
Сравнительная таблица
утративших силу и действующих списков 1 и 2, 
дающих право на пенсию на льготных условиях 

Действовавший до 16.01.2003г. Действующий с 16.01.2003г.
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету 
Міністрів України

від 11 березня 1994 р. N 162

СПИСОК  N 1
виробництв, робіт, професій, посад 
і показників на підземних роботах, 
на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці, 
зайнятість в яких дає право на 
пенсію за віком  на пільгових 

умовах

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету 

МіністрівУкраїни 
від 16 січня 2003 р. N 36

СПИСОК N 1
виробництв, робіт, професій, посад 
і показників на підземних роботах, 
на роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці, 

зайнятість в яких
повний робочий день дає право на 
пенсію за віком на пільгових умовах

12300000  XIX. УСТАНОВИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я

2300000-20426  Лікарі-рентгенологи,   а 
також   лікарі,  постійно зайняті  у 
рентгеноопераційних   і   ангіографічних 
кабінетах

12300000-17541   Працівники   установ 
охорони    здоров'я,     які  постійно  і 
безпосередньо       працюють      з 
радіоактивними    речовинами    з 
активністю   на  робочому  місці  більше 10 
мілікюрі  радію-226  або  еквівалентної    за 

       XIX. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

19  лікарі-рентгенологи,  а   також   лікарі, 
зайняті   у відділеннях         інтервенційної 
радіології (рентгенохірургічний блок)

19 молодші  спеціалісти з  медичною 
освітою рентгенівських    відділень 
(кабінетів),   а  також молодші спеціалісти з 
медичною  освітою,  зайняті   у відділеннях 
інтервенційної  радіології  (рентгенохірургіч-
ний блок) 

19-1 працівники  закладів     охорони 
здоров'я,  які безпосередньо  працюють  з 
радіоактивними речовинами з активністю  на 
робочому  місці понад  10  мілікюрі радію-
226  або    еквівалентною    за 
радіотоксичністю  кількістю   радіоактивних 
речовин,   а   також   на гамма-терапевтичних 



радіотоксичністю   кількості радіоактивних 
речовин,  а  також  на  гама-терапевтичних 
апаратах

12300000-24577   Рентгенолаборанти,    у 
тому      числі      у рентгеноопераційних, 
ангіографічних  і флюорографічних 
кабінетах

12300000-24713   Середній    медичний 
персонал     рентгенівських відділень 
(кабінетів),   а  також  середній  медичний 
персонал,         постійно         зайнятий 
урентгеноопераційних,  ангіографічних 
кабінетах 

апаратах

19  рентгенолаборанти,  у  тому    числі у 
відділеннях  інтервенційної  радіології 
(рентгенохірургічний блок) і  флюорографіч-
них кабінетах

Действовавший до 16.01.2003г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету 

Міністрів України
                              від 11 березня 1994 р. N 

162

Действовавший с 16.01.2003г. до 13.12.2004г.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету 

Міністрів України
від 16 січня 2003 р. N 36

СПИСОК N 2

Действующий с 13.12.2004г.

Нова редакція розділу ХХІV 
постановою Кабінету 
Міністрів України

від 13 грудня 2004 р. N 1644

СПИСОК N 2



СПИСОК  N 2
виробництв, робіт, професій, посад і 
показників з шкідливими та важкими 

умовами праці, зайнятість   в яких дає право 
на пенсію за віком на пільгових умовах

(Витяг)

виробництв, робіт, професій, посад і 
показників з шкідливими та важкими 

умовами праці, зайнятість в яких  повний 
робочий день дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах
(Витяг)

виробництв, робіт, професій, посад і 
показників з шкідливими та важкими 

умовами праці, зайнятість в яких  повний 
робочий день дає право на пенсію за віком на 

пільгових умовах
(Витяг)

22600000 XXIV. УСТАНОВИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я І СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
22600000-1754г   Медичні і фармацевтичні 
працівники,    які заразилися  при  виконанні 
службових  обов'язків вірусом 
імунодефіциту людини
22600000-14467   Молодші медичні  сестри 
(санітарки) патолоанатомічних     відділень, 
прозекторських,  моргів,

