
ЗА ТВЕРДЖЕНО:
Зборами трудового колективу 
Протокол № ( від^У-ОІ. 2021р.

Зміни до Колективного договору між адміністрацією та 
профспілковим комітетом ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021 
рік

1. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 2 «Відпустки» вводиться в дію з
12.05.2021 р.

2. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції продовження додатку № 7 «Список професій ДП 
«Шепетівський лісгосп» та розміри доплат до тарифних 
ставок за роботу в шкідливих умовах» вводиться в дію з
12.05.2021 р.

3. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 9 «Положення про умови преміювання 
робітників ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021 рік», 
вводиться в дію з 01.07.2021 р.

4. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 10 «Положення про умови преміювання 
робітників, зайнятих переробкою деревини та капітальним 
будівництвом доріг ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021 рік», 
вводиться в дію з 01.07.2021 р.

5. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 12 «Положення про умови преміювання 
працівників апарату ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021 рік», 
вводиться в дію з 01.07.2021 р.

6. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 13 «Положення про умови преміювання 
директора ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021 рік», 
вводиться в дію з 01.07.2021 р.

7. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток №14 «Положення про умови преміювання 
керівних працівників, спеціалістів і службовців лісництв і 
інших виробничих підрозділів ДП «Шепетівський лісгосп» на 
2021 рік», вводиться в дію з 01.07.2021 о.



8 . Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 19«Перелік посад і професій 
працівників, яким видається безкоштовно мило, миючі та 
знешкоджуючі засоби», вводиться в дію з 12.05.2021 р.

9. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 20«Перелік посад і професій 
працівників, яким видається безкоштовно молоко або 
рівноцінні тому харчові продукти», вводиться в дію з
12.05.2021 р

10. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 21 «Перелік професій та посад 
працівників, яким видаються безоплатно (згідно норм) 
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту», 
вводиться в дію з 12.05.2021 р.

Зміни і доповнення підписали:

Від сторони адміністрації: Від трудового колективу:



Додаток №2 "Відпустки"
в календарних днях

N9 N9 

п/п

Назва посад та професій Для працівників прийнятих 

після 1.01.97 року

Для працівників, за якими з 

ся раніше встановлені ві;

Зерегли-

пустки

щорічна 

основна по 

законодавст 

ву

щорічні додаткові іцорічна щоріч.додат. 

(за ненорм. 

робоч.день)

за роботу з 

шкідливими 

і важ.умова 

ми праці

за ненормо 

ваний робо 

чий день

за роботу 

в особли

вих умовах 

праці

основна по

законодавст

ву

За 3-х річ

ну безперер 

вну працю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Апарат

1. Директор 28 7
2. Головний лісничий 28 7
3. Головний інженер 28 7
4. Головний економіст 28 7
5. Головний бухгалтер 28 7
6. Головний механік 28 7

- 7. менеджери всіх 

спеціальностей 28 7
8. Провідний бухгалтер 28 7
9. спеціальностей, економісти 28 7

10. Заступник голови, бухгалтера 28 7
11. Бухгалтера І категорії 28 7
12. Провідний інсп. з кадрів 28 7
13. Провідний юрисконсульт 28 7
14. Адміністратор бази даних 

електронного обліку деревини 28 7

15. Уповноваж, з аникорупц.діяльн. 28 7

16. Мисливствознавець 28 7
17. Завідувач канцелярією 24 7

................  І .
18. Прибиральниця 24 4

19. Обліковець І 24

2. Гараж

1. Начальник гаража 28 7
2. Інженер-енергетик 2-ї категор 28 7
3. Комірник центрального склад 24
4. Водії автотранспортних

засобів(пороіюзоння деревини) 28 7

5. Водії автотранспортних 

засобів (пожежний автомобілі: 28 7

6. Водії автотранспортних

засобів 28 7
7. Водій легкового автомобіля 24 4 28
8. Тракторист (лісозаготівельн і 

роботи) 28 2

9. Машиніст екскаватора 
одноковшового 28 4

10. Роздавальник нафтопродуктіе 28

11. зайнятий різанням та ручним 28 7

12. Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 28
13. Столяр 28 2
14. Гокар 28 2

15. Оператори котельні (кочегари 24

16. Машиніст бульдозера 28 2

3. Л ісоком гілокс

1. Начальник лісокомплексу 28 7
2. Бухгалтер 28 7



г Майстри 28 7
3 Навальники -штабелюнальники 28 2
4. Машиністи крана (кранівники) 28 2 28 2 28
5. Слюсар-ремонтник 

(вантажопідіймальні крани і 

устаткування) 28 2
- '

6. Слюсар-ремонтник 

(обладнання лісокомплексу) 28 2
7. Верстатники д/о верстатів 28 4
8. точінням, різанням та 28 6

9. Укладальники пиломатеріалів,

деталей та виробів з деревин 28 4
10. Водій автонавантажувача 28
11. Сторож 24

12. Опалювач 24
13. Оператори котельні (кочегари 24

4. Л ісництва  л іс го спу

1. Лісничі і їх помічники 28 7 28 14 28
2. Майстри лісу 28 7

3. Лісники 24 7
4. Єгері 24 7

5. Мисливствознавець 28 7
6. Лісоруби 28 4

7. Робітники зайняті на лісогос

подарських, лісекультурних, 

лісозахисних, лісоохоронних 

роботах (коняр, спос- 

терігач-пожежний) 28

8. Тракторист (лісозаготівельні 
роботи) 28 2

9. Продавець-касир 24 4

10. Прибиральниця 24

11. Опалювач 24

12. Обліковець 24

12. Сторож 24

13. Валь ник лісу 28 4

5. М едпункт

1. Завідувач медпунктом 28



продовження додатку №7

Список професій ДП « Шепетівський лісгосп» га розміри доплат до тарифних ставок
за роботу в шкідливих умовах

