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Не більш як 36 годин 
на тиждень

Згідно зі ст. 51 Кодексу Законів про
Працю (КЗпП) скорочена тривалість
робочого часу встановлюється для
працівників, зайнятих на роботах з
шкідливими умовами праці, – не
більш як 36 годин на тиждень. У цих
межах зменшення тривалості робочо$
го часу диференціюється, як це визна$
чено «Переліком виробництв, цехів,
професій і посад з шкідливими умова$
ми праці» (далі – Перелік), робота на
яких надає право на скорочену три$
валість робочого тижня. Відповідно до
п. 33 Переліку, працівники аптек ма$
ють працювати 36 годин на тиждень
замість загальновстановлених ст. 50
КЗпП 40 годин на тиждень.

При роботі в нічний час встановле$
на тривалість роботи (зміни) змен$
шується на одну годину. Проте це пра$
вило не поширюється на працівників,
для яких уже передбачено скорочення
робочого часу (ст. 54 КЗпП), тобто для
працівників аптеки дана норма засто$
совуватись не буде.

Ще сім днів 
на додаток

Відповідно до ст. 6 Закону України
«Про відпустки» щорічна основна
відпустка надається працівникам три$
валістю не менш як 24 календарні дні
за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудово$
го договору. Варто зазначити, що

працівники аптек також можуть роз$
раховувати на щорічні додаткові
відпустки.

Щодня провізори та фармацевти
ризикують своїм власним здоров’ям,
адже часто спілкуються із людьми, які
мають захворювання, що можуть пе$
редаватися іншим. Тож це можна
трактувати як шкідливі умови праці. В
ст. 7 ЗУ «Про відпустки» передбачено,
що щорічна додаткова відпустка за ро$
боту із шкідливими і важкими умова$
ми праці тривалістю до 35 календар$
них днів (загальна максимальна три$
валість додаткової відпустки) на$
дається працівникам, зайнятим на ро$
ботах, пов’язаних із негативним впли$
вом на здоров’я шкідливих виробни$
чих факторів, за «Списком вироб$
ництв, цехів, професій і посад», за$
тверджуваним Кабміном України. 

Конкретна тривалість відпустки,
зазначеної в частині першій ст. 7,
встановлюється колективним чи тру$
довим договором залежно від резуль$
татів атестації робочих місць за умо$
вами праці та часу зайнятості
працівника в цих умовах. Що сто$
сується працівників аптек, то
відповідно до п. 5 розділу XVIII, додат$
ку 2 «Списку виробництв, робіт, про$
фесій і посад працівників, робота яких
пов’язана з підвищеним нервово$
емоційним та інтелектуальним наван$
таженням або виконується в особли$
вих природних географічних і гео$
логічних умовах та умовах підвище$
ного ризику для здоров’я, що дає пра$
во на щорічну додаткову відпустку»,
провізор, фармацевт, фармацевт мо$
лодший, зайняті відпуском ліків без
рецепта лікаря та виробів медичного
призначення; мийник посуду й ам$
пул; продавець аптечного кіоску ма$
ють право на щорічну додаткову

відпустку тривалістю в сім календар$
них днів, окрім основних 24. А отже,
працівники аптек можуть розрахову$
вати в цілому на відпустку строком у
31 календарний день.

При наявності 
дітей

За статтею 19 Закону України «Про
відпустки», жінці, яка працює і має
двох або більше дітей віком до 15
років або дитину$інваліда, або яка
всиновила дитину; матері інваліда з
дитинства підгрупи А I групи; оди$
нокій матері; батьку дитини або
інваліда з дитинства підгрупи А I гру$
пи, який виховує їх без матері (у тому
числі у разі тривалого перебування
матері в лікувальному закладі), а та$
кож особі, яка взяла під опіку дитину
або інваліда з дитинства підгрупи А I
групи, чи одному із прийомних
батьків надається щорічно додаткова
оплачувана відпустка тривалістю 10
календарних днів без урахування
святкових і неробочих днів.

Наталія ЛЕВАДІНА, ■■
юрист ЮК «Олекcій Пуха 

і Партнери»

Відпустки 
для співробітників аптек

Основний закон, Конституція України, в ст. 45 проголошує, що кожен, хто працює, має право на
відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної
щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.
Дані норми поширюються і на працівників аптек.

Відпустка тривалістю в 24
календарні дні на рік не відповідає
європейським стандартам
трудового права. До Верховної Ради
було подано законопроект, який
збільшує її до 28 днів. Проте на
сьогоднішній день його відкликано.


