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1

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових
відряджень державних службовців та при виїзді на лікування
за наявності відповідних медичних документів); попередні
профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для
отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні
огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння
зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні
медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання
посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї
громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди

1.1 1 Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів 37,00
1.2 2 Післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів 37,00

1.3 3  Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної
системи (мисливська та газова зброя, чоловіки)

312,00

1.4 4  Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної
системи (мисливська та газова зброя, жінки)

478,00

1.5 5
Проведення попереднього медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
чоловіки) Один раз на рік.

405,00

1.6 6
Проведення попереднього медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
жінки) Один раз на рік.

571,00

1.7 7
Проведення періодичного медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
чоловіки) Один раз на рік.

395,00

1.8 8
Проведення періодичного медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
жінки) Один раз на рік.

561,00

1.9 9 Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за
кордон (для чоловіків)

453,00

1.10 10 Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за
кордон (для жінок)

619,00

КНП "БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ БЕРЕЗАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ"

                                                                       Рішення сорокової сесії
                                                                       Березанської міської ради
                                                                       восьмого скликання

ТАРИФИ
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає

                                                                       23.06.2022 № 78

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО



1.11 11
Попередній медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування транспортними засобами
(чоловіки)

373,00

1.12 12
Попередній медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування транспортними засобами
(жінки)

539,00

1.13 13
Періодичний медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування  транспортними засобами
(чоловіки)

342,00

1.14 14
Періодичний медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування  транспортними засобами
(жінки)

508,00

1.15 15 Попередній(періодичний) психіатричний огляд з видачею
сертифікату

122,00

1.16 16 Обов'язковий періодичний психіатричний огляд 122,00

1.17 17 Попередній(періодичний) наркологічний огляд з видачею
сертифікату

146,00

1.18 18 Періодичний профілактичний  наркологічний  огляд 146,00

1.19 19

Обов'язковий попередній профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб (чоловіки)

398,00

1.20 20

Обов'язковий попередній профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб (жінки)

513,00

1.21 21

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники адміністрації, які
мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення,
холодильники, експедиції, виробничі лабораторії (1 раз на рік)

164,00

1.22 22

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Технологи, начальники цехів (1 раз
на рік)

164,00

1.23 23

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники всіх виробничих цехів
(2 рази на рік, I півріччя)

278,00

1.24 24

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники всіх виробничих цехів
(2 рази на рік, II півріччя)

189,00

1.25 25

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники лабораторій та
заквасного відділення (2 рази на рік, I півріччя)

278,00



1.26 26

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники лабораторій та
заквасного відділення (2 рази на рік, II півріччя)

189,00

1.27 27

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники складів, холодильників
(2 рази на рік, I півріччя)

164,00

1.28 28

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники складів, холодильників
(2 рази на рік, II півріччя)

72,00

1.29 29

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Персонал, який миє обладнання,
готує мийні засоби та дезінфекційні розчини (1 раз на рік)

164,00

1.30 30

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Медичний персонал (1 раз на рік)

164,00

1.31 31

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Прибиральники приміщень (1 раз
на рік)

164,00

1.32 32

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Слюсарі, електромонтери та інші
працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та
складських приміщеннях (1 раз на рік)

164,00

1.33 33

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Вантажники (1 раз на рік)

164,00

1.34 34

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Водії, зайняті транспортуванням
харчової продукції (на всіх видах транспорту) (1 раз на рік)

164,00

1.35 35

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Харчова та
переробна промисловість: Працівники пунктів приймання
сирого молока (1 раз на рік)

164,00



1.36 36

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Технологи, начальники виробництв, цехів (1
раз на рік)

123,00

1.37 37

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Працівники виробничих дільниць (1 раз на
рік)

123,00

1.38 38

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Працівники складів, холодильників (1 раз на
рік)

123,00

1.39 39

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Персонал, який миє обладнання, та
прибиральники приміщень (1 раз на рік)

123,00

1.40 40

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Слюсарі, електромонтери та інші працівники,
зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських
приміщеннях (1 раз на рік)

123,00

1.41 41

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Працівники лабораторій (1 раз на рік)

123,00

1.42 42

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Тютюнова
промисловість: Медичний персонал (1 раз на рік)

123,00

1.43 43

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Адміністрація (крім осіб, що
не мають контакту з продукцією, яка зберігається та
реалізується) (1 раз на рік)

252,00

1.44 44

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Продавці (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00



1.45 45

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Продавці (2 рази на рік, II
півріччя)

75,00

1.46 46

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Працівники складів,
холодильників, експедитори (1 раз на рік)

252,00

1.47 47

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Персонал, який миє
обладнання, та прибиральники приміщень (1 раз на рік)

252,00

1.48 48

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також ті, що
розташовані на території ринків: Слюсарі, електромонтери та
інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та
холодильного обладнання (1 раз на рік)

252,00

1.49 49

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що
не мають контакту з продукцією, яка зберігається та
реалізується) (1 раз на рік)

164,00

1.50 50

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової
продукції власного виробництва, товарів дитячого
асортименту (2 рази на рік, I півріччя)

278,00

1.51 51

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової
продукції власного виробництва, товарів дитячого
асортименту (2 рази на рік, II півріччя)

74,00

1.52 52

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти
промислового виробництва (2 рази на рік, I півріччя)

164,00



1.53 53

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти
промислового виробництва (2 рази на рік, II півріччя)

72,00

1.54 54

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Працівники продовольчих складів, холодильників (2 рази на
рік, I півріччя)

164,00

1.55 55

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки:
Працівники продовольчих складів, холодильників (2 рази на
рік, II півріччя)

72,00

1.56 56

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Ринки: Слюсарі,
електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом
торговельного та холодильного обладнання (1 раз на рік)

109,00

1.57 57

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Адміністрація (1 раз на рік)

317,00

1.58 58

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Завідувачі виробництва (2 рази на
рік, I півріччя)

365,00

1.59 59

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Завідувачі виробництва (2 рази на
рік, II півріччя)

118,00

1.60 60

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Кухарі та кухонні працівники (2
рази на рік, I півріччя)

365,00

1.61 61

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Кухарі та кухонні працівники (2
рази на рік, II півріччя)

118,00



1.62 62

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Кондитери (2 рази на рік, I
півріччя)

365,00

1.63 63

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Кондитери (2 рази на рік, II
півріччя)

118,00

1.64 64

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Офіціанти (2 рази на рік, I
півріччя)

365,00

1.65 65

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Офіціанти (2 рази на рік, II
півріччя)

118,00

1.66 66

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Водії автоліфтів (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.67 67

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Водії автоліфтів (2 рази на рік, II
півріччя)

72,00

1.68 68

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Працівники вагонів-ресторанів,
камбузів (2 рази на рік, I півріччя)

300,00

1.69 69

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Працівники вагонів-ресторанів,
камбузів (2 рази на рік, II півріччя)

118,00

1.70 70

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Працівники складів,
холодильників (2 рази на рік, I півріччя)

252,00



1.71 71

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Працівники складів,
холодильників (2 рази на рік, II півріччя)

72,00

1.72 72

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Персонал, який миє обладнання, та
прибиральники приміщень (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.73 73

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Персонал, який миє обладнання, та
прибиральники приміщень (2 рази на рік, II півріччя)

72,00

1.74 74

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Слюсарі, електромонтери та
працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та
складських приміщеннях (1 раз на рік)

252,00

1.75 75

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
громадського харчування: Працівники, що мають доступ до
миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з
обслуговування підприємств для проведення прибирання,
миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово
залучаються до роботи на харчових об'єктах (1 раз на рік)

252,00

1.76 76

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Завідувачі (2 рази на рік, I півріччя)
(чоловіки)

269,00

1.77 77

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Завідувачі (2 рази на рік, I півріччя)
(жінки)

302,00



1.78 78

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Завідувачі (2 рази на рік, II півріччя)

163,00

1.79 79

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Вихователі, помічники вихователів та
інший педагогічний і технічний персонал (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

269,00

1.80 80

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Вихователі, помічники вихователів та
інший педагогічний і технічний персонал (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

302,00

1.81 81

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Вихователі, помічники вихователів та
інший педагогічний і технічний персонал (2 рази на рік, II
півріччя)

163,00

1.82 82

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Медичний персонал (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

269,00

1.83 83

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Медичний персонал (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

302,00

1.84 84

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Медичний персонал (2 рази на рік, II
півріччя)

