівники лабораторій під  час  роботи  з  підозрілим 

або   завідомо   заразним   матеріалом   на   зоонозні 

захворювання   (чуму,   сап,   бруцельоз,   туляремію, 

сибірку,  сказ тощо)                                       36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

Працівники патологоанатомічної  лабораторії:  лікар  - 

керівник лабораторії,  персонал медичний  середній  та 

молодший,  прибиральник виробничих приміщень,  зайняті 

на  роботі  з  трупами  та   трупним   матеріалом          30 

Працівники санітарно-профілактичних           установ, 

безпосередньо   зайняті   на   роботах   з  проведення 

санітарно-профілактичних   та    протиепідеміологічних 

заходів: 

   лаборант та      препаратор      з     приготування 

дератизаційних  принад;                                    36 

   лікар (у  тому  числі   лікар-керівник),   персонал 

медичний  середній  та  молодший  бактеріологічної  та 

вірусологічної лабораторії  (відділення);  лаборант  з 

бактеріології (вірусології);                               36 

   лаборант ентомологічного   загону   з   боротьби  з 



кліщовим енцефалітом та трансмісійними  захворюваннями     36 

Працівники служб  радіаційної  безпеки,  які  постійно 

зайняті   на   радіаційно   небезпечних   роботах    в 

приміщеннях    спеціальних    лабораторій,   під   час 

поводження з радіоактивними  відходами                     36 

Працівники центральних лабораторій афінажних заводів: 

   гончар, зайнятий    формуванням    гончарних     та 

керамічних виробів;                                        36 

   електромонтер з     ремонту    та    обслуговування 

електроустаткування;                                       36 

   лаборант хімічного  аналізу,  лаборант   пробірного 

аналізу,  лаборант спектрального аналізу;                  36 

   підсобний робітник;                                     36 

   слюсар-ремонтник                                        36 

Працівники центральних  (заводських) лабораторій інших  відповідає 

хімічних    виробництв        (крім        виробництва  тривалос- 

напівпровідникових     матеріалів    та    виробництва  ті, вста- 

етилової рідини)                                        новленій у 

                                                        вироб- 

                                                        ництві 

                                                        (цього 

                                                        підпри- 

                                                        ємства, 

                                                        організа- 

                                                        ції), яке 

                                                        працівники 

                                                        лабора- 

                                                        торії 

                                                        обслуго- 

                                                        вують 

Працівники цехових    лабораторій    інших    хімічних  відпові- 

виробництв   (крім   виробництва    напівпровідникових  дає три- 

матеріалів   та   виробництва   етилової  рідини)       валості, 

                                                        встанов- 

                                                        леній для 

                                                        працівни- 

                                                        ків цього 

                                                        вироб- 

                                                        ництва 

Робітники, керівники   і   фахівці   ВТК  та  хімічних 

лабораторій,  зайняті відбором та аналізом проб складу 

сировини в гідрохімічних та електрометалургійних цехах 

переробки радіоактивної рідкісноземельної сировини         36 

Робітники, керівники і фахівці хімічних лабораторій  у 

виробництві  із  збагачення та переробки радіоактивної 

сировини, зайняті в умовах радіаційної шкідливості: 

   лабораторії технологічних   досліджень,   хімічного 

аналізу, аналітичного контролю;                            36 

   лабораторії рентгеноспектрального аналізу, контролю 

радіоактивних речовин;                                     30 

   дослідницькі виробництва з перероблення радіаційної 

сировини  та збагачення рідкісноземельних елементів        36 

Робітники, керівники    і    фахівці   герпетологічних 

лабораторій   змієрозплідників,    безпосередньо    та 

постійно  зайняті  доглядом за зміями та їх годуванням     36 

Робітники, керівники  і  фахівці  науково-дослідних та 

заводських лабораторій, що провадять роботи з етиловою 

рідиною                                                    36 

Робітники, керівники  і  фахівці  цехової  лабораторії 



основного виробництва етилової рідини                      36 

Робітник з догляду за тваринами, що обслуговує тварин: 

   інфікованих хвороботворними  мікробами,   вірусами, 

токсоплазмами;                                             36* 

   заражених живими культурами лептоспірозу;               36* 

_______________ 

* Скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які 
протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт. 