Згідно ст.6 Закону України « Про охорону праці», Глузевого переліку виробництв, 
робіт, професій та посад, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови 
праці на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України та за 
результатами атестації робочих місць, працівникам, які зайняті на роботах з шкідливими 
та важкими умовами праці не менше 80% робочого часу, встановити щомісячну доплату 
до тарифних ставок ( посадових окладів) за роботу в шкідливих умовах робітникам 
наступних професій:

навальник-пггабелювальник деревини-4% 
машиніст-крана ( кранівник)-4% 
слюсар ремонтуник- 4%
електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -12 % 
робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням та шліфуванням металевих 
виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом (Заточувальник 
деревообробного інструменту)- 8%
укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів із деревини-4%
водій авто транспортних засобів ( перевезення деревини)-4%
водій автотранспортних засобів- 4%
машиніст ескаватора одноковшового- 4%
токар-4%
столяр -4%
тракторист ( лісозаготівельні роботи )-4% 
лісоруб -4% 
вальник лісу-4% 
машиніст бульдозера - 4 %

Вводяться в дію з



ПОЛОЖ ЕН Н Я ПРО У М О В И  
преміювання робіт ників Д П  «Ш епетівський лісгосп»

на 2021 р ік
Для забезпечення планових завдань по лісогосподарському і лісопромисловому виробництву 

та матеріальної зацікавленості робітників, праця яких оплачується по відрядно-преміальній 
системі, вводяться дані умови преміювання.

За якісне виконання та перевиконання місячних виробничих завдань в лісогосподарському і 
промисловому виробництвах, а також по виробництву недеревної продукції лісу, 
сільськогосподарському виробництву, капітальному будівництву і ремонтних роботах 
преміювання робітників проводиться в наступних розмірах (у відсотках) від суми основної 
заробітної плати, доплат та надбавок, що передбачені даним Колективним договором:

Додаток № 9

1. Лісогосподарські роботи: % премії
а) рубки проміжного користування: рубки догляду, крім освітлення і 
прочищення кущорізами, санітарні вибіркові, інші (без трелювання)

До 100

б)освітлення і прочищення кущорізами, До 100

в) трелювання на рубках проміжного користування До 100
г) лісокультурні роботи:

- посадка лісу До 100
- підготовка ґрунту під лісові культури До 100
- механізований догляд за лісокультурами До 100
- ручний догляд за лісовими культурами, сіянцями та садженцями, 
обприскування ручне

До 100

збір насіння лісових порід До 100
д) протипожежні лісозахисні роботи і інші лісогосподарські роботи До 100
ж) робота єгеря До 100
2.Роботи по розробці лісосік головного користування, суцільні санітарні 
рубки ^лісовідновнірубки (за виконання місячних виробничих завдань і 
очистку лісосік після здачі по акту):

- звалювання, обрубування, розробка деревини До 100
- трелювання на рубках головного користування До 100
- інші роботи на лісосіках головного користування До 100

3. Корування на верхніх складах До 100
4. Навантаження лісопродукції на верхніх складах

- механізоване; До 100
ручне До 100
навантаження великовантажних автомашин з встановленням 
стійок, та у в 'язуванням лісопродукції катанкою. До 100

5. Очистка лісу від захаращ еност і До 100
6. Нижньоскладські робот и та маркування

- корування лісопродукції на ниж ньому складі
До 100 
До 100

7. Вивозка лісу
- лісопродукцією До 100
- інші роботи на машинах та тракторах До 100
- навантаження площадок До 100
- робота на автомобілі ЗІЛ -  131 - ГАРД До 100

8. Роботи по ремонт у обладнання та устаткування До 100
9.Ремонтно-будівельні робот и До 100
10. Роботи в допоміж них виробництвах (котельні, обслуговування  
лазні, роздача нафтопродуктів)

До 100

11. Прибирання приміщень, сторож ування, догляд за кіньми До 100



12. Роботи по побічному користуванню лісом До 100
13. Роботи по виготовленню ст олярних виробів До 100
14.Спостерігач пож еж ний До 100

15. Завгосп, комірник, обліковець До 100
Іб.Завідувач медичного пункту До 100
17. Продавець -  касир До 100
18.Завідувач архіву До 100
19.Роботи по модернізації, монтаж у, налагодж ені обладнання До 100

Премія нараховується лише при виконанні норм виробітку та при наявності фінансових 
можливостей п ідприєм ства.
Умови преміювання розповсюджуються лише на постійних штатних та сезонних працівників 

лісгоспу.
Преміювання робітників в структурних підрозділах проводиться при умові доведення до 

кожної бригади (зміни) місячних завдань і виконанні обсягу виробництва продукції.
Лісничі, начальники підрозділів, майстри окремих виробничих дільниць зобов’язані 

забезпечити доведення виробничих завдань на кожний місяць до бригад, ланок і окремих 
робітників. В кінці кожного місяця проводяться підсумки виконаних завдань і нарахування премії 
у відповідності з даними умовами.

Преміювання єгерів проводиться в розмірі до 100 % лише за виконання основних службових 
обов‘язків. Виробничі завдання на місяць для єгерів доводяться лісничими перед початком місяця. 
По завершенню місяця підводяться підсумки виконання виробничих завдань, які оформляються 
письмово у вигляді „Показників для преміювання єгерів” , підписуються лісничим , перевіряються 
мисливствознавцем та затверджуються головним лісничим. Оформлені таким чином матеріали є 
підставою для нарахування премії.

Преміювання лісників проводиться в розмірі до 100 % від окладу за виконання основних 
обов’язків. Лісогосподарські роботи, що проводяться лісниками, преміюються, при умові 
виконання норм виробітку, згідно наведених у додатку відсотків.

Преміювання робітників проводиться в повному розмірі за якісне виконання і перевиконання 
виробничих завдань. Розмір премії знижується до 50 % за неякісне виконання виробничих зав
дань, порушення трудової та виконавчої дисципліни, розпорядку дня.

