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Додаток 3 

 
ТРИВАЛІСТЬ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ З 

НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ ТА ОСОБЛИВИМ ХАРАКТЕРОМ ПРАЦІ 
 

  Днів 

1. Ректор, проректори, які займаються науково-педагогічною діяльністю 
або науковою роботою 

3 

2. Проректори 7 
3. Помічники ректора , помічники проректора 6 
4. Головний бухгалтер 7 
5. Заступник головного бухгалтера, бухгалтери, касири, бухгалтери-

ревізори, економісти 
6 

6. Директори ННІ, декани, завідувачі кафедр 2 
7. Диспетчери, секретарі, інспектори 6 
8. Начальники, завідувачі відділів та їх заступники 6 
9. Головні спеціалісти, спеціалісти, інженери, техніки всіх спеціальностей, 

лікарі ветмедицини та середні медпрацівники 
6 

10. Директор, заступники директора бібліотеки, завідувачі відділів, секторів, 
методисти, бібліографи, бібліотекарі і реставратори книг 

6 

11. Зав. видавничого центру, редактори, коректори, кореспонденти, 
копіювальники видавничого центру, друкарі 

6 

12. Зав. фотолабораторії, лаборант, зав. художньої майстерні, художник 6 

13. Зав. канцелярією, діловоди, експедитори 6 
14. Зав. складу, комірники, товарознавці 6 
15. Зав. архіву, архіваріуси, директор студентського містечка, коменданти 

навчальних корпусів, паспортисти, зав. гуртожитків 
6 

16. Чергові адміністратори для приїжджих, чергові по гуртожитку, покоївки, 
чергові корпусів 

4 

17. Садівники 4 
18. Робітники з догляду за тваринами, лаборанти та препаратори віварію, 

препаратори ветеринарної клініки 
4 

19. Старші лаборанти, лаборанти кафедр 4 
20. Лаборанти лабораторії конярства 6 
21. Завідувач віварію, завідувач ветеринарної клініки, лаборанти 

ветеринарної клініки, завідувач рентген- кабінету 
6 

22. Лаборанти, препаратори, інженери, наукові співробітники, ветеринарні 
лікарі, техніки, які проводять аналізи із застосуванням кислот, 
хлороформу, бензолу та інших похідних ароматичного ряду і формаліну, 
а також ті, хто працює з трупним матеріалом 

7 

23. Лікарі ветеринарної медицини, лаборанти, ветеринарні санітари, які 
займаються рентгенодіагностикою, флюорографією на рентгено-
терапевтичних установках із візуальним контролем 

4 

24. Столяри, зайняті технологічним ремонтом деталей та виробів у обробних 
та складно-обробних цехах, газоелектрозварювальники 

4 
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25. Муляри, зайняті ремонтом каналізаційних споруд за наявності контакту 
з каналізаційною рідиною 

4 

26. Маляри, зайняті на роботах з нітрофарбами щіткою та методами 
вмочування 

4 

27. Прибиральниці службових приміщень, до обов’язків яких входить 
прибирання санвузлів 

4 

28. Слюсари-сантехніки зайняті на ремонтах в туалетних кімнатах 4 

29. Оператори комп’ютерного набору, оператори обчислювальних машин, 
які працюють в інформаційно-обчислювальному центрі, оператори 
копіювальних та розмножувальних машин безпосередньо зайнятим на 
електрографічних репродукційних апаратах 

4 

30. Працівники лабораторій та інші працівники, що постійно проводять 
роботу у оранжереях, а також працівники лабораторій безпосередньо 
зайнятих обприскуванням та обпилюванням рослин отрутохімікатами 

7 

31. Водії легкових, вантажних(вантажністю до 3 т.) та спеціальних 
автомобілів, трактористи, екскаваторники, бульдозеристи  

4 

32 Водії автобусів, вантажних автомобілів(вантажністю від 3т. і вище), 
машиніст крану автомобільного, що виконує одночасно обов’язки водія 
автомашини 

 
 
7 

33 Директори центрів (не НПП) 6 
34 Директори НДІ 7 
35 Директор, заступники директора УЛЯБП АПК 7 
36 Начальник їдальні, завідуючий виробництвом, кухарі 6 
37 Оператори котельні, лаборанти котельні 4 
38 Механік гаража 6 
39 Головний лікар 7 
40 Лікарі 6 
41 Масажист 6 
42 Сестра господарка 6 
43 Помічники кухарів 6 
44 Кухонний працівник, мийник посуди 4 
45 Пекар 5 
46 Завідувач музею 6 
47 Вчений секретар музею 5 
48 Заступник директора ННІ (не НПП), заступник директора центру(не 

НПП) 
5 

49 Працівники лабораторій, науково-дослідних лабораторій із шкідливими і 
важкими умовами праці та з особливим характером праці 

6 

50 Члени спеціалізованого загону з охорони громадського порядку 
«Університетська варта» 

5 

51 Робітники з комплексного обслуговування  4 
52 Електромонтери 4 

 