   заражених збудниками особливо небезпечних інфекцій: 

енцефаліту,  лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої 

гарячки,    пситакозу,     орнітозу,     поліомієліту, 

натуральної  віспи,  геморагічної  гарячки,  вірусного 

гепатиту,  висипного  тифу,  гарячки   КУ   та   інших 

рикетсіозів,    а   також   холери,   сибірки,   сапу, 

меліоїдозу,  чуми, бруцельозу, туляремії;                  36 

Робітники та   лаборанти  герпетологічних  лабораторій 

змієрозплідників,  безпосередньо та  постійно  зайняті 

відбиранням отрути у змій                                  30 

 

             32. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, ОСВІТА 

                ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА 

    ІНФЕКЦІЙНІ, ТУБЕРКУЛЬОЗНІ (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ) 

    ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА ЗАКЛАДИ, 

    ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ, КАБІНЕТИ; САНАТОРНО-ЛІСОВІ 

   ШКОЛИ ТА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТИ, ДИТЯЧІ БУДИНКИ, ДИТЯЧІ 

      САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ 

      ЯСЛА (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ 

        ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ; БУДИНКИ 

         ІНВАЛІДІВ (ВІДДІЛЕННЯ) ДЛЯ ХВОРИХ НА 

          ТУБЕРКУЛЬОЗ; НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ 

           ІНВАЛІДІВ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 

   Працівники, що безпосередньо обслуговують хворих 

      в установах та підрозділах (у тому числі у 

            лікувально-трудових майстернях 

        та підсобних сільських господарствах) 

   Заклади освіти та соціального захисту населення 

Бібліотекар                                                36 

Інструктор виробничого   навчання  робітників  масових 

професій                                                   36 

Інструктор з культмасової роботи, культорганізатор         36 

Інструктор з праці                                         36 

Завідувач педагогічної або навчальної частини              36 

Кастелянка                                                 36 

Мийник посуду (підсобний робітник)                         36 

Нянька, помічник вихователя                                36 

Прибиральник виробничих (службових) приміщень              36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу)                     36 

               Заклади охорони здоров'я 

           та соціального захисту населення 

Кастелянка                                                 36 

Лікар (у  тому  числі  лікар  -  керівник  відділення, 

кабінету, лабораторії)                                     36 

Лікар-фтизіатр, що       систематично          виконує 

рентгенодіагностичні дослідження                           36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень та 

підсобних сільських господарств                            36 

Науковий співробітник,  що  безпосередньо  та   повний 

робочий день працює з хворими                              36 



Молодші спеціалісти з медичною освітою                     36 

Молодша медична      сестра     (сестра-прибиральниця, 

санітарка-буфетниця,     сестра-господиня,     нянька, 

прибиральниця виробничих приміщень тощо)                   36 

Перукар (перукар-модельєр  1  і  2 класу)                  36 

Технік зубний                                              36 

       ПРОТИЛЕПРОЗНІ УСТАНОВИ ТА ПРОТИЛЕПРОЗНІ 

       ВІДДІЛЕННЯ, ВІДДІЛИ, КАБІНЕТИ ТА ПУНКТИ 

Працівники клінічного    подвір'я    лепрозорію     та 

протилепрозного відділення,  відділу, кабінету, пункту     36 

Працівники господарського подвір'я лепрозорію              36 

    ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ), ГЕРІАТРИЧНІ, 

            НЕЙРОХІРУРГІЧНІ, НАРКОЛОГІЧНІ 

         ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА 

      ЗАКЛАДИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ, А 

       ТАКОЖ УСТАНОВИ (ВІДДІЛЕННЯ) СОЦІАЛЬНОГО 

        ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО 

                ТА ГЕРІАТРИЧНОГО ТИПУ 

      Працівники, що безпосередньо обслуговують 

          хворих в установах та підрозділах 

    (у тому числі у лікувально-трудових майстернях 

        сільських та підсобних господарствах) 

Інструктор виробничого  навчання  робітників   масових 

професій                                                   36 

Інструктор з  культмасової  роботи,  культорганізатор, 

баяніст                                                    36 

Інструктор з праці                                         36 

   Заклади освіти та соціального захисту населення 

Науковий    співробітник,  що безпосередньо та  повний 

робочий день працює з хворими                              36 

               Заклади охорони здоров'я 

           та соціального захисту населення 

Кастелянка                                                 36 

Лаборант (у  тому   числі   лікар-лаборант,   керівник 

лабораторії)                                               36 

Лікар (у  тому  числі  лікар  -  керівник  відділення, 

кабінету), крім лікаря-лаборанта                           36 

Лікар-дієтолог, сестра медична дієтична                    36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень та 

підсобних сільських господарств для психічно хворих        36 

Науковий  співробітник,  що  безпосередньо  та  повний 

робочий день працює з хворими                              36 

Молодші спеціалісти   з   медичною    освітою    (крім 

лаборанта)                                                 36 

Молодша медична   сестра   (сестра   -  прибиральниця, 

санітарка-буфетниця,    сестра-господиня,      нянька, 

прибиральниця виробничих приміщень тощо)                   36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу)                     36 