Премія не нараховується робітникам, які допустили випадки вживання спиртних напоїв, 
прогули, грубі порушення технологічного процесу, крадіжок, псування майна. Рішення про 
преміювання працівників, зниження та позбавлення премії приймається керівником підрозділу при 
погоджені з цеховим комітетом (на дільниці розпиловки деревини -  за рішенням зборів бригади) і 
оформляється протоколом.

За виконання важливих завдань, а також сумлінне ставлення до виконання службових 
обов‘язків, високі професійні та ділові якості, виконання робіт, результатом яких є значна 
економія фінансових або матеріальних ресурсів директор лісгоспу може преміювати робітників 
щоквартально в розмірі до 100% посадового окладу ( тарифної ставки ), при наявності коштів.

Звільненим у звітному періоді працівникам, премія нараховується в розмірі, пропорційному 
до кількості фактично відпрацьованих днів.

Вводитьсяв дію з 01.07.2021 року.



Додаток № 10

П О ЛО Ж ЕН Н Я П РО У М  о в и  
преміювання робітників, зайнят их переробкою деревини та капітальним будівництвом доріг

Д П  „ Ш епетівський лісгосп ” 
на 2021 р ік

Для забезпечення планових завдань по лісопромисловому виробництву, капітальному 
будівництву лісогосподарських доріг та матеріальної зацікавленості робітників, праця яких 
оплачується по відрядно-преміальній системі, вводяться дані умови преміювання.

За якісне виконання та перевиконання місячних виробничих завдань в промисловому 
виробництві, капітальному будівництві лісогосподарських доріг преміювання робітників 
проводиться в наступних розмірах (у відсотках) від суми основної заробітної плати, доплат та 
надбавок, що передбачені даним Колективним договором:

Назва робіт % премії
1. Переробка відходів лісозаготівель в л ісі До 100

2. Переробка деревини

- на внутріш ній ринок До 100
- на експорт До 100

3. Капітальне будівництво та ремонт лісогосподарських доріг До 100

Премія нараховується лише при виконанні норм виробітку та при наявності фінансових 
можливостей підприємства.
Умови преміювання розповсюджуються лише на постійних штатних та сезонних працівників 

лісгоспу.
Преміювання робітників в структурних підрозділах проводиться при умові доведення до 

кожної бригади (зміни) місячних завдань і виконанні обсягу виробництва продукції.
Начальники підрозділів, майстри окремих виробничих дільниць зобов’язані забезпечити 

доведення виробничих завдань на кожний місяць до бригад, ланок і окремих робітників. В кінці 
кожного місяця проводяться підсумки виконаних завдань і нарахування премії у відповідності з 
даними умовами.

Преміювання робітників проводиться в повному розмірі за якісне виконання і перевиконання 
виробничих завдань. Розмір премії знижується до 50 % за неякісне виконання виробничих зав
дань, порушення трудової та виконавчої дисципліни, розпорядку дня.

Премія не нараховується робітникам, які допустили випадки вживання спиртних напоїв, 
прогули, грубі порушення технологічного процесу, крадіжок, псування майна. Рішення про 
преміювання працівників, зниження та позбавлення премії приймається керівником підрозділу при 
погоджені з цеховим комітетом (на дільниці по розпилюванню деревини -  за рішенням зборів 
бригади) і оформляється протоколом.

За виконання важливих завдань, а також сумлінне ставлення до виконання службових 
обов‘язків, високі професійні та ділові якості, виконання робіт, результатом яких є значна 
економія фінансових або матеріальних ресурсів директор лісгоспу може преміювати робітників 
щоквартально в розмірі до 100% посадового окладу ( тарифної ставки ), при наявності коштів.

Звільненим у звітному періоді працівникам, премія нараховується в розмірі, пропорційному 
до кількості фактично відпрацьованих днів.

Вводяться в дію з 01.07.2021 року.



Додаток № 12.

П О Л О Ж Е Н Н Я  П Р О  У М О В И
преміювання працівників апарату Д П  „ Шепетівський лісгосп” на 2021 рік.

Преміювання працівників апарату Шепетівського лісгоспу та директора проводиться щомісячно, 
щоквартально, та за півріччя за забезпечення виконання основних показників фінансово-господарської 
діяльності за рахунок фонду оплати праці в розмірі до 100 % від посадового окладу .

Преміювання працівників апарату та директора Шепетівського лісгоспу проводиться :
За забезпечення виконання наступних показників:
1.3а виконання завдань по лісовідновленню і захисному лісорозведенню —  20 % при забезпеченні: 

в першому півріччі -  посіву і посадки лісових культур, захисних насаджень і лісосмуг не менше 75% з оцінкою 
“добре”;

в другом у  півріччі -  виконання завдань по переведенню лісових культур у вкриті лісом землі та передача 
захисних насаджень і полезахисних лісосмуг в експлуатацію, при забезпеченні планової приживлюваності лісо
вих культур.

2. За виконання плану по проведенню рубок, пов‘язаних з веденням лісового господарства, з метою 
поліпшення породного складу і якості лісів -  45 % (по площі).

Премія виплачується щомісячно

3. За успішну охорону лісів від пожеж, лісопорушень та захист їх від шкідників і хвороб -  45 %.
Охорона лісів від пожеж буде визнана успішною при недопущенні пожеж, загальною площею більше 10 га

та якщо середня площа лісової пожежі на один випадок не перевищуватиме 0,5 га.
Премія виплачується щомісячно.

4. За приріст обсягів реалізації продукції за період з початку року порівняно з відповідним періодом 
попереднього року —  до 10 %.

Премія виплачується щомісячно.

Обов'язкові умови преміювання —
• своєчасне і ефективне проведення лісозахисних, винищувальних робіт на площі, що цього потре

бувала.
За виконання важливих завдань, а також за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, 

високі професійні та ділові якості, ініціативний та творчий пошук підприємницьких рішень, досягнення 
високих економічних результатів директор лісгоспу може преміювати керівних працівників, спеціалістів і 
службовців апарату щоквартально в розмірі до 100% посадового окладу, при наявності коштів.