163,00



1.85 85

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Працівники харчоблоків (2 рази на рік,
I півріччя) (чоловіки)

314,00

1.86 86

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Працівники харчоблоків (2 рази на рік,
I півріччя) (жінки)

346,00

1.87 87

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Працівники харчоблоків (2 рази на рік,
II півріччя)

212,00

1.88 88

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Інший персонал (слюсарі, столяри,
двірники, електромонтери, прибиральники) (1 раз на рік)
(чоловіки)

190,00

1.89 89

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дошкільні
навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних
навчальних закладів): Інший персонал (слюсарі, столяри,
двірники, електромонтери, прибиральники) (1 раз на рік)
(жінки)

222,00

1.90 90

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.91 91

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) (жінки)

328,00



1.92 92

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на
рік) (чоловіки)

295,00

1.93 93

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на
рік) (жінки)

328,00

1.94 94

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік)
(чоловіки)

295,00

1.95 95

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік) (жінки)

328,00

1.96 96

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

314,00

1.97 97

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

346,00

1.98 98

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II
півріччя)

124,00

1.99 99

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал
(1 раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.100 100

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Загальноосвітні
навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал
(1 раз на рік) (жінки)

328,00



1.101 101

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.102 102

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік) (жінки)

328,00

1.103 103

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на
рік) (чоловіки)

295,00

1.104 104

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на
рік) (жінки)

328,00

1.105 105

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік)
(чоловіки)

295,00

1.106 106

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік) (жінки)

328,00

1.107 107

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

314,00

1.108 108

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

346,00

1.109 109

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II
півріччя)

104,00



1.110 110

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал
(1 раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.111 111

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Позашкільні
навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний персонал
(1 раз на рік) (жінки)

328,00

1.112 112

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік)
(чоловіки)

295,00

1.113 113

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Адміністрація (1 раз на рік)
(жінки)

328,00

1.114 114

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1
раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.115 115

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Викладачі, учителі, вихователі (1
раз на рік) (жінки)

328,00

1.116 116

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік)
(чоловіки)

295,00

1.117 117

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Медичний персонал (1 раз на рік)
(жінки)

328,00

1.118 118

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази
на рік, I півріччя) (чоловіки)

314,00



1.119 119

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази
на рік, I півріччя) (жінки)

346,00

1.120 120

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Працівники харчоблоків (2 рази
на рік, II півріччя)

104,00

1.121 121

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний
персонал (1 раз на рік) (чоловіки)

295,00

1.122 122

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Інший педагогічний і технічний
персонал (1 раз на рік) (жінки)

328,00

1.123 123

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Професійно-
технічні навчальні заклади: Учні перед початком та в період
проходження виробничої практики на об'єктах, працівники
яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному
огляду

20,00

1.124 124

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Вищі навчальні
заклади III - IV рівнів акредитації: Студенти перед початком
та в період проходження виробничої практики на об'єктах,
працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному
медичному огляду

20,00

1.125 125

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Адміністрація (1 раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.126 126

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Адміністрація (1 раз на рік) (жінки)

302,00

1.127 127

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік)
(чоловіки)

269,00



1.128 128

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Викладачі, учителі, вихователі (1 раз на рік)
(жінки)

302,00

1.129 129

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Медичний персонал (1 раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.130 130

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Медичний персонал (1 раз на рік) (жінки)

302,00

1.131 131

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

314,00

1.132 132

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

346,00

1.133 133

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Працівники харчоблоків (2 рази на рік, II
півріччя)

124,00

1.134 134

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Інший педагогічний і технічний персонал (1
раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.135 135

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Притулки для
неповнолітніх: Інший педагогічний і технічний персонал (1
раз на рік) (жінки)

302,00

1.136 136

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Адміністрація (1 раз на
рік) (чоловіки)

269,00

1.137 137

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Адміністрація (1 раз на
рік) (жінки)

302,00



1.138 138

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Викладачі, учителі,
вихователі (1 раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.139 139

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Викладачі, учителі,
вихователі (1 раз на рік) (жінки)

302,00

1.140 140

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Медичний персонал (1
раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.141 141

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Медичний персонал (1
раз на рік) (жінки)

302,00

1.142 142

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Працівники
харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) (чоловіки)

314,00

1.143 143

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Працівники
харчоблоків (2 рази на рік, I півріччя) (жінки)

346,00

1.144 144

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Працівники
харчоблоків (2 рази на рік, II півріччя)

95,00

1.145 145

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Інший педагогічний і
технічний персонал (1 раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.146 146

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Дитячі і
підліткові оздоровчі (сезонні) заклади: Інший педагогічний і
технічний персонал (1 раз на рік) (жінки)

302,00



1.147 147

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Адміністрація (1
раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.148 148

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Адміністрація (1
раз на рік) (жінки)

302,00

1.149 149

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Вихователі,
помічники вихователів (1 раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.150 150

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Вихователі,
помічники вихователів (1 раз на рік) (жінки)

302,00

1.151 151

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Медичний
персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал) (1
раз на рік) (чоловіки)

269,00

1.152 152

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Медичний
персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал) (1
раз на рік) (жінки)

302,00

1.153 153

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, I
півріччя) (чоловіки)

314,00



1.154 154

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, I
півріччя) (жінки)

346,00

1.155 155

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, II
півріччя)

124,00

1.156 156

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
дитячих молочних кухонь (2 рази на рік, I півріччя) (чоловіки)

373,00

1.157 157

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
дитячих молочних кухонь (2 рази на рік, I півріччя) (жінки)

405,00

1.158 158

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Працівники
дитячих молочних кухонь (2 рази на рік, II півріччя)

189,00

1.159 159

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Технічний
персонал, у тому числі прибиральники приміщень (1 раз на
рік) (чоловіки)

269,00

1.160 160

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лікувально-
профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки
відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати): Технічний
персонал, у тому числі прибиральники приміщень (1 раз на
рік) (жінки)

302,00



1.161 161

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Адміністрація (1 раз
на рік)

365,00

1.162 162

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Медичні працівники
(лікарі, середній та молодший медичний персонал) (один раз
на три місяці)

114,00

1.163 163

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Медичні працівники
(лікарі, середній та молодший медичний персонал) (2 рази на
рік, I півріччя)

365,00

1.164 164

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Медичні працівники
(лікарі, середній та молодший медичний персонал) (2 рази на
рік, II півріччя)

230,00

1.165 165

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (один раз на три
місяці)

114,00

1.166 166

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, I
півріччя)

365,00

1.167 167

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Працівники
харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів (2 рази на рік, II
півріччя)

230,00



1.168 168

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пологові
будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення
патології новонароджених, недоношених: Технічний персонал,
у тому числі прибиральники приміщень (1 раз на рік)

365,00

1.169 169

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пральні,
приймальні пункти білизни, хімчистки: Приймальники (1 раз
на рік)

211,00

1.170 170

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Пральні,
приймальні пункти білизни, хімчистки: Пральники,
прасувальники (1 раз на рік)

211,00

1.171 171

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Адміністрація (1 раз на рік)

252,00

1.172 172

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Перукарі (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.173 173

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Перукарі (2 рази на рік, II
півріччя)

75,00

1.174 174

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Манікюрниці (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.175 175

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Манікюрниці (2 рази на рік,
II півріччя)

75,00

1.176 176

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Педикюрниці (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00



1.177 177

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Педикюрниці (2 рази на рік,
II півріччя)

75,00

1.178 178

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Косметички (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.179 179

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Косметички (2 рази на рік, II
півріччя)

75,00

1.180 180

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Масажисти (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.181 181

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Масажисти (2 рази на рік, II
півріччя)

75,00

1.182 182

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Технічний персонал, у тому
числі прибиральники приміщень (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.183 183

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Перукарні,
косметичні та масажні кабінети: Технічний персонал, у тому
числі прибиральники приміщень (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.184 184

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лазні, сауни:
Адміністрація (1 раз на рік)

252,00

1.185 185

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лазні, сауни:
Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому
числі масажисти (2 рази на рік, I півріччя)

252,00



1.186 186

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лазні, сауни:
Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому
числі масажисти (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.187 187

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лазні, сауни:
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.188 188

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Лазні, сауни:
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.189 189

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування (1 раз
на рік)

252,00

1.190 190

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі: Чергові
(2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.191 191

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі: Чергові
(2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.192 192

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Покоївки (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.193 193

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Покоївки (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.194 194

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Кастелянки (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.195 195