Психолог та   фізіолог,  що  безпосередньо  та  повний 

робочий день працюють з хворими                            36 

Сестра-господиня                                           36 

       ДИТЯЧІ ПСИХІАТРИЧНІ (ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ) 

         ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ ТА 

       ЗАКЛАДИ, ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ 

       (КРІМ ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З 

        УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

           БЕЗ ПОРУШЕННЯ ПСИХІКИ): УСТАНОВИ 

          (ВІДДІЛЕННЯ); СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

           НАСЕЛЕННЯ, ШКОЛИ (КЛАСИ), ШКОЛИ- 



      ІНТЕРНАТИ (КЛАСИ), ДИТЯЧІ БУДИНКИ (ГРУПИ), 

       ДИТЯЧІ БУДИНКИ-ІНТЕРНАТИ (ГРУПИ), ДИТЯЧІ 

       САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА-САДКИ (ГРУПИ), ЯСЛА 

        (ГРУПИ) ТА БУДИНКИ ДИТИНИ (ГРУПИ) ДЛЯ 

         РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З 

       УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З 

         ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ. ДИТЯЧІ БУДИНКИ- 

       ІНТЕРНАТИ ДЛЯ СЛІПИХ ТА ГЛУХОНІМИХ ДІТЕЙ 

       Працівники, що безпосередньо обслуговують 

          хворих в установах ти підрозділах 

         (у тому числі у лікувально-трудових 

               майстернях та підсобних 

               сільських господарствах) 

   Заклади освіти та соціального захисту населення 

Інструктор з  культмасової  роботи,  культорганізатор, 

баяніст                                                    36 

Інструктор виробничого  навчання  робітників   масових 

професій                                                   36 

Інструктор з праці                                         36 

Майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень        36 

Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих             36 

Кастелянка                                                 36 

Нянька, помічник вихователя                                36 

Прибиральник виробничих (службових) приміщень              36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу)                     36 

               Заклади охорони здоров'я 

           та соціального захисту населення 

Гардеробник, зайнятий у гардеробній для хворих             36 

Кастелянка                                                 36 

Науковий співробітник,  що  безпосередньо  та   повний 

робочий день працює з хворими                              36 

Лікар (у тому числі - керівник відділення,  кабінету), 

крім лікаря-лаборанта                                      36 

Лікар-дієтолог, сестра медична дієтична                    36 

Лаборант (у  тому   числі   лікар-лаборант,   керівник 

лабораторії)                                               36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою                     36 

Молодша медична      сестра     (сестра-прибиральниця, 

санітарка-буфетниця,    сестра-господиня,      нянька, 

прибиральниця виробничих приміщень тощо)                   36 

Перукар (перукар-модельєр 1 і 2 класу)                     36 

Психолог, зайнятий  безпосередньо  та  повний  робочий 

день з  хворими  дітьми  у  дитячих  психіатричних  та 

психоневрологічних установах                               36 

Сестра-господиня                                           36 

            ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ 

       ТА ЛАБОРАТОРІЇ (ПРОЗЕКТОРСЬКІ ТА МОРГИ) 

       Працівники, зайняті на роботі з трупами 

                та трупним матеріалом 

Лікар (у  тому  числі  лікар  -  керівник  відділення, 

лабораторії),  молодші спеціалісти з медичною  освітою 

та  молодша  медична  сестра,  прибиральник виробничих 

приміщень                                                  30 

Працівники науково-дослідних інститутів, що працюють у 

прозекторських та моргах, а також робітники, керівники 

і   фахівці   кафедр   нормальної,   патологічної   та 

топографічної    анатомії,    судової    медицини   та 

оперативної  хірургії  за  умови  постійної  роботи  з 

трупами та трупним матеріалом                              30 



     МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ЕКСПЕРТНІ КОМІСІЇ (МСЕК) ТА 

        ШТАТНІ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНІ КОМІСІЇ (ВМК) 

        Спеціалізовані МСЕК для туберкульозних 

                  та психічно хворих 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична  сестра  МСЕК   для   туберкульозних   хворих, 

психічно хворих                                            36 

           СТАНЦІЇ (ВІДДІЛЕННЯ) ШВИДКОЇ ТА 

          НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

           ВІДДІЛЕННЯ ВИЇЗНОЇ ЕКСТРЕНОЇ ТА 

          КОНСУЛЬТАТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

         ОБЛАСНИХ ЛІКАРЕНЬ, РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 

         ЛІКАРНІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 

          ЛІКАРЕНЬ МІСТ КИЄВА ТА СЕВАСТОПОЛЯ 

Евакуатор    станцій  та  відділень  швидкої  медичної 

допомоги м. Києва                                          36 

Лікар-психіатр, молодші спеціалісти з медичною освітою 

та  молодша медична сестра,  зайняті наданням медичної 

допомоги  та   евакуацією   психічно   хворих,   водій 

автомобіля   3,  2,  1  класу,  що  одночасно  виконує 

обов'язки санітара з евакуації психічно хворих             36 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична   сестра,   безпосередньо  зайняті  евакуацією 