При виявленні перевірками порушень вимог чинного законодавства України, Правил техніки безпеки, 
виробничої санітарії в підрозділах лісгоспу, при виявленні фактів невиконання приписів вищестоящих органів з 
питань охорони праці, а також при невиконанні вимог нормативних актів Закону України “Про охорону праці” 
розмір премії зменшується на 10% з осіб, винних в цьому порушенні.

За кожний допущений нещасний випадок, де встановлено вину посадових осіб, розмір премії 
зменшується на 20% з даних осіб.

За допущення нещасного випадку із смертельним наслідком і встановлення вини посадових осіб, розмір 
премії за місяць, в якому стався випадок, даним посадовим особам зменшується на 100%.

Оцінка роботи кожного з працівників апарату лісгоспу проводиться щомісячно. При невиконанні 
окремих показників виробничих завдань, у випадках прояви недисциплінованості, прорахунків в роботі при 
виконанні службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, порушенні трудової дисципліни і 
інших порушень, премія працівникам, за пропозицією їх безпосередніх керівників, знижується до 50 % в 
залежності від випадку.

Працівникам, що допустили крадіжку, пияцтво, прогули, псування майна премія в поточному місяці не 
нараховується.

При наявності однієї догани розмір премії знижується на 100%.
Основою для нарахування премій являються дані бухгалтерського обліку, статистичної звітності, 

висновки адміністрації.
Рішення про преміювання працівників апарату Шепетівського лісгоспу приймається директором при 

погодженні з профспілковим комітетом. В залежності від наявності коштів премії в окремих випадках можуть 
бути знижені або не нараховані повністю.

Звільненим у звітному періоді працівникам, премія нараховується в розмірі, пропорційному до кількості 
фактично відпрацьованих днів.

Вводиться в дію з 01.07.2021 року.



Додаток 13 до Колекжятог&Логовооу на 2021 рік

Головний лісп

Преміювання директора ДП „Шепетівський лісгосп” проводиться щомісячно, щоквартально та за півріччя за

М О Ж Е Н Н Я  П Р О
іектора Д П  „Ш епетівськ ий  ліс  

на 2021 рік

забезпечення виконання основних показників фінансово-господарської діяльності за рахунок фонду оплати праці в 
розмірі до 100 % від посадового окладу.

Преміювання директора Шепетівського лісгоспу проводиться :
За забезпечення виконання наступних показників:
1.3а виконання завдань по лісовідновленню і захисному лісорозведенню —  до 20 % при забезпеченні: 

в першому півріччі -  посіву і посадки лісових культур, захисних насаджень і лісосмуг не менше 75% з оцінкою 
“добре”;

в другому півріччі -  виконання завдань по переведенню лісових культур у вкриті лісом землі та передача захис
них насаджень і полезахисних лісосмуг в експлуатацію, при забезпеченні планової приживлюваності лісових куль
тур.

2. За виконання плану по проведенню рубок догляду за лісом з метою поліпшення породного складу і якості 
лісів, а також вибіркових санітарних рубок на площі -  до 45 %.

Премія виплачується щомісячно
3. За успішну охорону лісів від пожеж, лісопорушень та захист їх від шкідників і хвороб -  до 45 %.
Охорона лісів від пожеж буде визнана успішною при недопущенні пожеж, загальною площею більше 10 га та 

якщо середня площа лісової пожежі на один випадок не перевищуватиме 0,5 га.

4. За приріст обсягів реалізації продукції за період з початку року порівняно з відповідним періодом 
попереднього року — до 10 %.

Премія виплачується щомісячно.
Обов'язкові умови преміювання —

• наявність прибутку;
• відсутність заборгованості з заробітної плати та обов‘язкових платежів.
• своєчасне і ефективне проведення лісозахисних, винищувальних робіт на площі, що цього потребувала.

За виконання важливих завдань, а також за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високі 
професійні та ділові якості, ініціативний та творчий пошук підприємницьких рішень, досягнення високих 
економічних результатів директор лісгоспу може преміюватись щоквартально в розмірі до 100% посадового окладу, 
при наявності коштів.

При наявності простроченої заборгованості з заробітної плати премія нараховується після її ліквідації.
Директор лісгоспу може бути позбавлений премії повністю або частково з а :

• незабезпечення виконання або погіршення окремих показників і завдань по відповідній діяльності;
• порушення термінів підготовки документів і подання звітності;
• порушення трудової і виконавчої дисципліни.

Основою для нарахування премій являються дані бухгалтерського обліку, статистичної звітності, висновки 
управління.

Рішення про преміювання директора ДП „ Шепетівський лісгосп” приймається Хмельницьким обласним 
управлінням лісового та мисливського господарства. В залежності від наявності коштів в лісгоспі премії в окремих 
випадках можуть бути знижені або не нараховані повністю.

Умови розглянуті і схвалені зборами трудового колективу ДП „Шепетівський лісгосп” і являється додатком 
до Колективного договору на 2021 рік.

Премія виплачується щомісячно.

Головний економіст

В водит ься  в дію  з 01.07.2021 р о к у . 

С.П. Закацюра



Додаток №14

П О Л О Ж Е Н Н Я  П Р О  У М О В И
преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців лісництв 

і інших виробничих підрозділів ДП «Шепетівський лісгосп»
на 2021 рік

Керівні працівники, спеціалісти і служ бовці лісницт в премію ют ься:
— за виконання виробничих завдань по лісовому господарству, промисловому 

виробництву, побічному користуванню в розмірі до 100 % посадового окладу з 
урахуванням надбавок і доплат.

Преміювання проводиться в повному розмірі при виконанні виробничих завдань. Премія 
нараховується у відсотках до посадових окладів чи відрядного заробітку з урахуванням доплат і 
надбавок, передбаченим даним Колективним договором, при наявності фінансових 
можливостей підприємства.

Преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців лісництв проводиться:
За забезпечення виконання наступних показників наростаючим підсумком з початку

року:
1 .За виконання завдань по лісовідновленню і захисному лісорозведенню —  до 20 % при 

забезпеченні:
в першому півріччі -  посіву і посадки лісових культур, захисних насаджень і лісосмуг не 

менше 75% з оцінкою “добре”;
в другому півріччі -  виконання завдань по переведенню лісових культур у вкриті лісом 

землі та передача захисних насаджень і полезахисних лісосмуг в експлуатацію, при забез
печенні планової приживлюваності лісових культур.

Премія виплачується щомісячно :
2. За виконання виробничих завдань по проведенню рубок догляду за лісом з метою по

ліпшення породного складу і якості лісів —  до 25 %;
а також вибіркових та суцільних санітарних рубок на площі -  до 25 %.
3. За успішну охорону лісів від пожеж, лісопорушень та захист їх від шкідників і хвороб -  

до 25 %.
Охорона лісів від пожеж буде визнана успішною при недопущенні пожеж, загальною пло

щею більше 10 га та якщо середня площа лісової пожежі на один випадок не перевищуватиме
0,5 га. Охорона лісів від лісопорушень буде успішною, якщо винуватці будуть виявлені і 
притягнуті до відповідальності.

4. За виконання завдань по обсягу продукції в вартісному вираженні —  до 25 %;.

Обов ‘язкові умови преміювання  —
• своєчасне і ефективне проведення лісозахисних, винищувальних робіт на площі, що 

цього потребувала;

По лісокомплексу
Спеціалісти , що займаються розпиловкою деревини преміюються в розмірі до 100% 

посадового окладу з урахуванням надбавок і доплат за щомісячне виконання виробничого 
завдання по випуску продукції в планових цінах.

Преміювання проводиться в повному розмірі при забезпеченні:
— виконання завдання випуску обсягу продукції переробки деревини в вартісному 

вираженні -  до 80%;
— виконання виробничого завдання в кбм по заданому переліку продукції —  до 20%.

Начальник , спеціалісти, майстри і службовці лісокомплексу, що займаються сортуванням 
і відвантаженням деревини преміюються в розмірі до 100%) посадового окладу з урахуванням 
надбавок і доплат за виконання виробничого завдання в планових цінах.

Преміювання проводиться в повному розмірі при забезпеченні:



—  виконання завдання по сортуванню і відвантаженню деревини по групах заданих 
сортиментів (лісоматеріали круглі, технологічна сировина, дрова паливні) в 
вартісному вираженні —  до 100%;

По гаражу

Керівні працівники, спеціалісти та службовці гаража преміюються в розмірі до 100% 
посадового окладу з урахуванням надбавок і доплат за за виконання завдання по вивезенню 
деревини.

Преміювання проводиться в повному розмірі при забезпеченні:
— виконання завдання по вивезенню деревини —  до 80%;
—  виконання завдання по забезпеченню планового коефіцієнта технічної готовності 

автомашин —  до 20%.

Підставою для нарахування премії являються документи бухгалтерської та статистичної 
звітності, аналітичні документи відділів лісового господарства, виробничого та планового.

За виконання важливих завдань, а також за сумлінне ставлення до виконання службових 
обов‘язків, високі професійні та ділові якості, ініціативний та творчий пошук підприємницьких 
рішень, досягнення високих економічних результатів директор лісгоспу може преміювати 
керівних працівників, спеціалістів і службовців лісництв та інших виробничих підрозділів 
щоквартально в розмірі до 100% посадового окладу, при наявності коштів.

При виявленні перевірками порушень вимог чинного законодавства України, Правил 
техніки безпеки, виробничої санітарії в підрозділах лісгоспу, при виявленні фактів невиконання 
приписів вищестоящих органів з питань охорони праці, а також при невиконанні вимог 
нормативних актів Закону України “Про охорону праці” розмір премії зменшується на 10% з 
осіб, винних в цьому порушенні.

За кожний допущений нещасний випадок, де встановлено вину посадових осіб, розмір 
премії зменшується на 20%> з даних осіб.

За допущення нещасного випадку із смертельним наслідком і встановлення вини 
посадових осіб, розмір премії за місяць, в якому стався випадок, даним посадовим особам 
зменшується на 100%.

Оцінка роботи кожного з працівників підрозділу лісгоспу проводиться щомісячно. При 
невиконанні окремих показників виробничих завдань, у випадках прояви недисциплінованості, 
прорахунків в роботі при виконанні службових обов‘язків, передбачених посадовою 
інструкцією, порушенні трудової дисципліни і інших порушень, премія окремим працівникам 
за пропозицією їх безпосередніх керівників знижується ДО 50%).

Працівникам, що допустили крадіжку, пияцтво, прогули, псування майна премія в 
поточному місяці не нараховується.

При наявності однієї догани розмір премії знижується на 100%.

Рішення про нарахування премії кожного з працівників підрозділу приймається 
адміністрацією лісгоспу за погодженням з профспілковим комітетом.

Звільненим у звітному періоді працівникам, премія нараховується в розмірі, 
пропорційному до кількості фактично відпрацьованих днів.

Вводиться в дію з 01.07.2021 року.



Додаток №19 до Колективного договору

Перелік
професій і посад працівників, яким видасться безкоштовно 

мило, миючі та знешкоджуючі засоби

№№ Назва виробництв, цехів, професій і Назва миючих та Норма видачі
п/п посад знешкоджуючих

засобів
1. Клектрозварник, зайнятий різанням

га ручним зварюванням
2 . Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування В побутових
Столяр приміщеннях

4. Токар в умивальниках,
5. Роздавальник нафтопродуктів Забезпечити душевих

6. Водій автотранспортного засобу необхідну забезпечується

7. Водій пожежного автомобіля кількість необхідною

8. Водій автонавантажувача мила і миючих 
засобів

КІЛЬКІСТЮ

9. Машиніст екскаватора 
одноковшового

миючих
засобів

10. Навал ьник-штабел ювальник 
деревини

11. Машиніст крана (кранівник)
12. Верстатник д/о верстатів
13 Укладальник пиломатеріалів, 

деталей та виробів із деревини
14. Заточувальник д/о інструменту
15. Вальник лісу
16. Лісоруб
17. Тракторне і (лісозаготівельні 