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Кастелянки (2 рази на рік, II півріччя)

75,00



1.196 196

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.197 197

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Готелі:
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.198 198

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Гуртожитки:
Адміністрація (1 раз на рік)

252,00

1.199 199

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Гуртожитки:
Вихователі (1 раз на рік)

252,00

1.200 200

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Гуртожитки:
Кастелянки (1 раз на рік)

252,00

1.201 201

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Гуртожитки:
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(1 раз на рік)

252,00

1.202 202

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Адміністрація (1 раз на рік)

252,00

1.203 203

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Тренери (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.204 204

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Тренери (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.205 205

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Інструктори (2 рази на рік, I півріччя)

252,00



1.206 206

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Інструктори (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.207 207

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Медичний персонал (2 рази на рік, I
півріччя)

252,00

1.208 208

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Медичний персонал (2 рази на рік, II
півріччя)

75,00

1.209 209

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Працівники басейнів та лікувальних
ванн (2 рази на рік, I півріччя)

252,00

1.210 210

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Працівники басейнів та лікувальних
ванн (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.211 211

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Інженери (1 раз на рік)

252,00

1.212 212

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Техніки (1 раз на рік)

252,00

1.213 213

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Прибиральники (1 раз на рік)

252,00

1.214 214

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Спортивно-
оздоровчі комплекси: Обслуговувальний персонал (1 раз на
рік)

252,00

1.215 215

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Заклади
культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо):
Гримери (2 рази на рік, I півріччя)

248,00



1.216 216

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Заклади
культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо):
Гримери (2 рази на рік, II півріччя)

75,00

1.217 217

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Заклади
культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо):
Костюмери (1 раз на рік)

183,00

1.218 218

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Заклади
культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо):
Обслуговувальний персонал (1 раз на рік)

183,00

1.219 219

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Заклади
культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо):
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
(1 раз на рік)

183,00

1.220 220

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Розважальні
заклади: Обслуговувальний персонал (1 раз на рік)

183,00

1.221 221

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Розважальні
заклади: Технічний персонал, у тому числі прибиральники
приміщень (1 раз на рік)

183,00

1.222 222

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Працівники адміністрації, які
мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення,
виробничі лабораторії (1 раз на рік)

95,00

1.223 223

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Фасувальники (1 раз на рік)

95,00

1.224 224

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Гранулювальники (1 раз на
рік)

95,00



1.225 225

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Оператори (1 раз на рік)

95,00

1.226 226

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Приймальники (1 раз на рік)

95,00

1.227 227

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Апаратники (1 раз на рік)

95,00

1.228 228

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Провізори (1 раз на рік)

95,00

1.229 229

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Інженери (1 раз на рік)

95,00

1.230 230

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Техніки (1 раз на рік)

95,00

1.231 231

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Таблетувальники (1 раз на
рік)

95,00

1.232 232

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Підприємства
фармацевтичної промисловості: Технічний персонал, у тому
числі прибиральники приміщень (1 раз на рік)

95,00

1.233 233

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Адміністрація (2 рази на рік, I
півріччя)

209,00



1.234 234

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Адміністрація (2 рази на рік, II
півріччя)

124,00

1.235 235

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Працівники цехів (2 рази на рік, I
півріччя)

209,00

1.236 236

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Працівники цехів (2 рази на рік, II
півріччя)

124,00

1.237 237

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Працівники лабораторій (2 рази на рік,
I півріччя)

209,00

1.238 238

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Працівники лабораторій (2 рази на рік,
II півріччя)

124,00

1.239 239

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Інженери (2 рази на рік, I півріччя)

209,00

1.240 240

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Інженери (2 рази на рік, II півріччя)

124,00

1.241 241

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Техніки (2 рази на рік, I півріччя)

209,00

1.242 242

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Техніки (2 рази на рік, II півріччя)

124,00



1.243 243

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Технічний персонал, у тому числі
прибиральники приміщень (2 рази на рік, I півріччя)

209,00

1.244 244

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Технічний персонал, у тому числі
прибиральники приміщень (2 рази на рік, II півріччя)

124,00

1.245 245

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Водоочисні та
каналізаційні споруди: Робітники, безпосередньо причетні до
водопостачання та збору стічних вод, у тому числі на суднах, у
залізничних вагонах, на літаках (1 раз на рік)

278,00

1.246 246

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Автомобільні, залізничні, морські та
річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові
порти, кемпінги, мотелі): Працівники місць відпочинку
локомотивних бригад, водії автобусів, члени екіпажів
повітряних, морських та річкових суден (1 раз на рік)

252,00

1.247 247

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Автомобільні, залізничні, морські та
річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові
порти, кемпінги, мотелі): Прибиральники приміщень
вокзалів, портів та автостанцій (1 раз на рік)

252,00

1.248 248

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Автомобільні, залізничні, морські та
річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові
порти, кемпінги, мотелі): Працівники кімнат відпочинку
пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях (1 раз на
рік)

252,00

1.249 249

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Автомобільні, залізничні, морські та
річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові
порти, кемпінги, мотелі): Працівники кімнат матері і дитини
вокзалів, портів та автостанцій (1 раз на рік)

252,00



1.250 250

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Автомобільні, залізничні, морські та
річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові
порти, кемпінги, мотелі): Працівники з приймання та видачі
вантажу (1 раз на рік)

95,00

1.251 251

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Начальники пасажирських поїздів, провідники,
інші працівники поїзних бригад (1 раз на рік)

252,00

1.252 252

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Бортпровідники всіх видів транспорту (1 раз на
рік)

252,00

1.253 253

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані
з підготовкою пасажирських составів до рейсу (1 раз на рік)

252,00

1.254 254

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Працівники рефрижераторних поїздів та секцій
(1 раз на рік)

252,00

1.255 255

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Касири, контролери всіх видів пасажирського
транспорту (1 раз на рік)

252,00

1.256 256

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Транспортно-
дорожній комплекс (Рухомий склад авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту): Працівники, зайняті транспортуванням харчової
продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного,
автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому
числі вантажники (1 раз на рік)

252,00



1.257 257

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Суб'єкти
господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням
і реалізацією тварин: Тваринники (1 раз на рік)

137,00

1.258 258

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Суб'єкти
господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням
і реалізацією тварин: Працівники тваринницьких ферм (1 раз
на рік)

137,00

1.259 259

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Суб'єкти
господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням
і реалізацією тварин: Працівники цехів виготовлення кормів
(1 раз на рік)

137,00

1.260 260

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Суб'єкти
господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням
і реалізацією тварин: Оператори машинного доїння (1 раз на
рік)

137,00

1.261 261

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Суб'єкти
господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням
і реалізацією тварин: Оператори штучного запліднення
тварин (1 раз на рік)

137,00

1.262 262

Обов'язковий періодичний профілактичний медичний огляд
працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може
призвести до поширення інфекційних хвороб: Приватні
послуги вдома: Репетитори, гувернантки, доглядальниці,
прибиральниці, кухарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти
(1 раз на рік)

317,00

1.263 263

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з
підійманням на висоту, а також з обслуговування
підіймальних механізмів (1 раз на 2 роки, чоловіки)

522,00

1.264 264

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з
підійманням на висоту, а також з обслуговування
підіймальних механізмів (1 раз на 2 роки, жінки)

688,00

1.265 265

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з
підійманням на висоту, а також з обслуговування
підіймальних механізмів (1 раз на 2 роки, чоловіки)

512,00

1.266 266

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з
підійманням на висоту, а також з обслуговування
підіймальних механізмів (1 раз на 2 роки, жінки)

678,00



1.267 267 Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота машиніста крана (1 раз на 2 роки, чоловіки)

231,00

1.268 268 Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота машиніста крана (1 раз на 2 роки, жінки)

398,00

1.269 269 Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота машиніста крана (1 раз на 2 роки, чоловіки)

221,00

1.270 270 Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота машиніста крана (1 раз на 2 роки, жінки)

387,00

1.271 271
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних
ліфтів протипоказань немає) (1 раз на 2 роки, чоловіки)

231,00

1.272 272
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних
ліфтів протипоказань немає) (1 раз на 2 роки, жінки)

398,00

1.273 273
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних
ліфтів протипоказань немає) (1 раз на 2 роки, чоловіки)

221,00

1.274 274
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота ліфтера (до прийняття на роботу ліфтером звичайних
ліфтів протипоказань немає) (1 раз на 2 роки, жінки)