інфекційних хворих,  водій автомобіля 3,  2, 1  класу, 

що  одночасно  виконує  обов'язки санітара з евакуації 

інфекційних хворих                                         36 

Радіооператор 3,  2, 1 класу, що працює на станціях та 

відділеннях швидкої медичної допомоги м. Києва             36 

Старший лікар  станцій  та  відділень швидкої медичної 

допомоги м. Києва                                          36 

Фельдшер або сестра медична з  приймання  викликів  та 

передавання  їх  виїзній  бригаді станцій та відділень 

швидкої та невідкладної медичної допомоги м. Києва         36 

               СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 

Лікар-стоматолог-хірург стаціонару                         39 

Лікар-стоматолог,          лікар-стоматолог-протезист, 

лікар-стоматолог-ортодонт,               зубний лікар, 

зубний технік                                              33 

           БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Лікар-судово-медичний експерт  (у  тому числі керівник 

відділу,  відділення) за умови  роботи  з  трупами  та 

трупним матеріалом                                         30 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична сестра за умови роботи з  трупами  та  трупним 

матеріалом                                                 30 

           САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ 

              Працівники, безпосередньо 

           зайняті на роботах з проведення 

               санітарно-профілактичних 

           та протиепідеміологічних заходів 

Водій автомобіля 2,  1  класу,  що  обслуговує  рухому 

дезінфекційну   установку   та  безпосередньо  виконує 

роботу з дезінфекції                                       36 

Інженер і технік з дезінфекційного  та  вентиляційного 

устаткування                                               36 

Комірник, інструктор-дезінфектор, дезінфектор, зайняті 

фасуванням і зберіганням дезінфекційних засобів            36 

Лікар-епідеміолог, молодші  спеціалісти   з   медичною 

освітою  та  молодша  медична  сестра  обсерватора  та 



ізолятора санітарно-карантинного пункту                    36 

Лікар-епідеміолог та          його           помічник, 

лікар-дезінфекціоніст,        біолог,       ентомолог, 

інструктор-дезінфектор,   дезінфектор,    зайняті    в 

осередковій,  камерній  та профілактичній дезінфекції, 

дезінсекції,  дератизації  (у  тому   числі   керівник 

підрозділу), санітарка камерної дезінфекції                36 

Лікар (у  тому числі керівник),  молодші спеціалісти з 

медичною освітою та молодша медична сестра, ентомолог, 

біолог,  зоолог, віварник відділу особливо небезпечних 

інфекцій;     лікар-епідеміолог,      лікар-вірусолог, 

лікар-бактеріолог  (у тому числі керівник структурного 

підрозділу), ентомолог, молодші спеціалісти з медичною 

освітою та молодша медична сестра,  віварник,  зайняті 

безпосередньо роботою з живими культурами  (зараженими 

тваринами):     бруцельозу,     вірусного    гепатиту, 

геморагічної гарячки,  жовтої гарячки,  гарячки Ку  та 

інших рикетсіозів,  меліоїдозу, менінгіту, натуральної 

віспи,  орнітозу,   поліомієліту,   пситакозу,   сапу, 

сибірки, висипного тифу, туляремії, вуличного сказу та 

енцефалітів,  а  також  в  осередках  та   ензоотичних 

районах з цими захворюваннями                              36 

Лікар-бактеріолог, лікар-вірусолог                         36 

Начальник, інструктор-дезінфектор,        дезінфектор, 

епідеміолог,   ентомолог   та   помічник    ентомолога 

ентомологічного   загону   з   боротьби   з   кліщовим 

енцефалітом та трансмісійними захворюваннями               36 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична сестра, зайняті евакуацією інфекційних хворих, 

водій автомобіля 2,  1  класу,  що  одночасно  виконує 

обов'язки санітара з евакуації інфекційних хворих          36 

Працівники центрів   з  профілактики  та  боротьби  із 

СНІДом закладів та спеціалізованих відділень  закладів 

охорони  здоров'я,  що призначені для лікування хворих 

на СНІД та ВІЧ-інфікованих,  а також закладів  охорони 

здоров'я,  на  які покладено органами охорони здоров'я 

обстеження населення на  ВІЧ-інфекцію  та  дослідження 

крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД 

та ВІЧ-інфікованих                                         36 

      ПРОТИЧУМНІ УСТАНОВИ (СТАНЦІЇ, ВІДДІЛЕННЯ, 

               ЛАБОРАТОРІЇ, ІНСТИТУТИ) 