роботи)
18. Робітник на лісокультурних 

(лісогосподарських роботах)
19. Слюсар ремонтник
20. Слюсар ремонтник 

(вантажопідіймальні крани і 
устаткування)

21. Оператор котельні

22. Опалювач
23. ‘ Коняр
24. Прибиральник службових 

приміщень



25. Робітники, зайняті обдиранням, 
точінням, різанням та шліфуванням 
металевих виробів та інструменту 
абразивними кругами сухим • 
способом (Заточувальник 
деревообробного інструменту)

26. Машиніст бульдозера
27 Водій автотранспортного засобу( 

перевезення деревини)



Додаток №20 до Колективного договору

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким безкоштовно видається молоко або

рівноцінні тому харчові продукти

[ №№ 
п/п

Назва виробництв, цехів 
професій і посад

І Іазва продуктів 
харчування

Норма видачі

1. Електрозварник, зайнятий різання 
ручним зварюванням

молоко 0,5



І Код
(ГІДНО з

І ДК
>03:2010

ПЕРЕЛІК
професій та посад працівників, яким видається безоплатно 

(згідно норм) спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
Професійна назва 

роботи

6141 Робітник на 
лісокультурних ( 

лісогосподарських 
)роботах

СТВЕРДЖУЮ “ 
Директор 

о лісгоспу " 
. Сасюк 
021 року

Додаток № 21

Найменування 313 
При лісопатологічних обстеженнях, відводах 

лісосік, лісовпорядних та інших польових 
роботах, виготовленні та розвішуванні 
шпаківень, дуплянок, обгороджуванні 

мурашників, розколюванні дров, улаштуванні 
протипожежних мінералізованих смуг ручним 

способом:

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів

ГІлаїц для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

Взимку додатково:
Костюм для захисту від низьких температур
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
Підшоломник утеплений

При гасінні лісових пожеж:
Костюм з вогнестійких матеріалів 

Взуття на термостійкій п ідош в і 
Рукавички термостійкі

Окуляри захисні
Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний
Протигаз

[ри механізованих роботах з садіння лісових 
культур і захисних н а с а д ж е н ь ______

Фартух із полімерних матеріалів
1 Іарукавники із полімерних матеріалів

Рукавички із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками

Іри роботах з догляду за лісовими культурами 
вручну та гідролісомеліоративних роботах:

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

Строк носіння 
(місяці)

18

12

24

36

24

12

18
До зносу

До зносу
До зносу

Черговий

Черговий
Чергові

12

12



Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів

Плащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

При укладанні дерну:
Наколінники

Рукавички із полімерних матеріалів

24

При роботах у теплиці:
Халат бавовняний

Фартух бавовняний
Рукавички із полімерних матеріалів

12
12

Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Ш олом бавовняний 24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, 
перевезенням, розвантаженням, підготовкою 
робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів, 

протруюванням насіння, при ручних роботах з 
хімічної обробки посівів, культур пестицидами 

і агрохімікатами під час авіаційної обробки 
лісових насаджень:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним 
просоченням

12

Фартух із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками

Рукавички гумові
Рукавички із полімерним покриттям

12
12

Ш олом бавовняний
Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний

12

Черговий

Окуляри захисні
При роботах на заготівлі лісового насіння, 

плодів, ягід, шишок, горіхів:
Фартух бавовняний

Нарукавники бавовняні
Рукавички із полімерним покриттям

Чергові

12

ГІлащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

Іри роботах в шишкосушарці додатково: 
Окуляри захисні

Іри роботах з переробки плодів, ягід:

24

Чергові

Фартух із полімерних матеріалів 12
Рукавички гумові

При заготівлі кори, кілків, лози, гілкового 
корму, деревної зелені та в'язанні мітел:

Фартух бавовняний
Рукавички із полімерним покриттям

Чоботи ПХВ із захисними підносками
При заготівлі березового соку:

Фартух із полімерних матеріалів

12

12

12
Нарукавники бавовняні 12



Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Плащ для захисту від води та иетоксичних 

розчинів
24

При виконанні робіт на територіях природних 
осередків енцефаліту додатково:

Костюм протиенцефалітний 12
Чоботи ПХВ із захисними підносками 12

І Іри роботах у районах масового льоту гнусу і 
комарів додатково:

Накомарник До зносу
Тракторист- 

машиніст 
л ісогосподареько- 

го виробництва 
Тракторист- 

машиніст 
лісогосподарськог 

о
ви робі і и і ітва( катег 

орія Е1)

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних виливів

18

Навушники До зносу
Рукавички із полімерним покриттям 1

Окуляри захисні До зносу
Плащ для захисту від води та иетоксичних 

розчинів
24

При зовнішніх роботах додатково:
Костюм для захисту від низьких температур 36
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
При роботах з догляду за лісовими 

культурами та гідролісомеліоративних роботах:
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Плащ для захисту від води та иетоксичних 
розчинів

24

І Іри роботах, пов'язаних з навантаженням, 
перевезенням, розвантаженням посадкового 

матеріалу, добрив, пестицидів і агрохімікатів:
Комбінезон бавовняний з кислотозахисним 

просоченням
12

Фартух із полімерних матеріалів 12
Чоботи ПХВ із захисними підносками 12

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний
Черговий

Окуляри захисні Чергові
Лісоруб Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних виливів з 
водовідштовхувальним просоченням

18

При роботі з ланцюговими пилами:



І Іавальник- 
іптабелювальник

Куртка для захисту від проколів та порізів (у 
тому числі ланцюговою пилкою) зі 
зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками: 
вентиляційні отвори не менше 6 піт.; 
водонепроникні накладки на рукавах 

підвищеної зносостійкості; кишені на замках;
світловідбивні вставки на передній і задній 

частині одягу; сигнальне покриття на спинці та 
пілочках; захист від порізів

12

Штани для захисту від проколів та порізів (у 
тому числі ланцюговою пилкою) зі 
зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками: вентиляційні отвори з 
регулюванням обміну повітря не менше 2 шт.; 