387,00

1.275 275

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з
оперативного обслуговування і ремонту діючих
електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і
110 В постійного струму, а також монтажні та
налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих
електроустановках (1 раз на 2 роки, чоловіки)

296,00

1.276 276

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з
оперативного обслуговування і ремонту діючих
електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і
110 В постійного струму, а також монтажні та
налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих
електроустановках (1 раз на 2 роки, жінки)

462,00

1.277 277

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з
оперативного обслуговування і ремонту діючих
електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і
110 В постійного струму, а також монтажні та
налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих
електроустановках (1 раз на 2 роки, чоловіки)

286,00

1.278 278

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Електротехнічний персонал, що виконує роботи з
оперативного обслуговування і ремонту діючих
електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і
110 В постійного струму, а також монтажні та
налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих
електроустановках (1 раз на 2 роки, жінки)

452,00

1.279 279
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та
первинній обробці лісу (1 раз на 2 роки, чоловіки)

286,00

1.280 280
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та
первинній обробці лісу (1 раз на 2 роки, жінки)

452,00

1.281 281
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та
первинній обробці лісу (1 раз на 2 роки, чоловіки)

276,00



1.282 282
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та
первинній обробці лісу (1 раз на 2 роки, жінки)

442,00

1.283 283
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському
бурінні (1 раз на 2 роки, чоловіки)

483,00

1.284 284
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському
бурінні (1 раз на 2 роки, жінки)

650,00

1.285 285
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському
бурінні (1 раз на 2 роки, чоловіки)

473,00

1.286 286
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському
бурінні (1 раз на 2 роки, жінки)

639,00

1.287 287 Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Усі види підземних робіт (1 раз на рік, чоловіки)

483,00

1.288 288 Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Усі види підземних робіт (1 раз на рік, жінки)

650,00

1.289 289 Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Усі види підземних робіт (1 раз на рік, чоловіки)

473,00

1.290 290 Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Усі види підземних робіт (1 раз на рік, жінки)

639,00

1.291 291
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях
зв'язку (1 раз на рік, чоловіки)

366,00

1.292 292
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях
зв'язку (1 раз на рік, жінки)

532,00

1.293 293
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях
зв'язку (1 раз на рік, чоловіки)

355,00

1.294 294
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях
зв'язку (1 раз на рік, жінки)

522,00

1.295 295

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи
(у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах,
що пов'язані з бурінням) (1 раз на 2 роки, чоловіки)

366,00

1.296 296

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи
(у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах,
що пов'язані з бурінням) (1 раз на 2 роки, жінки)

532,00

1.297 297

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи
(у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах,
що пов'язані з бурінням) (1 раз на 2 роки, чоловіки)

355,00

1.298 298

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи
(у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах,
що пов'язані з бурінням) (1 раз на 2 роки, жінки)

522,00

1.299 299
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском
(1 раз на 3 роки, чоловіки)

319,00

1.300 300
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском
(1 раз на 3 роки, жінки)

485,00



1.301 301
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском
(1 раз на 3 роки, чоловіки)

309,00

1.302 302
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском
(1 раз на 3 роки, жінки)

475,00

1.303 303
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники
служби газнагляду (1 раз на 2 роки, чоловіки)

254,00

1.304 304
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники
служби газнагляду (1 раз на 2 роки, жінки)

420,00

1.305 305
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники
служби газнагляду (1 раз на 2 роки, чоловіки)

254,00

1.306 306
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники
служби газнагляду (1 раз на 2 роки, жінки)

420,00

1.307 307

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з застосуванням вибухових речовин,
роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах (1 раз
на рік, чоловіки)

266,00

1.308 308

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з застосуванням вибухових речовин,
роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах (1 раз
на рік, жінки)

432,00

1.309 309

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з застосуванням вибухових речовин,
роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах (1 раз
на рік, чоловіки)

256,00

1.310 310

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи, що пов'язані з застосуванням вибухових речовин,
роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах (1 раз
на рік, жінки)

422,00

1.311 311

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті
інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах,
яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
(1 раз на рік, чоловіки)

309,00

1.312 312

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті
інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах,
яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
(1 раз на рік, жінки)

475,00

1.313 313

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті
інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах,
яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
(1 раз на рік, чоловіки)

298,00

1.314 314

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті
інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах,
яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати
(1 раз на рік, жінки)

465,00



1.315 315

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини,
військові частини і загони з попередження виникнення і
ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові
гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів,
пожежна охорона (1 раз на рік (позачерговий медичний огляд
проводиться після перенесеного тяжкого захворювання,
отруєння, травми), чоловіки)

585,00

1.316 316

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини,
військові частини і загони з попередження виникнення і
ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові
гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів,
пожежна охорона (1 раз на рік (позачерговий медичний огляд
проводиться після перенесеного тяжкого захворювання,
отруєння, травми), жінки)

751,00

1.317 317

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини,
військові частини і загони з попередження виникнення і
ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові
гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів,
пожежна охорона (1 раз на рік (позачерговий медичний огляд
проводиться після перенесеного тяжкого захворювання,
отруєння, травми), чоловіки)

585,00

1.318 318

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини,
військові частини і загони з попередження виникнення і
ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові
гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів,
пожежна охорона (1 раз на рік (позачерговий медичний огляд
проводиться після перенесеного тяжкого захворювання,
отруєння, травми), жінки)

751,00

1.319 319

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
(1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після
перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми),
чоловіки)

625,00

1.320 320

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
(1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після
перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми),
жінки)

767,00

1.321 321

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
(1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після
перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми),
чоловіки)

625,00

1.322 322

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
(1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після
перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми),
жінки)

767,00



1.323 323

Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін.
станках, штампувальних пресах тощо) (1 раз на 2 роки,
чоловіки)

298,00

1.324 324
Попередній медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін.
станках, штампувальних пресах тощо) (1 раз на 2 роки, жінки)

465,00

1.325 325

Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін.
станках, штампувальних пресах тощо) (1 раз на 2 роки,
чоловіки)

288,00

1.326 326
Періодичний медичний огляд працівників певних категорій:
Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін.
станках, штампувальних пресах тощо) (1 раз на 2 роки, жінки)

454,00

1.327 327
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Неорганічні
сполуки азоту (аміак, кислота азотна, азоту оксиди, азоту
діоксид (у перерахунку на NO2) ін.) {1 раз на 2 роки}

163,00

1.328 328

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Альдегіди
аліфатичні (насичені, ненасичені) і ароматичні (формальдегід,
ацетальдегід, акролеїн, бензальдегід, фталевий альдегід та ін.)
{1 раз на рік}

245,00

1.329 329
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Альдегідів і
кетонів галогенопохідні (хлорбензальдегід, фторацетон,
хлорацетофенон і ін.) {1 раз на 2 роки}

206,00

1.330 330
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Аміни, аміди
органічних кислот, анілін і інші похідні (діметилформамід,
діметилацетамід, капролактам та ін.) {1 раз на рік}

462,00

1.331 331 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Берилій та його
сполуки {1 раз на рік}

206,00

1.332 332 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Бор і його
сполуки (бору карбід, нітрит і ін.) {1 раз на 2 роки}

81,00

1.333 333 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Бор і його
сполуки (бору карбід, нітрит і ін.): Бороводні {1 раз на рік}

366,00

1.334 334
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Галогени:
Галогени: Хлор, бром, йод, сполуки з воднем, оксиди {1 раз на
рік}

206,00

1.335 335 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Галогени: Фтор і
його неорганічні сполуки {1 раз на рік}

382,00

1.336 336 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Галогени:
Фосгени {1 раз на рік}

122,00

1.337 337 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Гідразин і його
похідні (фенілгідразін та ін.) {1 раз на рік}

321,00

1.338 338 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Залізо та його
оксиди {1 раз на рік}

333,00

1.339 339 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Кадмій і його
сполуки {1 раз на 2 роки}

360,00

1.340 340 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Карбоніли
металів: нікелю, кобальту, заліза та ін. {1 раз на рік}

185,00

1.341 341
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Кетони
аліфатичні та ароматичні (ацетон, метилетилкетон,
ацетофенон та ін.)  {1 раз на 2 роки}

238,00

1.342 342

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Кислоти
органічні (мурашина, оцтова, пропіонова, масляна,
валеріанова, капронова, щавлева, адипінова, акрилова,
нафтенова і ін.) та їх ангідриди, кислоти органічних
галогенопохідні (хлороцтова, трихлороцтова,
перфтормасляна, трихлорпропіонова та ін.) та їх ангідриди {1