    Працівники, що безпосередньо провадять роботи 

       або стикаються з підозрілим або завідомо 

          заразним матеріалом та у заразних 

  кімнатах (боксах) з особливо небезпечних інфекцій, 

     а також у виробництві бактерійних препаратів 

Автоклавник                                                36 

Апаратник стерилізації                                     36 

Завідувач (начальник)    лабораторії    та     відділу 

(відділення)                                               36 

Інструктор-дезінфектор                                     36 

Лаборант                                                   36 

Лікар ветеринарний                                         36 

Лікар, зоолог, ентомолог                                   36 

Науковий співробітник                                      36 

Сестра медична молодша                                     36 

Препаратор                                                 36 

Технічний керівник                                         36 

       ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ КАБІНЕТИ (ВІДДІЛЕННЯ) 



Електромонтер з     ремонту     та      обслуговування 

електроустаткування   та   слюсар-ремонтник,  постійно 

зайняті  обслуговуванням  приміщень  сірководневих  та 

сірчистих     ванн,    а    також    слюсар-ремонтник, 

електромонтер    з    ремонту    та     обслуговування 

електроустаткування,   механік   та   камеронник,   що 

обслуговують підвали  та  нагрівальні  прилади  у  цих 

ванних будівлях                                            36 

Лікар, молодші   спеціалісти  з  медичною  освітою  та 

молодша  медична  сестра  та  прибиральник  виробничих 

приміщень,  зайняті  повний робочий день у приміщеннях 

грязеторфолікарень  та  озокеритолікарень                  36 

Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодша 

медична  сестра  та прибиральник виробничих приміщень, 

що  працюють  повний  робочий   день   у   приміщеннях 

сірководневих та сірчистих ванн                            36 

Машиніст насосних установок, зайнятий на сірководневих 

та сірчистих водах, лікувальних грязях                     36 

Молодша медична   сестра   та    робітники,    зайняті 

підвезенням   та   підігріванням  грязі  та  очищенням 

брезентів від лікувальної грязі та озокериту               36 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична  сестра,  зайняті тільки приготуванням штучної 

сірководневої води, а також аналізом складу сірководню 

та   сірчистого  газу  в  сірководневих  та  сірчистих 

ваннах, змішувачах, резервуарах, насосних станціях і в 

оголовках    бурових   свердловин                          36 

Робітник та прибиральник виробничих приміщень, зайняті 

у приміщеннях,  де  розміщені  змішувачі,  резервуари, 

насосні,  трубопроводи  та оголовки бурових свердловин 

вуглекислих, сірководневих та сірчистих вод                36 

Слюсар-ремонтник та   електромонтер   з   ремонту   та 

обслуговування  електроустаткування,  що  обслуговують 

постійно приміщення грязевих процедур                      36 

           КАРАНТИННІ РОЗПЛІДНИКИ ДЛЯ МАВП, 

              ЩО НАДХОДЯТЬ ІЗ-ЗА КОРДОНУ 

Лікар ветеринарний,  фельдшер ветеринарний, зоотехнік, 

віварник, безпосередньо зайняті обслуговуванням мавп       36 

       СТАНЦІЇ ТА ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ 

Працівники боксованих операційних та  боксів,  зайняті 

на  роботах із заготовки,  переробки та сушіння крові, 

її препаратів та кровозамінників                           36 

         ВИРОБНИЦТВО БАКТЕРІЙНИХ ТА ВІРУСНИХ 

    ПРЕПАРАТІВ, ПРЕПАРАТІВ КРОВІ, КРОВОЗАМІННИКІВ 

                ТА ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ 

Працівники виробництва,  що постійно та  безпосередньо 

працюють  з живими культурами енцефалітів,  менінгіту, 

вуличного сказу,  жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, 

поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, 

вірусного гепатиту,  висипного  тифу,  гарячки  Ку  та 

інших  рикетсіозів,  а  також холери,  сибірки,  сапу, 

меліоїдозу,  бруцельозу та  туляремії  або  тваринами, 

інфікованими цими інфекціями                               36 

Працівники виробництва,  що  постійно та безпосередньо 

працюють з  живими  культурами  збудників  інфекційних 

захворювань (крім зазначених у попередньому пункті), з 

отруйними  продуктами   тваринного   та   бактерійного 

походження   (токсинами),   з   сухими  діагностичними 

середовищами та живильними  середовищами,  а  також  з 



інфікованими тваринами та матеріалами                      36 

Працівники, зайняті на роботах у боксах                    36 

Працівники, постійно    та    безпосередньо    зайняті 

обробленням, очищенням та концентрацією сироваток          36 

Працівники, постійно  та  безпосередньо   зайняті   на 

роботах у холодильних камерах                              36 

         ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ ДЛЯ 

        ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА 

         ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЮ; 

