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          Додаток  № 6 
 

 

 ПЕРЕЛІК 

робіт  з  важкими  і  шкідливими  умовами  праці,  при  виконанні  

яких  здійснюється  підвищена  оплата 

(згідно  Додатка  №  2  до  Галузевої  угоди  між  Міністерством  освіти  і науки 

України та  ЦК  Профспілки  працівників  освіти  і  науки  України   

на  2019 – 2020 роки) 

 

   № 

  п/п     

Виконання робіт,  види робіт         Відсоток 

          доплат 

       Умови 

праці 

     1 2 3 4 

1 Роботи, пов’язані з миттям посуду, тари і 

технологічного обладнання вручну із 

застосуванням кислот, лугу та інших 

хімічних речовин 

8 шкідливі 

     2 Репрографічні роботи на світлокопіювальних 

машинах, діазокопіювальних машинах та 

інших розмножувальних апаратах 

              6      шкідливі 

     

     3 

Роботи, пов’язані з аналізом, синтезом, 

переробкою, фасуванням, розливанням, 

вантажно-розвантажувальними та іншими 

операціями з використанням шкідливих 

хімічних речовин 2-4 класів небезпечності 

 

6 
 

шкідливі 

     4 Роботи з підготовки форм високого друку і 

друкування на печатних машинах усіх видів 

8 шкідливі 

 

5 Правлення, верстання і монтаж негативів і 

діапозитивів 

10 шкідливі 

     6 Комплектування листів, книг вручну 4 шкідливі 

 

     7 Роботи з виготовлення, обробці копій і 

друкарських форм для всіх видів друку 

8 шкідливі 

8 Роботи, пов’язані із різанням, підрізкою, 

розкроєм паперу, картону, віддрукованої 

продукції на одноножових, листорізальних, 

картононарізальних, бабінорізальних, ручних 

і механізованих верстатах 

4 важкі 

 

                                                     

9 Роботи для одержання пробних відбитків з 

форм плоского друку, друкування 

малотиражних робіт 

8 шкідливі 

10 Робота за дисплеями ЕОМ  8 шкідливі 

11 Прибирання приміщень, де виконуються 

роботи, передбачені у попередніх розділі 1 

4 шкідливі 

12 Наливання і злив вручну кислот, лугів та 

інших шкідливих хімічних речовин, 

очищення ємностей і тари від них вручну 

4 шкідливі 

13 Зарядження акумуляторів  8 шкідливі 

14 Роботи з використанням хімічних реактивів, 

а також з їх збереженням (складуванням) 

              8 шкідливі 
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15 Ремонт та очищення вентиляційних систем 4 шкідливі 

    16 Чищення котлів у холодному стані 4      шкідливі 

17 Обслуговування засобів вимірювання, 

елементів систем контролю і управління 

(автоматичних пристроїв і регуляторів, 

пристроїв технологічного захисту і 

автоматики в цехах (дільницях): котельних, 

турбінних, паливоподачі 

6 шкідливі 

    18 Перемикання в теплових системах, контроль 

за діючим обладнанням шляхом обходу в 

цехах (дільницях): котельних, турбінних, 

паливоподачі 

4 шкідливі 

    19 Обмуровування котлів у гарячому стані 8 важкі 

20 Заточування інструменту абразивними 

кругами сухим способом 

4 шкідливі 

21 Шліфування  виробів з використанням 

абразивних полотен і кругів сухим способом 

4 шкідливі 

22 Заточування пил, ножів та іншого 

інструменту    абразивними кругами сухим 

способом 

4 шкідливі 

    23 Паяння деталей та виробів (припій олов’яно-

свінцевий, кадмієвий, індієвий) 

4 шкідливі 

    24 Приготування гарячого бітуму і нанесення 

його на поверхню 

8 шкідливі 

    25 Роботи по гашенню вапна, у тому числі 

експериментальні, що виконуються поза 

приміщенням 

 4  шкідливі 

    26 Газозварювальні, газорізальні і 

електрозварювальні роботи,  здійснювані у 

приміщеннях 

12 шкідливі 

27 Малярні роботи з використанням 

асфальтового, кузбаського і пічного лаків у 

закритих приміщеннях з використанням 

нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і 

ПХВ фарб, використанням хімічних речовин 

2-4 класів небезпечності 

4 

 

шкідливі 

 

   

28 

 

Нанесення на поверхні штукатурного 

розчину вручну, затирання поверхні вручну 

 

8 важкі 

29 Газозварювальні, газорізальні і 

електрозварювальні роботи, здійснювані у 

приміщеннях 

 

12 шкідливі 

 

30 Укладання паркетних, плиточних, 

лінолеумових 

підлог на гарячій мастиці і бітумі, гумових 

клеях і мастиках, виготовлених на  основі 

синтетичних смол та хімічних розчинників, 

віднесених до 2-4 класів небезпечності 

8 шкідливі 
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    31 Обслуговування підземних теплопроводів і 

споруд теплових мереж, теплофікаційних 

вводів 

4 шкідливі 

    32 Ремонт автомобілів, що використовуються 

для перевезення нечистот 

4 шкідливі 

    33 Ремонт теплопроводів і споруд теплових 

мереж 

4 шкідливі 

34 Роботи біля гарячих плит, електрожарових 

шаф, кондитерських і паро-масляних печей 

та інших апаратів для смаження і випікання 

8 шкідливі 

35 Роботи, пов’язані з розчиненням, обтиранням 

м.яса, риби, нарізанням і чищенням цибулі, 

обсмалюванням птиці 

8 шкідливі 

36 Вантажно-розвантажувальні роботи, 

виконувані вручну 

8 важкі 

37 Вивезення сміття і нечистот 8 шкідливі 

38 Роботи, пов’язані з чищенням вигрібних ям, 

сміттєвих ящиків і каналізаційних колодязів, 

проведення їх дезінфекції 

12 шкідливі 

39 Прибирання зовнішніх поверхонь 

обладнання, підлог, майданчиків 

обслуговування в цехах (дільницях): 

котельних, турбінних, паливоподачі 

4 шкідливі 

40 Роботи на висоті 1,5 м і більше над 

поверхнею землі (підлоги) 

10 важкі 

41 Роботи із джерелами рентгенівського   

випромінювання, що не використовується  

(електронні мікроскопи, електрографи та 

інш), з напругою понад 20кВ 

24 особливо 

шкідливі 

 

 

До  утворення  атестаційної  комісії  університету  та  проведення  

атестації  робочих  місць  залишити  даний  порядок  нарахування  доплат  за  

умови  праці відповідно  з  “Типовим  положенням  про  оцінку  умов  праці  на  

робочих  місцях  та  порядок  застосування  галузевих  переліків  робіт,  на  

яких  встановлюються  доплати  робітникам  за  умови  праці”,  затвердженого 

постановою  Держкомпраці  СРСР  та  Секретаріату  ВЦРПС  від  3. 10. 1986 р. 

№ 387\22 – 78.  

 

 

  

                Начальник планово -                                        Л. О. Чорна 

     фінансового відділу 