189,00



1.343 343
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Кислота
ізофталева, терефталева, фталевий ангідрид та його похідні {1
раз на рік}

197,00

1.344 344 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Кобальт та його
неорганічні сполуки {1 раз на рік}

185,00

1.345 345 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ванадій {1 раз на
рік}

185,00

1.346 346 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Молібден,
вольфрам, ніобій, тантал і їх сполуки {1 раз на 2 роки}

185,00

1.347 347 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Органічні
сполуки кремнію (сілани) {1 раз на 2 роки}

206,00

1.348 348 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Марганець і його
сполуки {1 раз на рік}

220,00

1.349 349 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Мідь та її
сполуки, срібло, золото та їх сполуки {1 раз на рік}

348,00

1.350 350

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Метали лужні та
їх сполуки (натрій, калій, рубідій, цезій та їх гідроксиди),
Метали лужноземельні (кальцій, стронцій, барій та їх
сполуки) {1 раз на 2 роки}

145,00

1.351 351
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Метали
рідкісноземельні (лантан, скандій, церій та їх сполуки) {1 раз
на 2 роки}

185,00

1.352 352 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Літій та його
сполуки {1 раз на рік}

216,00

1.353 353 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Луги їдкі {1 раз
на 2 роки}

145,00

1.354 354 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Арсен і його
неорганічні та органічні сполуки {1 раз на рік}

384,00

1.355 355 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Нікель і його
сполуки {1 раз на рік}

185,00

1.356 356 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Озон {1 раз на
рік}

122,00

1.357 357
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Органічні
оксиди, пероксиди та гідропероксиди (етилену, пропілену
тощо), пероксиди неорганічні (пергідроль) {1 раз на рік}

271,00

1.358 358 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Олово і його
неорганічні сполуки {1 раз на 2 роки}

128,00

1.359 359 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Олово і його
органічні сполуки {1 раз на рік}

87,00

1.360 360
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Платинові
метали та їх сполуки (рутеній, родій, паладій, осмій, іридій,
платина) {1 раз на рік}

222,00

1.361 361 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ртуть та її
неорганічні сполуки {1 раз на рік}

280,00

1.362 362 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Свинець, його
неорганічні та органічні сполуки {1 раз на рік}

347,00

1.363 363 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Селен, телур та їх
сполуки {1 раз на 2 роки}

338,00

1.364 364
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сірка та її
сполуки: Сірка елементарна, Оксиди сірки, Ангідрид сірчаної
та сірчистої кислот, Кислота сірчана {1 раз на 2 роки}

323,00

1.365 365 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сірка та її
сполуки: Сірководень {1 раз на 2 роки}

240,00

1.366 366 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сірка та її
сполуки: Сірковуглець {1 раз на рік}

222,00

1.367 367
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сірка та її
сполуки: Тетраметилтиурамдисульфід (тиурам Д) {1 раз на 2
роки}

297,00



1.368 368

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Спирти
аліфатичні одноатомні та багатоатомні, ароматичні та їх
похідні (етиловий, пропіловий, бутиловий, аліловий,
бензиловий, етиленгліколь, пропіленгліколь, етилцеллозольв
та ін.) {1 раз на 2 роки}

350,00

1.369 369 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Спирт
метиловий  {1 раз на 2 роки}

216,00

1.370 370 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сурма та її
сполуки {1 раз на 2 роки}

240,00

1.371 371 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Талій, індій,
галій та їх сполуки {1 раз на 2 роки}

264,00

1.372 372 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Титан, цирконій,
гафній, германій та їх сполуки {1 раз на рік}

122,00

1.373 373
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Монооксид
вуглецю, Вуглецю оксид (IV), Вуглецю (II) оксид {1 раз на 2
роки}

160,00

1.374 374
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
ароматичні: бензолК та його похідні (толуол, ксилол, стирол,
етилбензол, діетилбензол тощо) {1 раз на рік}

438,00

1.375 375

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
ароматичні: аміно- і нітросполуки та їх похідні (анілін, м-, п-
толуїдин, нітроамінобензоли, нітрохлорбензоли, нітро-,
амінофеноли, тринітротолуол, фенілендіаміни, хлораніліни,
анізидини, ніазон, ксилідини тощо) {1 раз на рік}

411,00

1.376 376 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ізоціанати
(толуїлендиізоціанат та ін.) {1 раз на рік}

240,00

1.377 377 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: О-толуїдин,
бензидин, b-нафтиламін {1 раз на рік}

194,00

1.378 378
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводнів
ароматичних галогенопохідні (галоген у бензольному кільці:
хлорбензол, хлортолуол, бромбензол та ін.) {1 раз на 2 роки}

381,00

1.379 379

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводнів
ароматичних галогено-похідні (галоген у боковому ланцюзі:
бензил хлористий, бензотрихлорид, бензотрифторид,
бензиліден хлористий та ін.) {1 раз на 2 роки}

306,00

1.380 380

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
ароматичні поліциклічні та їх похідні (нафталін, нафтоли,
бенз/а/пірен, антрацен, бензантрон, бензантрацен, фенантрен,
нафталани хлоровані тощо) {1 раз на рік}

245,00

1.381 381

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
гетероциклічні (фуран, фурфурол, піридин і його сполуки,
піразол, піперидін, морфолін, альтакс, каптакс та ін.) {1 раз на
рік}

383,00

1.382 382

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
насичені та ненасичені: аліфатичні, аліциклічні терпени
(метан, пропан, парафіни, етилен, пропілен, ацетилен,
циклогексан та ін.) {1 раз на 2 роки}

199,00

1.383 383 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Дивініл  {1 раз на
рік}

203,00

1.384 384 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Камфора,
скипідар {1 раз на 2 роки}

260,00

1.385 385

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
аліфатичних галогенопохідних насичені (дихлоретан,
чотирьоххлористий вуглець, метилена хлорид, хлористий
метил, хлороформ, брометил, перфторизобутилен тощо) та
ненасичені (трихлоретилен, хлоропрен) {1 раз на рік}

370,00

1.386 386 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вінілхлорид {1
раз на рік}

403,00



1.387 387

Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Вуглеводні
аліфатичних, ациклічних, аміно- і нітросполук та їх похідні
метиламін, етиленімін, гексаметилендиамін, циклогексиламін
та ін.) {1 раз на рік}

169,00

1.388 388 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Фенол і його
похідні (хлорфенол, крезол тощо) {1 раз на 2 роки}

283,00

1.389 389
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Фосфор і його
неорганічні сполуки (білий фосфор, фосфін, фосфіди металів,
галогеніди фосфору та ін.) {1 раз на рік}

380,00

1.390 390 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Червоний фосфор
{1 раз на 2 роки}

380,00

1.391 391 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Органічні
сполуки фосфору: трикрезилфосфат тощо {1 раз на рік}

286,00

1.392 392
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Хінони та їх
похідні (нафтохінони, бензахінони, гідрохінон, антрахінон,
пірокатехін) {1 раз на 2 роки}

331,00

1.393 393 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сполуки хрому
(III), сполуки хрому (IV)AK {1 раз на рік}

206,00

1.394 394 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Сполуки хрому
(III), сполуки хрому (IV)AK {1 раз на 3 місяці}

163,00

1.395 395 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Водню ціанід,
ціаніди {1 раз на 2 роки}

189,00

1.396 396
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Нітрити
органічних кислот, ацетонітрил, бензонітрил та ін.
Акрилонітрил {1 раз на рік}

240,00

1.397 397 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Цинк і його
сполуки {1 раз на 2 роки}

163,00

1.398 398 Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ефіри складні
(етилацетат, бутилацетат та ін.) {1 раз на 2 роки}

421,00

1.399 399
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ефіри складні
акрилової та метакрилової кислот: метилакрилат,
метилметакрилат, бутилакрилат {1 раз на рік}

441,00

1.400 400
Хімічні речовини та їх сполуки та елементи: Ефіри складні
фталевої кислоти: дибутилфталат, диметилтерсифталат тощо.
{1 раз на рік}

218,00

1.401 401

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Барвники і пігменти органічні:
(азобарвники бензидинові, фталеціанінові, хлортиазинові,
антрахінові, ариліптанові тіоіндигоїдні поліефірні тощо)
(виробництво) {1 раз на рік}

372,00

1.402 402

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Барвники і пігменти органічні:
(азобарвникиК бензидиновіК, фталеціанінові, хлортиазинові,
антрахінові, ариліптанові тіоіндигоїдні поліефірні тощо)
(застосування) {1 раз на 2 роки}