22600000-1754в Працівники  установ 
охорони  здоров'я,  які  постійно  і 
безпосередньо    працюють    з 
радіоактивними  речовинами  з   активністю 
на  робочому  місці  не менше 0,1 мілікюрі 
радію 226 або еквівалентної по радіотоксич-
ності кількості радіоактивних речовин
22600000-1754а   Робітники, зайняті в 
проти-чумних установах

22600000-1754б  Робітники,які 
безпосередньо обслуговують хворих:

2260000а         а) у  туберкульозних  та 
інфекційних  установах,  відділеннях, 
кабінетах:
2260000а         Молодший медичний 
персонал

XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА 
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

24-2б  медичні і фармацевтичні працівники, 
які  заразилися під час виконання  службових 
обов'язків вірусом імунодефіциту людини

24ж-2в молодші медичні сестри  (санітарки-
прибиральниці) патолого-анатомічних бюро, 
центрів, відділень, прозекторських, моргів

24-3а працівники закладів охорони здоров'я, 
які працюють з радіо-активними  речовинами 
з активністю на робочому місці  не  менш  як 
0,1  мілікюрі  радію  226   або еквівалентної 
за радіотоксичністю  кількості радіоактивних 
речовин

24   працівники,  зайняті  в  протичумних 
закладах

           Працівники,  які  безпосередньо 
обслуговують хворих

24а  а) у   туберкульозних   та інфекційних 
закладах, відділеннях, кабінетах

24а-2а молодші  медичні   сестри,   молодші 
медичні   сестри  з  догляду  за  хворими, 
сестри-господині
24а-2б молодші спеціалісти з медичною 

XXIV. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА 
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

24   медичні і фармацевтичні працівники,  які 
заразилися під   час  виконання  службових 
обов'язків  вірусом   імунодефіциту людини

24     молодші медичні   сестри  (санітарки-
прибиральниці) патологоанатомічних    бюро, 
центрів,   відділень, прозекторських, моргів
24   працівники закладів охорони здоров'я, які 
працюють з  радіоактивними  речовинами  з 
активністю на робочому місці  не  менш  як 
0,1  мілікюрі  радію  226   або еквівалентною 
за   радіотоксичністю   кількістю 
радіоактивних речовин

24    працівники,  зайняті  в  протичумних 
закладах

        Працівники,  які  безпосередньо 
обслуговують хворих

24а   а) у   туберкульозних   та   інфекційних 
закладах,   відділеннях, кабінетах

24а  молодші  медичні   сестри,   молодші 
медичні  сестри з догляду за хворими, сестри-
господині
24а           молодші спеціалісти з медичною 
освітою



2260000а         Середній медичний персонал

2260000б         б) у лепрозоріях:

2260000б         Молодший медичний 
персонал

2260000б         Середній медичний персонал

2260000в         в)  у       психіатричних 
(психоневрологічних)  лікувально-профілак-
тичних  установах  і  відділеннях  будинків 
дитини:
2260000в       Середній медичний персонал

2260000в       Молодший медичний 
персонал

2260000г         г) у  будинках-інтернатах  для 
психічно  хворих,  дитячих    будинках-
інтернатах    для    розумово відсталих дітей 
системи соціального забезпечення:

2260000г         Молодший медичний 
персонал

2260000г        Середній медичний персонал

2260000д         д) у    підземних    лікарнях, 
розташованих   у   відпрацьованих соляних 
шахтах:
2260000д         Лікарі, середній і молодший 

освітою 

24б б) у лепрозоріях

24б-2а  молодші  медичні  сестри,   молодші 
медичні   сестри   з  догляду  за  хворими, 
сестри-господині
24б-2б молодші спеціалісти з медичною 
освітою

24в в)  у  психіатричних   (психо-
неврологічних)  лікувально-профілак-тичних 
закладах (відділеннях), будинках дитини

24в-2а молодші спеціалісти з медичною 
освітою
24в-2б  молодші  медичні   сестри,   молодші 
медичні   сестри  з  догляду  за  хворими, 
сестри-господині

24г г) у  будинках-інтернатах   для   психічно 
хворих,   дитячих  будинках-інтернатах   для 
розумово  відсталих  дітей  системи 
соціального забезпечення

24г-2а молодші  медичні  сестри,   молодші 
медичні   сестри   з  догляду  за  хворими, 
сестри-господині
24г-2б  молодші  спеціалісти  з  медичною 
освітою

