
 

ПЕРЕЛІК 

        ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ІЗ ШКІДЛИВИМИ 

       УМОВАМИ ПРАЦІ, РОБОТА В ЯКИХ ДАЄ ПРАВО НА СКОРОЧЕНУ 

                    ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ТИЖНЯ 
 

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

     Виробництва, роботи, цехи, професії та посади    |Тривалість 

                                                      | робочого 

                                                      |  тижня, 

                                                      |  годин 

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

 

                   30. ЛАБОРАТОРІЇ 
 

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 

 

              

 

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 

 

 

 

 