372,00

1.403 403

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Хлорорганічні
(метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбензол,
гексахлорциклогексан, харнес, трофі тощо) {1 раз на рік}

570,00

1.404 404

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Фосфороорганічні
(метафос, метилетилтіофос, меркаптофос, метилмеркаптофос,
карбофос, актелік, рогор, дифос гліфосат, хлорофос, гліфосат
гардона, валексон тощо) {1 раз на рік}

399,00

1.405 405
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Ртутьорганічні
(гранозан, меркурбензол тощо) {1 раз на рік}

399,00



1.406 406

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні карбомінових
кислот (каратан, авадекс, дихлоральсечовина,
метурин,бенлат, фундазол, десмедифам, фенмедифам,
карбендозим, фенурон, севін, манеб, дикрезил, ялан, ептам,
карбатіон, цинеб тощо) {1 раз на рік}

431,00

1.407 407

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні хлорованих
аліфатичних кислот (хлороцтова кислота та ін.) {1 раз на 2
роки}

186,00

1.408 408
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні хлорбензойної
кислоти (дикамба) {1 раз на 2 роки}

242,00

1.409 409
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні
хлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-Д) {1 раз на рік}

242,00

1.410 410
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні
хлорфеноксимасляної кислоти {1 раз на рік}

250,00

1.411 411
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Галоїдзаміщені аніліди
карбонових кислот {1 раз на рік}

250,00

1.412 412
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні сечовини та
гуанідину (дихлораль-сечовина, топсин-м) {1 раз на рік}

242,00

1.413 413
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Похідні симтриазинів
(атразин, прометрин) {1 раз на рік}

210,00

1.414 414

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Пестициди:  Гетероциклічні
сполуки різних груп: зоокумарин, ратиндан, морестан,
пирамін, тіазон {1 раз на рік}

210,00

1.415 415
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні мийні засоби
(сульфанол, алкіламіди, сульфат натрію і ін.) {1 раз на 2 роки}

185,00

1.416 416

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Амінопласти сечовино-формальдегідні (карбомідні) смоли:
карбопласти, меламіно-формальдегідні смоли {1 раз на 2
роки}

185,00

1.417 417

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Поліакрилати: поліметакрилат (оргскло, плексиглас),
поліакрилонітрил, поліакриламід тощо (виробництво) {1 раз
на 2 роки}

338,00

1.418 418

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Поліаміди (капрон, нейлон тощо) (виробництво) {1 раз на 2
роки}

157,00



1.419 419

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола),
дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат,
поліметилметакрилат (виробництво) {1 раз на рік}

382,00

1.420 420

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Полівінілхлорид (ПВК, вінілпласти, перхлорвінілова смола),
дибутилфталат, хлористий виніл, етилацетат,
поліметилметакрилат (застосування) {1 раз на 2 роки}

382,00

1.421 421

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Поліолефіни (поліетилени, поліпропілени), гаряча обробка {1
раз на рік}

157,00

1.422 422

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Полісилоксани (виробництво та переробка) {1 раз на рік}

145,00

1.423 423

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Полістироли  (виробництво та переробка) {1 раз на 2 роки}

261,00

1.424 424

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Поліуретани (пінополіуретан), монофенилуретан (монофеніл-
2,4-толуілена ізоціанат), 4,4-дифенілметандіізоціанат,
поліізоціанат (виробництво та переробка) {1 раз на 2 роки}

220,00

1.425 425

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Поліефіри (лавсани та ін.)  (виробництво та переробка) {1 раз
на 2 роки}

220,00

1.426 426

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Фенопласти (фенольна смола, 4-(1-метил-1-фенілетил)-фенол
три пропеленфенол, бакелітовий лак і ін.) - виробництво та
термічна переробка {1 раз на 2 роки}

206,00

1.427 427

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Фторопласти фторопласт-4 (політетрафторетилен, тефлон і
ін.) (виробництво та термічна переробка) {1 раз на рік}

220,00



1.428 428

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Фуранові полімери, фуран {1 раз на 2 роки}

145,00

1.429 429

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Епоксидні полімери (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо),
епіхлоргідрин (виробництво) {1 раз на рік}

346,00

1.430 430

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Епоксидні полімери (епоксидні смоли, компаунди, клеї тощо),
епіхлоргідрин (використання) {1 раз на 2 роки}

346,00

1.431 431

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Синтетичні полімерні матеріали:
смоли, лаки, клей, пластмаси, прес-порошки, волокна,
мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі
Синтетичні каучуки, латекси, гума (виробництво та
застосування) {1 раз на рік}

283,00

1.432 432

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Суміш вуглеводнів нафти: бензин,
гас, мазути, бітум, асфальти, кам'яновугільні і нафтові смоли і
пеки, мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та
неповністю очищені {1 раз на рік}

220,00

1.433 433
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фосфорне добриво (амофос,
нітрофоска) (виробництво, використання) {1 раз на рік}

185,00

1.434 434

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Азотне добриво (нітрат амонію -
аміачна селітра, нітрати натрію, калію, кальцію) та інші {1
раз на 2 роки}

280,00

1.435 435

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:
Антибіотики (виробництво та професійне використання) {1
раз на рік}

264,00

1.436 436
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:
Протипухлинні препарати (виробництво) {1 раз на 6 міс.}

241,00

1.437 437
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:
Протипухлинні препарати (застосування) {1 раз на рік}

241,00

1.438 438
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:
Сульфаніламіди {1 раз на рік}

239,00

1.439 439
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:  Гормони
(виробництво) {1 раз на 6 міс.}

161,00

1.440 440
Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:  Вітаміни
(виробництво та професійне використання) {1 раз на рік}

165,00

1.441 441

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:
Наркотики, психотропні препарати (виробництво) {1 раз на
рік}

318,00



1.442 442

Складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини
визначеного призначення: Фармакологічні засоби:  Лікарські
препарати, які не ввійшли до п. п. 2.7.1 - 2.7.6 (виробництво та
професійне використання) {1 раз на рік}

199,00

1.443 443

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Кремнію (IV) оксид кристалічний (кварц,
кристобаліт, тридиміт) при вмісті в пилу більше 70 % {1 раз
на рік}

193,00

1.444 444

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Кремнієвмісні, які містять аерозолі вільного діоксиду
кремнію 10 % і більше, Кремнію діоксид аморфний у вигляді
аерозолю конденсації при умісті від 10 до 60 %, Кремнію
діоксид аморфного із складом вільного діоксиду кремнію 10 %
і менше {1 раз на рік}

146,00

1.445 445
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Кремнію карбід (волокнисті кристали), (карборунд)
{1 раз на 2 роки}

169,00

1.446 446
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Силікати та силікатовмісні: Азбест і азбестовмісні
(азбесту більше 10 %) {1 раз на рік}

169,00

1.447 447
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Силікати та силікатовмісні: Азбестоскладні (азбесту
менше 10 %) (азбестобакеліт азбестогума і ін.) {1 раз на рік}

144,00

1.448 448

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії:  Інші силікатовмісні, у т, ч, ШМВР (штучні
мінеральні волокнисті речовини): Глина, шамот, боксити,
нефелінові сієніти, дістенсилініти, олівін, апатити, слюди,
кремнію діоксид кристалічний при умісті у пилу від 10 до 70
%, дуніти, вапняки, барити, інфузорна земля, туфи, пемзи
перліт, форстерит тощо {1 раз на 2 роки}

169,00

1.449 449

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії:  Інші силікатовмісні, у т, ч, ШМВР (штучні
мінеральні волокнисті речовини): Цемент, хромомагнезит {1
раз на рік}

402,00

1.450 450

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії:  Інші силікатовмісні, у т, ч, ШМВР (штучні
мінеральні волокнисті речовини): ШМВР-штучні мінеральні
волокнисті речовини: скловолокно, вата мінеральна тощо {1
раз на 2 роки, при стажі більше 15 років 1 раз на рік}

144,00

1.451 451

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії:  Інші силікатовмісні, у т, ч, ШМВР (штучні
мінеральні волокнисті речовини): Аерозолі залізорудних і
поліметалічних концентратів, металургійних агломератів {1
раз на рік}

402,00

1.452 452

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії:  Інші силікатовмісні, у т, ч, ШМВР (штучні
мінеральні волокнисті речовини): Аерозолі металів (залізо,
алюміній) і їх сплавів, які утворились у процесі сухого
шліфування (отримання та виробництво) металічних
порошків тощо {1 раз на рік}