         ВИПРАВНО-ТРУДОВІ КОЛОНІЇ, СПЕЦІАЛЬНО 

       ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ТА 

         УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ АЛКОГОЛІКІВ ТА 

                      НАРКОМАНІВ 

Лікар (у тому числі - керівник відділення,  кабінету), 

крім лікаря-лаборанта                                      36 

Молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта 

та статистика медичного) та молодша медична сестра         36 

Сестра-господиня                                           36 

        ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

    УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

                 НАСЕЛЕННЯ ТА ОСВІТИ 

Дезінфектор, зайнятий   на   осередковій,  камерній  і 

профілактичній дезінфекції, дезінсекції, дератизації в 

лікувально-профілактичних   закладах                       36 

Інструктор виробничого   навчання  робітників  масових 

професій   системи    соціального    захисту    хворих 

на туберкульоз, психохроніків                              36 

Лікар, молодші   спеціалісти  з  медичною  освітою  та 

молодша медична сестра та препаратор  із  збирання  та 

оброблення крові, що працюють у боксах                     36 

Лікар та   молодші   спеціалісти  з  медичною  освітою 

будинків для престарілих та інвалідів загального типу      39 

Лікар, молодші  спеціалісти  з  медичною  освітою   та 

молодша медична сестра відділень та палат для хворих з 

ураженням спинного мозку та хребта (спинальних хворих) 

у   лікувально-профілактичних  установах  та  будинках 

інвалідів,  а також інструктор з культмасової  роботи, 

зайнятий обслуговуванням цих хворих                        36 

Лікар, молодші  спеціалісти  з  медичною  освітою,  що 

працюють в барокамерах та кесонах                          36 

Працівники центрів  і  відділень   мікрохірургії,   що 

безпосередньо      виконують      під      мікроскопом 

мікрохірургічні  операції   з   реплантації   пальців, 

кистей, сегментів кінцівок у пластичній мікрохірургії, 

мікросудинній хірургії                                     36 

Фахівці, що  безпосередньо  працюють   у   лікувальних 

барокамерах                                                36 

                33. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 

               ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ 

         Працівники аптек (у тому числі тих, 

   що перебувають у штаті установ охорони здоров'я 

             та соціального забезпечення) 

Завідувач (начальник) аптеки лікувально-профілактичної 

установи,  будинку  інвалідів  та  його заступник,  що 

безпосередньо працюють  на  виготовленні  та  контролі 

ліків                                                      36 

Завідувач відділу  (відділення) та його заступник,  не 

звільнені від виконання виробничих обов'язків              36 

Завідувач (начальник) аптеки V групи, аптечного пункту 



I категорії                                                36 

Провізор, укладальник-пакувальник,   фармацевт,   крім 

зайнятих тільки відпусканням ліків без рецептів лікаря 

та інших товарів аптечного асортименту                     36 

          Працівники аптечних баз та складів 

Завідувач відділу  отруйних та наркотичних лікувальних 

засобів  та  його  заступник,   провізор,   фармацевт, 

фармацевт молодший,  укладальник-пакувальник,  зайняті 

фасуванням, дробленням, відважуванням та відмірюванням 

отруйних та наркотичних засобів                            36 

Фармацевт, провізор     та    укладальник-пакувальник, 

зайняті безпосередньо приготуванням,  розфасуванням та 

контролем за медикаментами                                 36 

             38. РОБОТА З РАДІОАКТИВНИМИ 

               РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ 

              ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

     Застосування радіоактивних речовин як джерел 

                 гамма-випромінювання 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   заряджанням та   випробуванням    промислових    та 

медичних гамма-установок та апаратів;                      36 

   збиранням, транспортуванням,            складанням, 

зберіганням та  похованням  гамма-активних  речовин  у 

кількості понад 100 міліграм-еквівалентів радію;           36 

   на гамма-терапії   та  експериментальному  гамма  - 

опромінюванні: 

   у палатах з  обслуговування  хворих  з  накладеними 

радіоактивними препаратами;                                30 

   з гамма-установками;                                    30 

   з гамма-препаратами      у      радіоманіпуляційних 

кабінетах;                                                 24 

   на установках з гамма-дефектоскопії  на  переносних 

та стаціонарних установках                                 36 

             Рентгенівське випромінювання 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   дослідженням, випробуванням   та  налагодженням  (з 