24д д) у підземних  лікарнях,    розташованих 
у відпрацьованих соляних шахтах

24д-2а  лікарі,  молодші  спеціалісти  з 
медичною  освітою, молодші медичні сестри, 
молодші   медичні   сестри   з  догляду  за 
хворими, сестри-господині

24б     б) у лепрозоріях

24б  молодші  медичні  сестри,   молодші 
медичні   сестри   з догляду  за  хворими, 
сестри-господині
24б  молодші спеціалісти з медичною 
освітою

24в  в)  у  психіатричних  (психо-
неврологічних) лікувально-профілактичних 
закладах   (відділеннях),  будинках дитини

24в           молодші спеціалісти з медичною 
освітою
24в   молодші  медичні   сестри,   молодші 
медичні  сестри з догляду за хворими, сестри-
господині

24г г) у  будинках-інтернатах   для   психічно 
хворих,  дитячих  будинках-інтернатах  для 
розумово  відсталих дітей  системи 
соціального забезпечення

24г   молодші  медичні  сестри,   молодші 
медичні   сестри   з догляду  за  хворими, 
сестри-господині
24г  молодші спеціалісти з медичною освітою

24д д) у підземних    лікарнях, розташованих 
у відпрацьованих соляних шахтах

24д  лікарі,  молодші   спеціалісти   з 
медичною    освітою,  молодші   медичні 
сестри,  молодші  медичні сестри з догляду за 
хворими, сестри-господині

24д   робітники, які працюють під землею для 
підтримки   в нормальному  стані  шахтних 



медичний персонал

2260000д   Робітники,  які  постійно 
працюють  під   землею  для  підтримки   у 
нормальному   стані   шахтних  виробок 
лікарень

2260000е  е) в опікових і гнійних 
відділеннях:

2260000е         Лікарі, середній і молодший 
медичний персонал

2260000ж         ж) у   відділеннях   і 
кабінетах   хіміотерапії онкологічних 
установ (підрозділів):
2260000ж         Лікарі, середній і молодший 
медичний персонал

2260000ж        Молодший  медичний 
персонал  у  дитячих  онкологічних 
відділеннях

22600000-14467…молодші  медичні  сестри 
по   догляду   за   хворими,   зайняті  в 
рентгенівських відділеннях (кабінетах)

24д-3 робітники, які  працюють  під землею 
для підтримки в нормальному стані шахтних 
виробок лікарень

24е е) в опікових і гнійних відділеннях

24е-2 лікарі,  молодші    спеціалісти   з 
медичною  освітою, молодші медичні сестри, 
молодші   медичні   сестри   з  догляду  за 
хворими, сестри-господині

24ж ж) у відділеннях і кабінетах  хіміотерапії 
онкологічних закладів (підрозділів)

24ж-2а  лікарі,  молодші   спеціалісти   з 
медичною освітою, молодші медичні  сестри, 
молодші   медичні  сестри  з  догляду  за 
хворими, сестри-господині

24ж-2д  молодші медичні   сестри,   молодші 
медичні   сестри  з  догляду  за   хворими, 
сестри-господині  онкологічних  закладів 
(відділень), центрів, диспансерів

24ж-2г молодші медичні сестри з догляду за 
хворими, зайняті в рентгенівських 
відділеннях (кабінетах)

виробок лікарень

24е е) в опікових і гнійних відділеннях

24е   лікарі,  молодші    спеціалісти   з 
медичною освітою,  молодші медичні сестри, 
молодші   медичні   сестри   з догляду  за 
хворими, сестри-господині 

24ж    ж)  в   онкологічних  закладах 
(підрозділах),  центрах,  диспансерах

24ж    лікарі,  молодші   спеціалісти   з 
медичною    освітою,  молодші   медичні 
сестри,  молодші  медичні сестри з догляду 
за  хворими,  сестри-господині,  зайняті  у
відділеннях і кабінетах хіміотерапії

24ж     молодші  спеціалісти    з   медичною 
освітою,  молодші медичні сестри,  молодші 
медичні сестри з догляду за хворими, сестри-
господині,    зайняті    у    дитячих 
відділеннях

24к           к) у рентгенівських відділеннях 
(кабінетах)

24к           молодші медичні сестри з догляду 
за хворими".
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