339,00

1.453 453

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Абразивні та абразивновмісні (електрокорунди,
карбід бору, ельбору, карбід кремнію тощо), у т. ч. домішки
зв'язуючих {1 раз на 2 роки}

144,00

1.454 454
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Антрацит та інші викопні вугілля {1
раз на 2 роки}

169,00



1.455 455
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Вуглецевопородний пил з умістом
вільного діоксиду кремнію від 5 до 10 % {1 раз на 2 роки}

144,00

1.456 456
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Кокси - кам'яновугільний, пековий,
нафтовий, сланцевий {1 раз на рік}

144,00

1.457 457
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Алмази природні та штучні  {1 раз
на 2 роки}

144,00

1.458 458
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Алмаз металізований {1 раз на 2
роки}

144,00

1.459 459
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Сажі чорні промислові {1 раз на 2
роки}

144,00

1.460 460

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Вуглецеві волокнисті матеріали на
основі гідратцелюлозних і поліакрилонітрильних волокон {1
раз на рік}

144,00

1.461 461

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Вуглецевий пил: Вуглецевовмісні з полімерними
скріплювачами, бактеріальним забрудненням і у сполученні з
іншими шкідливими хімічними речовинами {1 раз на рік}

144,00

1.462 462

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Руди поліметалічні, які містять кольорові та
рідкісноземельні метали, що містять вільний діоксид кремнію
менше 10 % {1 раз на рік }

144,00

1.463 463
Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Підземний видобуток гематиту у сукупності з
експозицією до радону {1 раз на рік}

144,00

1.464 464

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Аерозолі, що утворюються при зварюванні: Які
містять марганець (20 % і більш), нікель, хром, залізо,
сполуки фтору, берилій, свинець і ін., у т. ч. у поєднанні з
газовими компонентами (озон, оксид азоту та вуглецю) {1 раз
на рік}

339,00

1.465 465

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Аерозолі, що утворюються при зварюванні: Уміст
менш 20 % марганцю оксидів заліза, алюмінію, магнію,
титану, міді, цинку, молібдену, ванадію, вольфраму та ін., у т.
ч. у поєднанні з газовими компонентами (озон, оксид азоту та
вуглецю) {1 раз на 2 роки}

339,00

1.466 466

Промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного
типу дії: Пил рослинного і тваринного походження (бавовни,
льону, коноплі, кенафу, джуту, зерна, тютюну, деревини,
торфу, хмелю, борошна, паперу, вовни, пуху, натурального
шовку тощо, у т. ч. з бактеріальним забрудненням) {1 раз на 2
роки}

206,00

1.467 467
Біологічні фактори: Гриби-продуценти, білково-вітамінні
концентрати (БВК), кормові дріжджі, комбікормиА,
виробництво та професійне використання {1 раз на рік}

185,00

1.468 468 Біологічні фактори: Ферментні препарати, біостимулятори {1
раз на рік}

186,00

1.469 469
Біологічні фактори: Алергени для діагностики та лікування,
препарати крові, імунобіологічні препаратиА, виробництво та
професійне використання {1 раз на рік}

186,00

1.470 470 Біологічні фактори: Інфікований матеріал і матеріал, що
заражений паразитами  {1 раз на рік}

196,00



1.471 471

Біологічні фактори: Збудники інфекційних захворювань:
Бруцельоз, туберкульоз, сибірка, бореліоз, туляремія
лептоспіроз, орнітоз, кліщовий енцефаліт, сказ, КУ-
лихоманка, сап тощо, зооантропози (виробництво, контроль
продукції) {1 раз на рік}

222,00

1.472 472

Біологічні фактори: Збудники інфекційних захворювань:
Збудник туберкульозу (професійний контакт з
туберкульозними хворими та інфікованими біосередовищами)
{1 раз на рік}

118,00

1.473 473
Фізичні фактори: Іонізуюче випромінювання: Радіоактивні
речовини і джерела іонізуючих випромінювань (персонал
категорії А) {1 раз на рік}

420,00

1.474 474
Фізичні фактори: Неіонізуюче випромінювання: Лазерні
випромінювання від лазерів III і IV класу небезпеки  {1 раз на
рік}

283,00

1.475 475
Фізичні фактори: Неіонізуюче випромінювання:
Електромагнітні поля частотою 1 КГц - 300 ГГц (НЧ, СЧ, ВЧ,
ДВЧ, УВЧ, НВЧ, НЗВЧ) {1 раз на рік}

190,00

1.476 476
Фізичні фактори: Неіонізуюче випромінювання: Постійні
магнітні поля, Електромагнітні поля: промислової частоти 50
Гц, нижче 50 Гц {1 раз на рік}

190,00

1.477 477
Фізичні фактори: Неіонізуюче випромінювання: Користувачі
персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з
відеотерміналом (ВДТ) {1 раз на рік} (чоловіки)

294,00

1.478 478
Фізичні фактори: Неіонізуюче випромінювання: Користувачі
персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) з
відеотерміналом (ВДТ) {1 раз на рік} (жінки)

327,00

1.479 479 Фізичні фактори: Вібрація: Локальна вібрація  {1 раз на рік}
(чоловіки)

319,00

1.480 480 Фізичні фактори: Вібрація: Локальна вібрація  {1 раз на рік}
(жінки)

352,00

1.481 481 Фізичні фактори: Вібрація: Загальна вібрація {1 раз на 2 роки
} (чоловіки)

316,00

1.482 482 Фізичні фактори: Вібрація: Загальна вібрація {1 раз на 2 роки
} (жінки)

348,00

1.483 483 Фізичні фактори: Виробничий шум: від 81 до 99 дБА {1 раз на
2 роки} (чоловіки)

179,00

1.484 484 Фізичні фактори: Виробничий шум: від 81 до 99 дБА {1 раз на
2 роки} (жінки)

212,00

1.485 485 Фізичні фактори: Виробничий шум: від 100 дБА і вище {1 раз
на рік} (чоловіки)

179,00

1.486 486 Фізичні фактори: Виробничий шум: від 100 дБА і вище {1 раз
на рік} (жінки)

212,00

1.487 487 Фізичні фактори: Ультразвук (контактна передача)  {1 раз на
рік} (чоловіки)

201,00

1.488 488 Фізичні фактори: Ультразвук (контактна передача)  {1 раз на
рік} (жінки)

234,00

1.489 489 Фізичні фактори: Інфразвук {1 раз на 2 роки} (чоловіки) 179,00
1.490 490 Фізичні фактори: Інфразвук {1 раз на 2 роки} (жінки) 212,00

1.491 491
Фізичні фактори: Підвищений атмосферний тиск (робота в
кесонах, водолазні роботи, робота в барокамерах) {1 раз на
рік} (чоловіки)

194,00

1.492 492
Фізичні фактори: Підвищений атмосферний тиск (робота в
кесонах, водолазні роботи, робота в барокамерах) {1 раз на
рік} (жінки)

226,00

1.493 493 Фізичні фактори: Знижена температура повітря в приміщенні
та робота на відкритих площадках {1 раз на рік} (чоловіки)

229,00

1.494 494 Фізичні фактори: Знижена температура повітря в приміщенні
та робота на відкритих площадках {1 раз на рік} (жінки)

261,00



1.495 495
Фізичні фактори: Підвищена температура повітря в
приміщенні та на відкритих площадках {1 раз протягом
першого року, потім 1 раз на 2 роки} (чоловіки)

218,00

1.496 496
Фізичні фактори: Підвищена температура повітря в
приміщенні та на відкритих площадках {1 раз протягом
першого року, потім 1 раз на 2 роки} (жінки)

251,00

1.497 497 Фізичні фактори: Теплове випромінювання {1 раз протягом
першого року, потім 1 раз на 2 роки} (чоловіки)

218,00

1.498 498 Фізичні фактори: Теплове випромінювання {1 раз протягом
першого року, потім 1 раз на 2 роки} (жінки)

251,00

1.499 499

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Підняття і
переміщення вантажу (постійно більш 2-х раз на годину):
чоловіки- більше 15 кг, - жінки - більше 7 кг {1 раз на рік}
(чоловіки)

227,00

1.500 500

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Підняття і
переміщення вантажу (постійно більш 2-х раз на годину):
чоловіки- більше 15 кг, - жінки - більше 7 кг {1 раз на рік}
(жінки)

260,00

1.501 501

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Підняття і
переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2
раз на годину): чоловіки - більше 30 кг, жінки - більше 10 кг {1
раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.502 502