виконанням дрібних ремонтних  робіт  безпосередньо  на 

місці)  рентгенівських  трубок  та  рентгеноапаратів з 

трубками;                                                  36 

   на електронографах  та  електронних  мікроскопах  з 

напругою понад 30 кіловольтів;                             36 

   на промислових установках з рентгенодефектографії;      36 

   на установках                рентгеноспектрального, 

рентгеноструктурного       аналізу,        промислової 

рентгенографії   та  контролі  растрів  рентгенівських 

решіток;                                                   30 

   рентгенотерапією,                 експериментальним 

рентгеноопромінюванням   та   променевою  терапією  із 

застосуванням бета-аплікаторів;                            36 

   рентгенодіагностикою, флюорографією,  на ротаційній 

рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем     30 

Молодші спеціалісти  з  медичною  освітою  та  молодша 

медична    сестра    рентгенівських    флюорографічних 

кабінетів   та   установок   за  умови  безпосередньої 

зайнятості не менш як половини робочого  дня  наданням 

допомоги  лікареві  під  час  виконання  ним  робіт  з 

рентгенодіагностики,         флюорографії,          на 

рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем     30 

                 Фізика та дозиметрія 



           рентгенівських та гамма-променів 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   з джерелами   на   градуюванні   дозиметричної   та 

радіометричної апаратури;                                  36 

   експериментальним дослідженням   та   дозиметричним 

вимірюванням                                               36 

         Дослідні, транспортні, енергетичні, 

   дослідно-промислові атомні реактори та прототипи 

    ядерних енергетичних установок, прискорювальні 

            установки та джерела нейтронів 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   з нейтронними    джерелами        (радій-берилієві, 

полоній-берилієві тощо);                                   36 

   на циклотронах,  бетатронах, лінійних прискорювачах 

та інших прискорювальних установках;                       36 

   експлуатаційними, ремонтними  та експериментальними 

роботами на атомних реакторах                              36 

               Робота із застосуванням 

            відкритих радіоактивних джерел 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   на роботах  з  відкритими радіоактивними речовинами 

(виготовлення, перероблення, зберігання, розфасування, 

дослідження,   застосування  та  інші  види  робіт)  з 

активністю на робочому місці, що відповідає III, II, I 

класу робіт;                                               36 

   приготуванням та обслуговуванням природних та штучних 

радонових ванн                                             36 

      Служба радіаційної безпеки, спецкомбінати, 

       станції дезактивації, пункти захоронення 

             радіоактивних відходів (РАВ) 

Працівники служб  радіаційної  безпеки,  які  постійно 

зайняті  на  радіаційно-небезпечних роботах на пунктах 

захоронення (зберігання) РАВ, на станціях дезактивації 

спецодягу    і    засобів    індивідуального   захисту 

(спецпральнях) та на об'єктах  народного  господарства 

під час поводження з радіоактивними відходами              36 

Працівники, що безпосередньо виконують роботи: 

   на території   пунктів   захоронення   (зберігання) 

радіоактивних продуктів та відходів;                       36 

   на станції  дезактивації   спецодягу   та   засобів 

індивідуального захисту (спецпралень);                     36 

   з ліквідації   радіаційних   аварій   на  території 

України в умовах підвищеного радіаційного ризику           36 

                39. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ 

Вантажник, постійно  зайнятий  навантажуванням  трупів 

тварин, навантажуванням пеку навалом                       36 

Випробувач двигунів, безпосередньо зайнятий: 