задня кишеня 1 шт.; передня кишеня 4 шт.; 
кишеня для інструменту 1 шт.; 

водонепроникні прокладки підвищ еної 
зносостійкості; сигнальне покриття збоку і 

ззаду; світловідбивні вставки; захист від 
порізів

12

Чоботи ПХВ із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Ж илет сигнальний 6
Каска захисна До зносу

Підшоломник літній 12
І Ілащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів
24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
При роботі з кущорізами:

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Ш олом захисний з сіткою і навушниками 

для роботи з кущорізами
До зносу

При заточуванні та правці інструмента в 
польових умовах додатково:

Окуляри захисні До зносу
Додатково під час поточних ремонтів і 

техобслуговування пилки та звалювального 
гідроклина:

Фартух із п о л і м е р них ’“м ате р іал і в Черговий
Рукавиці гумові До зносу

При навантажуванні- вивантажуванні 
круглих лісоматеріалів, тріски, деревної зелені, 
штабелюванні деревини та готової продукції:



деревини

-

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 
водовідштовхувальним просоченням

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник літній 12
Ж илет сигнальний 6

1 Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
■ 7233 Слюсар

ремонтуник
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів з 
водовідштовхувальним просоченням

18

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Чоботи ПХВ із захисними підносками 24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Рукавиці гумові Чергові
Окуляри захисні До зносу

Засіб індивідуального захисту органів 
дихання протиаерозольний

Черговий

І Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
6. 8331 Тракторист

(лісозаготівельні
роботи)

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 
водовідштовхувальним просоченням

18

Чоботи ПХВ із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник літній 12

Плащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково: -
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 24



Підшоломник утеплений 12
При виконанні ремонтних робіт додатково:

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Рукавички гумові До зносу
Окуляри захисні До зносу

І 6129

угу) і
1

Коняр Плащ для захисту від води та иетоксичних 
розчинів

24

Чоботи ПХВ із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1
І Іри зовнішніх роботах додатково

Кос тюм для захисту від низьких температур 36
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Майстри всіх 
найменувань

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних виливів з 

водовідштовхувальним просоченням

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12

Плащ для захисту від води та иетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Каска захисна До зносу

1222.2

1221.1

Начальник
лісокомплексу

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 

водовідштовхувальним просоченням

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Чоботи ПХВ із захисними підносками 24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Підшоломник літній 12

Каска захисна До зносу
Ж илет сигнальний 6

Плащ для захисту від води та иетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із иолімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
> 8331 Машиніст-крана ( 

кранівник)
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18



^  ---- --------------------------------

Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник 12

Окуляри захисні закриті До зносу
Рукавички діелектричні Чергові

Калоші діелектричні Чергові
Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів
24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
1  7215 Стропальник Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Чоботи ПХВ із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник 12

Ж илет сигнальний 12
Окуляри захисні закриті До зносу

Па зовнішніх роботах у мокру погоду 
додатково:

Плащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
12.' 8334 Водій

автонавантажувач
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12

Каска захисна До зносу
Підшоломник

літній
12

Плащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Взимку додатково:
Костюм для захисту від  низьких 

температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24



8162

8155

І  9132

І6І  7422.2

117.' 9152

Машиніс т ( 
оператор) ко і сііьн

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Черевики 12

Берет 12
Рукавички із полімерних матеріалів 3

Плащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Навушники протишумові До зносу
Окуляри захисні зі світлофільтрами До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання 
протиаерозольний

До зносу

Роздавальник
нафтопродуктів

Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої 
тканини з антистатичними властивостями

18

Берет 12
Білизна натільна 6
Напівчеревики 12

1 Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Окуляри захисні До зносу

Засіб індивідуального захисту органів 
дихання протиаерозольний

До зносу

1 Ірибиральник 
службових 
приміщень

Халат для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

12

Косинка 12
Туфлі 12

І Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Столяр Костюм бавовняний 12

Фартух бавовняний 9
Черевики шкіряні 12
Берет бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 1
Окуляри захисні До зносу

Навушники протишумові До зносу
Підчас виконання склеювальних робіт

Рукавички гумові 2
Сторож Під час чергування на прохідній підприємства, 

установи, організації:
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Черевики шкіряні 12
Під час охорони об'єктів, складських 
приміщень та територій додатково:

І Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Па зовнішніх роботах узимку додатково:
Костюм для захисту від низьких

гго» І ГТ лппчч IV*
36



7423.2

7423.2

8322.2
8322.2
8324.2

7212.1

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Токар І Іри виконанні робіт з рясним охолодженням 

скипидаром, гасом та мастилами:
Комбінезон віскозно-лавсановий 12

Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні До зносу

При виконанні робіт з сухої обробки деталей:
Комбінезон віскозно-лавсановий 24

Черевики шкіряні 12
респіратор 2

Окуляри захисні До зносу
При виконанні робіт з рясним охолодженням 

емульсією:
Комбінезон віскозно-лавсановий 12

Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні До зносу

Верстатник
деревообробних

верстатів

Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Берег бавовняний 12

Рукавички із полімерних матеріалів 2
Окуляри захисні До зносу

Навушники протишумові До зносу
Робітники, зайняті 

обдиранням, 
гонінням, різанням 

та шліфуванням 
м стале в и х в 11 ро б і в 

та інструменту 
абрази вними 

кругами сухим 
способом 

(Заточувальник 
деревообробного 

інструменту)

Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Берет бавовняний 12

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Окуляри захисні До зносу

Респіратор пилозахисний До зносу

Водій
автотранспортного

засобу

При управлінні легковим і вантажним 
автомобілем:

Рукавички із полімерних матеріалів 2
Ж илет сигнальний 24

Костюм бавовняний 12
Каска захисна 36

Чоботи або черевики із захисними підносками 12
Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладні 36
Підшоломник зимовий 12

Всім водіям при виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту(ТО та Р) 