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Підняття і
переміщення вантажу при чергуванні з іншою роботою (до 2
раз на годину): чоловіки - більше 30 кг, жінки - більше 10 кг {1
раз на рік} (жінки)

260,00

1.503 503

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Підняття з робочої поверхні: чоловіки - більше 870,
жінки - більше 350;  {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.504 504

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Підняття з робочої поверхні: чоловіки - більше 870,
жінки - більше 350;  {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.505 505

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Підняття з підлоги: чоловіки - більше 435, жінки -
більше 175 {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.506 506

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Підняття з підлоги: чоловіки - більше 435, жінки -
більше 175 {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.507 507

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: 1)
однією рукою: чоловіки - від 36001 - 70000 кгс, жінки - від
21601 - 42000 кгс,  {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00



1.508 508

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: 1)
однією рукою: чоловіки - від 36001 - 70000 кгс, жінки - від
21601 - 42000 кгс,  {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.509 509

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: 2)
двома руками: чоловіки - від 70001 - 140000 кгс, жінки - від
42001 - 84000 кгс {1 раз на 2 роки } (чоловіки)

227,00

1.510 510

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: 2)
двома руками: чоловіки - від 70001 - 140000 кгс, жінки - від
42001 - 84000 кгс {1 раз на 2 роки } (жінки)

260,00

1.511 511

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни:
чоловіки - більше 140000 кгс, жінки - більше 84000 кгс {1 раз
на рік} (чоловіки)

227,00

1.512 512

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни:
чоловіки - більше 140000 кгс, жінки - більше 84000 кгс {1 раз
на рік} (жінки)

260,00

1.513 513

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: з
участю м'язів корпуса і ніг: чоловіки - від 100001 - 200000 кгс,
жінки - від 60001 - 120000 кгс {1 раз на 2 роки} (чоловіки)

227,00

1.514 514

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: з
участю м'язів корпуса і ніг: чоловіки - від 100001 - 200000 кгс,
жінки - від 60001 - 120000 кгс {1 раз на 2 роки} (жінки)

260,00

1.515 515

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: з
участю м'язів корпуса і ніг: чоловіки - більше 200000 кгс,
жінки - більше 120000 кгс {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00



1.516 516

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Сумарна маса
вантажу (в кг), який переміщується протягом кожної години
зміни: Періодичне тримання вантажу (деталей, інструменту
тощо) вага прикладання зусилля (кг, сек) протягом зміни: з
участю м'язів корпуса і ніг: чоловіки - більше 200000 кгс,
жінки - більше 120000 кгс {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.517 517

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з: локальними м'язовими напруженнями переважно м'язів
кісток і пальців рук (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки від 40001 - 60000 {1 раз на 2 роки} (чоловіки)

227,00

1.518 518

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з: локальними м'язовими напруженнями переважно м'язів
кісток і пальців рук (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки від 40001 - 60000 {1 раз на 2 роки} (жінки)

260,00

1.519 519

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з локальними м'язовими напруженнями переважно м'язів
кісток і пальців рук (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки більше 60000 {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.520 520

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з локальними м'язовими напруженнями переважно м'язів
кісток і пальців рук (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки більше 60000 {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.521 521

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з регіональними м'язовими напруженнями переважно м'язів
рук і плечового пояса (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки від 20001 - 30000 {1 раз на 2 роки} (чоловіки)

227,00

1.522 522

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з регіональними м'язовими напруженнями переважно м'язів
рук і плечового пояса (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки від 20001 - 30000 {1 раз на 2 роки} (жінки)

260,00

1.523 523

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з регіональними м'язовими напруженнями переважно м'язів
рук і плечового пояса (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки більше 30000 {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.524 524

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи пов'язані
з регіональними м'язовими напруженнями переважно м'язів
рук і плечового пояса (кількість рухів за зміну): чоловіки та
жінки більше 30000 {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.525 525

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи, що
пов'язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною
оцінкою більше 30° від вертикалі) більше 100 разів за зміну  {1
раз на 2 роки} (чоловіки)

227,00

1.526 526

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Роботи, що
пов'язані з вимушеними нахилами корпуса (за візуальною
оцінкою більше 30° від вертикалі) більше 100 разів за зміну  {1
раз на 2 роки} (жінки)

260,00



1.527 527

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перебування у
вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.): до 25
% часу зміни {1 раз на 2 роки} (чоловіки)

227,00

1.528 528

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перебування у
вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.): до 25
% часу зміни {1 раз на 2 роки} (жінки)

260,00

1.529 529

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перебування у
вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.): більше
25 % часу зміни {1 раз на рік} (чоловіки)

227,00

1.530 530

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перебування у
вимушеній робочій позі (на колінах, навпочіпки та ін.): більше
25 % часу зміни {1 раз на рік} (жінки)

260,00

1.531 531

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і
спостереження за екраном {1 раз на рік} (чоловіки)

174,00

1.532 532

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи: прецизійні, роботи з оптичними приладами і
спостереження за екраном {1 раз на рік} (жінки)

206,00

1.533 533

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Прецизійні
роботи з об'єктом розрізнення до 0,3 мм {1 раз на рік}
(чоловіки)

229,00

1.534 534
Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Прецизійні
роботи з об'єктом розрізнення до 0,3 мм {1 раз на рік} (жінки)

261,00

1.535 535

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи з об'єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм {1 раз на рік}
(чоловіки)

174,00

1.536 536

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи з об'єктом розрізнення від 0,3 до 1 мм {1 раз на рік}
(жінки)

206,00

1.537 537

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном
відеотерміналів (дисплеїв): менше 4 годин (за 8-годинну зміну)
{1 раз на рік} (чоловіки)

205,00

1.538 538

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном
відеотерміналів (дисплеїв): менше 4 годин (за 8-годинну зміну)
{1 раз на рік} (жінки)

237,00

1.539 539

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном
відеотерміналів (дисплеїв): більш 4 годин (за 8-годинну зміну)
{1 раз на рік} (чоловіки)

205,00



1.540 540

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Зорово-напружені
роботи, що пов'язані з безперервним стеженням за екраном
відеотерміналів (дисплеїв): більш 4 годин (за 8-годинну зміну)
{1 раз на рік} (жінки)

237,00

1.541 541

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перенапруга
голосового апарата (викладацька, дикторська, вокальна
роботи, розмовні види роботи на телефонній станції та ін.) {1
раз на 2 роки} (чоловіки)

137,00

1.542 542

Фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів
і систем та інші фактори трудового процесу: Перенапруга
голосового апарата (викладацька, дикторська, вокальна
роботи, розмовні види роботи на телефонній станції та ін.) {1
раз на 2 роки} (жінки)

169,00

1.650 650  Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної
системи (мисливська та газова зброя, чоловіки)

311,67 374,00

1.651 651  Медичний огляд для отримання дозволу на об’єкт дозвільної
системи (мисливська та газова зброя, жінки)

455,83 547,00

1.652 652
Проведення попереднього медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
чоловіки) Один раз на рік.

405,00 486,00

1.653 653
Проведення попереднього медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
жінки) Один раз на рік.

570,83 685,00

1.654 654
Проведення періодичного медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
чоловіки) Один раз на рік.

395,00 474,00

1.655 655
Проведення періодичного медичного огляду для отримання
дозволу на об’єкт дозвільної системи (Вогнепальна  зброя,
жінки) Один раз на рік.

560,83 673,00

1.656 656 Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за
кордон (для чоловіків)

453,33 544,00

1.657 657 Проведення медичного огляду громадян, які виїжджають за
кордон (для жінок)

591,67 710,00

1.658 658
Попередній медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування транспортними засобами
(чоловіки)

372,50 447,00

1.659 659
Попередній медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування транспортними засобами
(жінки)

514,17 617,00

1.660 660
Періодичний медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування  транспортними засобами
(чоловіки)

341,67 410,00

1.661 661
Періодичний медичний огляд кандидатів у водії та водіїв для
отримання права на керування  транспортними засобами
(жінки)

485,00 582,00

1.662 662 Попередній(періодичний) психіатричний огляд з видачею
сертифікату

116,67 140,00

1.663 663 Обов'язковий періодичний психіатричний огляд 116,67 140,00

1.664 664 Попередній(періодичний) наркологічний огляд з видачею
сертифікату

145,83 175,00

1.665 665 Періодичний профілактичний  наркологічний  огляд 145,83 175,00

Міський голова                                                         Володимир ТИМЧЕНКО