   випробуванням дизелів   та   дизель-генераторів   у 

спеціально  обладнаних  боксах,  звукоізольованих  від 

оточуючих   приміщень,   що  працює  всередині  боксів 

безпосередньо біля дизеля;                                 36 

   випробуванням моторів,  працюючих  на   етилованому 

бензині,  у  боксах на моторовипробувальній станції        36 

Водолаз 1, 2, 3 групи спеціалізації робіт, за винятком 

водолаза легкого спорядження рятувальної служби            36 

Диктор брайлівського  набору,  постійно  зайнятий   на 

диктуванні   тексту   складачу   брайлівського  набору 

(сліпому)                                                  36 

Диктувальник, постійно  зайнятий  диктуванням   тексту 



сліпій друкарці на друкарській машинці                     36 

Заливальник свинцево-олов'янистих   сплавів,  зайнятий 

плавленням,   заливанням,   розливанням   свинцю    та 

свинцевих   сплавів;   заливанням  свинцевих  форм  та 

відливанням свинцевих валиків                              36 

Керівники і   фахівці,   безпосередньо   зайняті    на 

моторовипробувальних  станціях  випробуванням моторів, 

що працюють на етилованому бензині під  час  роботи  у 

боксах                                                     36 

Кесонник-апаратник,         кесонник-електромонтажник, 

кесонник-прохідник,  кесонник-слюсар,    зайняті    на 

кесонних роботах                                           36 

Контролер верстатних  і  слюсарних  робіт  та майстер, 

безпосередньо  зайняті  поопераційним   контролем   на 

дільницях  очищення,  оплавлення та рихтування кузовів 

автомобілів із застосуванням свинцевих сплавів             36 

Котельник, постійно зайнятий ремонтом гарячих котлів       36 

Котлочистильник                                            36 

Майстер, зайнятий на дільницях очищення, оплавлення та 

рихтування   кузовів   автомобілів   із  застосуванням 

свинцевих сплавів                                          36 

Машиніст крана  (кранівник),  зайнятий  у  цехах,   де 

застосовується  як технологічне паливо високосірчистий 

мазут                                                      36 

Металізатор, зайнятий плазменим напилюванням покриттів 

на метали                                                  36 

Паяльщик, зайнятий  виготовленням  ртутного  припою та 

паянням цим припоєм                                        36 

Плавильник металу  та  сплавів,  зайнятий   плавленням 

свинцю та його сплавів                                     36 

Працівники, безпосередньо зайняті: 

   регулюванням, настройкою,      випробуванням     та 

обслуговуванням                            генераторів 

міліметрового-дециметрового    діапазону   хвиль,   на 

вимірювальних генераторах під час роботи з  відкритими 

випромінюючими  пристроями тих же діапазонів хвиль:  у 

разі енергетичного навантаження за робочий день  понад 

200 мкВт ч/кв.  см; у випадку опромінювання від антен, 

що обертаються та сканують з  частотою  обертання  або 

сканування не  більш як 1 Гц  та  шпаруватістю   понад 

2000 мкВт ч/кв. см;                                        36 

   перебиранням та  ремонтом  ртутних  випрямлячів  та 

приладів, заповнених ртуттю                                36 

Працівники, що  працюють  на електронних мікроскопах з 

напругою понад 30 кв                                       36 

Робітники, безпосередньо    та    постійно     зайняті 

заповненням    приладів   ртуттю,   очищенням   ртуті, 

калібруванням   ртуттю   термометрів,   капілярів   та 

вилученням ртуті з приладів                                36 

Робітники, зайняті: 

   випробуванням виробів,   агрегатів   та   приладів, 

безпосередньо  перебуваючи  у   термобарокамерах   при 

температурі -60 град. C та нижче;                          36 

   механічною та  ручною  обробкою свинцю та свинцевих 

сплавів;                                                   36 

   обробленням, градуюванням,  клішуванням, контролем, 

перевірянням та складанням приладів, наповнених ртуттю     36 

Робітники,    керівники   та   фахівці,  які  працюють 

позмінно  та  безпосередньо  зайняті  на  випробуванні 



дизелів  та дизель-генераторів у спеціально обладнаних 

боксах,  звукоізольованих від оточуючих приміщень,  що 

працюють усередині боксу безпосередньо біля дизеля         36 

Робітники, постійно зайняті: 

   готуванням сумішей бензину з етиловою рідиною;          36 

   на роботах із застосуванням лаку N 67;                  36 

   на роботі з пеком (крім вантажників);                   36 

   очищенням та знепилюванням спецодягу,  забрудненого 

пилом свинцевих сплавів;                                   36 

   очищенням, оплавленням,     рихтуванням     кузовів 

автомобілів  із  застосуванням  свинцевих  сплавів         36 

Робітники    пралень,   зайняті   прийманням   брудної 

білизни та спецодягу  з  інфекційних,  туберкульозних, 

протилепрозних,    протичумних   установ,   відділень, 

відділів,  виробництв  та  лабораторій;   пранням   та 

замочуванням заразної білизни та спецодягу                 36 

Слюсар-ремонтник,    безпосередньо  зайнятий  ремонтом 

технологічного  устаткування  на  моторовипробувальних 

станціях,  що  працює  на  етилованому бензині під час 

роботи у боксах                                            36 

Чистильник металу,     відливок,  виробів та  деталей, 

зайнятий на роботах з сухим піском та металевою тирсою 

у закритих приміщеннях                                     36 

Чистильник, постійно    зайнятий  очищенням  усередині 

суден,    цистерн,    резервуарів   та   баків   з-під 

нафтопродуктів та хімічних речовин                         36 