автомобілів додатково:
Рукавички із полімерних матеріалів 3

Електрозварник, 
зайнятий різанням 

та п у ч н и м

Костюм брезентовий або костюм для зварника 12
Черевики шкіряні 12
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Каска 36
Щ иток захисний До зносу

11а зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна з вогнезахисним 

просоченням на утеплювальній прокладці
36

Штани бавовняні з вогнезахисним 
просоченням на утеплювальній прокладці

36

Напівчоботи утеплені 24
Додатково для електрогазозварника:

Окуляри захисні До зносу
Електромонтер по Комбінезон бавовняний 12
ремонту, наладці і Черевики шкіряні 12

експлуатації 
електрообладнаин 

я ( слюсар- 
електрик3 

обслуговування та 
ремонту 

елекгроустагкуван 
ня

вантажоніднідіаль 
них кранів)

Берет бавовняний 12
Рукавиці спилкові 1

Рукавиці діелектричні (на елек гророботах) До зносу
Галоші діелектричні чергові

Каска 36
Під час промивання і заливання маслом 

трансформаторів, конденсаторів і масляних 
вимикачів додатково:

Фартух прогумований з нагрудником 12
Рукавички неопренові 2

Окуляри захисні закриті До зносу
1 Іри роботі на висоті додатково:

Кігті Чергові
Пояс запобіжний з карабіном Черговий

Каска захисна з підшоломником До зносу
1 Іа зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Завідувач складу( 
комірник)

Фартух 6
Рукавички із полімерних матеріалів До зносу

Ж илет утеплений 36
11 ід час роботи в неопашовальиих приміщеннях 

узимку додатково:
Куртка на утеплювальній прокладці 36
Штани на утеплювальній прокладні 36

Взуття утеплене або валянки 48
Калоші на валянки 12

Укладальник 
пиломатеріалів, 

деталей та виробів 
із деревини

Костюм бавовняиий 12

Чоботи кирзові 12
Берет бавовняний 12

Рукавиц і комбінован і 2
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Чоботи утеплені 48
Машиніст
сскаватора

одноковшового

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12
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естра медична( 
завідувач 

медпунктом)

Вальник лісу

Опалювач

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захисту від низьких температур 36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

. Підшоломник утеплений 12
Ж илет сигнал ьн ий 12

Халат медичний ( 2 шт) 8
Ковпак або косинка бавовняна (2) 8

Куртка для захисту від проколів та порізів (у 
тому числі ланцюговою пилкою) зі 
зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками: 
вентиляційні отвори не менше 6 шт.; 
водонепроникні накладки на рукавах 

підвищ еної зносостійкості; кишені на замках;
свігловідбивні вставки на передній і задній 

частинах одягу; сигнальне покриття на спинці 
та пілочках; захист від порізів

12

Чоботи ПВХ із захисними підносками 24
Рукавиці із полімерних матеріалів із захистом 

від порізів
1

1 Ілащ для захисту від води та нетоксичних 
розчинів

24

Штани для захисту від проколів та порізів (у 
тому числі ланцюговою пилкою) зі 
зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками: вентиляційні отвори з 
регулюванням обміну повітря не менше 2 піт.;

задня кишеня 1 шт.; передня кишеня 4 шт.; 
кишеня для інструменту 1 шт.; водонепроникні 

прокладки підвищеної зносостійкості; 
сигнальне покриття збоку і ззаду; 

свігловідбивні вставки; захист від порізів

12

Шолом захисний з сіткою і навушниками 
для роботи з бензопилами

До зносу

Костюм 12
Берет 12

Напівчеревики 12
Фартух з нагрудником Черговий

Рукавиці о3
Окуляри захисні зі світлофільтрами До зносу

Під час чищення топки печей додатково:
Фартух з нагрудником Черговий

Окуляри захисні закриті До зносу
Респ і рато р пилр казозахисний До зносу

П ідчас пиляння, рубання дров, подрібнення 
вугІлля додатково:

Чоботи 24
Ш карпетки 3

Рукавиці 1
Навушники протишумові До зносу



На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка утеплена 36
Ш тани утеплен і 36

| Ш апка 36
Рукавички 24

5161 Водій пожежного 
автомобіля
(пожежний-
рятувальник

(члени
добровільних

пожежних
дружин))

П ід час проведення навчально-тренувальних 
заходів.'участі у гасінні пожеж та ліквідації 
наслідків пожеж у складі бойової обслуги 

пожежної техніки:

Костюм брезентовіїй 24
Білизна натільна 6

Чоботи
Ш карпетки 3

Рукавиці брезентові з картом 6
Ш олом захисний пожежника 60

Підшоломник 24
Пояс пожежника з карабіном 36

На зовнішніх роботах узимку додатково: •

Куртка утеплена спеціальна 36
Ш тани утеплені спеціальні 36

На кожний пожежний автомобіль повинно бути 
передбачено 2 комплекти:
Костюм геп лов ідби вн ий 120

Чоботи 24
Рукавиці 12

8332 Машиніст 
бульдозера

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Ч ере ви ки шкірян і 12

Плащ для захисту від води та иетоксичних 
розчинів

24

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Костюм для захисту від низьких температур 36
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

I I ідшоломник утепле їі ий 12
Ж илет сигнальний 12

Норми встановлені згідно наказу М іністерства соціальної політики України від 
26.02.2018р. За № 293 “ Про затвердження норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства”, наказу 
Держкомітету з нагляду охорони праці від 31.01.2005р. за № 19 “ Про затвердження норм 
безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам деревобробної промисловості^ зі змінами згідно наказу Державного комітету 
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 7 листопада 2007 р. N 
259) та наказу Держкомітету з нагляду охорони праці від 16.04.2009р. за № 62 «Про 
затвердження І Іорм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» 

Примітки:



1. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека травмування голови, видається 
каска зі строком використання до зносу, підшоломник бавовняний зі строком 
використання 12 місяців.
2 . 1 Іри розкряж увати хлистів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці.

Інженер з охорони праці
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