
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Зборами трудового колективу 
Протокол Жо 5 від^^. Н- 2021р.

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

1. В розділі ІУ «Оплата праці» в п. З внести такі зміни: «З
01.12.2021 року базову місячну тарифну ставку робітника 1 розряду 
встановити у розмірі 6500 грн.»

2. Ввести в колективний договір підприємства в новій редакції 
Додаток №4 «Місячні і годинні тарифні ставки робітників на 
лісогосподарських, лісопромислових, сільськогосподарських, 
мисливських та ремонтно-будівельних роботах», вводиться в дію з
01 .12 .2021  р.

3. Ввести в колективний договір підприємства в новій редакції 
продовження Додатку №4 «Місячні і годинні тарифні ставки 
робітників автомобільного транспорту», вводиться в дію з 01.12.2021 р.

4. Ввести в колективний договір підприємства в новій редакції 
продовження Додатку №4 « Тарифні ставки водіїв автомашин і 
тракторів...» , вводиться в дію з 01.12.2021 р.

5. Ввести в колективний договір підприємства в новій редакції 
Додаток №6 «Місячні посадові оклади окремих професій робітників з 
погодинною оплатою праці...», вводиться в дію з 01.12.2021 р.

6. В Додатку №15 «Положення про оплату праці працівників ремонтної 
майстерні...» внести такі зміни: «Адміністрація встановлює колективу 
норматив основної заробітної плати на місяць на кожну соту долю 
коефіцієнта технічної готовності -  470,4 грн.», вводиться в дію з 
01 .12 .2021  р.

7. Відмінити дію Додатку №11 «Положення про преміювання 
працівників за раціональне розкряжування, розпилювання 
лісопродукції та відбір вищих класів якості...» з 01.12.2021 р.

8. В додатку № 2 «Відпустки» змінити назви професій:
- п. 11 електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням на 

електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням;
- п. 16 машиніст бульдозера на машиніст бульдозера ДЗ 42 Г.
9. В Додатку №7 «Список професій працівників «ДП Шепетівський 

лісгосп» та розміри доплат до тарифних ставок за роботу в шкідливих 
умовах» змінити назви професій:
- електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням на 

електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням;
- машиніст бульдозера на машиніст бульдозера ДЗ 42 Г.



10.В додатку № 19 «Перелік професій і посад працівників, яким 
видається безкоштовно мило, миючі та знешкоджуючі засоби» змінити 
назви професій:
- п. 1 електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням на 

електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням;
- п. 26 машиніст бульдозера на машиніст бульдозера ДЗ 42 Г.
11.В Додатку № 20 «Перелік професій і посад працівників, яким 

безкоштовно видається молоко або рівноцінні тому харчові продукти» 
змінити назву професії:
- Електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням на 

електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням;
12.В Додатку № 21 « Перелік професій і посад працівників, яким 

видається безоплатно (згідно норм) спецодяг, спецвзуття та інші засоби 
індивідуального захисту» змінити назви професій:
- п. 22 електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням на 

електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням;
п. 3 1 машиніст бульдозера на машиніст бульдозера ДЗ 42 Г.
13.В розділ УІ «Збереження та розвиток соціальної сфери 

підприємств, соціальні пільги та гарантії» н. 4 внести такі зміни: 
«Проводити здешевлення опалення пенсіонерам, які пропрацювали в 
лісгоспі не менше 10 років і вийшли на пенсію з підприємства, в 
розмірі до 2000 грн. на рік, при наявності коштів.»

Зміни і доповнення підписали: 
Від сторони адміністрації:

Іенетівський лісгосп»

одимир Сасю

Від трудового колективу: 
офкому лісгоспу

идр Васянович
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Чсячні і годинні тарифні ставки робітників на лісогоспо
дарських, лісопромислових,сільськогосподарських, 

мисливських та ремонтно-будівельних роботах

Вводиться в дію з 01 грудня 2021 року
Мінімальна тарифна ставка 6500

№
пп

Види виробництв та 
робіт

Розряди Машиністи

1 II III IV V VI
трелюваль 
них машин 
VI розряду

1 2 3 4 5 6 7 8 9
І\/1іжрозрядні 
тарифні коефіцієнти 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80 2,00

1 Лісосічні роботи на рубках голо 
вного користування та рубках, 
пов'язаних 3 веденням лісового 
господарства; підсочка лісу; 
заготівля деревної зелені, осмо
лу; вивезення деревини, живи
ці, осмолу тракторами; ремонт 
та техобслуговування машин і 
обладнання безпосередньо на 
лісосіках та верхніх складах 

- місячна 9061 9786 10873 12232 13954 16310 18122
- годинна 54,528 58,891 65,434 73,613 83,974 98,151 109,057

2 Нижньоскладські лісозаготівель 
ні.роботи: розвантажування, обру 
бування /обрізування/сучків, роз
кряжування хлистів, корування, 
сортування, штабелювання дере
вини; навантаження П на автомо- 
льний транспорт, розколювання 
дров; виробництво технологічної 
тріски

- місячна 7800 8424 9360 10530 12012 14040
- годинна 46,940 50,695 56,328 63,369 72,287 84,492

3 Інші лісозаготівельні роботи 
- місячна 6825 7371 8190 9214 10511 12285
- годинна 41,072 44,358 49,287 55,448 63,251 73,930

4 Лісогосподарські роботи (крім 
рубок, пов'язаних з веденням л/г) 
а) для тракгористів-машиністів 

- місячна 8678 9372 10413 11715 13363 15620
- годинна 52,221 56,398 62,665 70,498 80,420 93,997

б) ручні та кінно-ручні роботи 
- місячна 6500 7020 7800 8775 10010 11700
- годинна 39,117 42,246 46,940 52,807 60,240 70,410

5 Деревообробна промисловість 
- місячна 6825 ' 7371 8190 9214 10511 12285
- годинна 41,072 44.358 49,287 55,448 63,251 73,930

6 Робітники, зайняті на ремонті ус



№
пп

Види виробництв та 
робіт

Розряди

IV V VI

Машиністи 
трелюваль 
них машин 
VI розряду

таткування (рухомого складу, 
автомобілів), верстатних роботах 
і на роботах в спеціалізованих 
дільницях (енергетичних, пароси
лового господарства, ковальських 
та інших), трактористи на транс
портних роботах( з нормальни
ми умовами праці)

- місячна 7085 7652 8502 9565 10911 12753
- годинна 42,637 46,048 51,164 57,560 65,661 76,747

Сільськогосподарські роботи та 
роботи по побічному користуван
ню лісом:
а) для трактористів-машиністів 

- місячна 8678 9372 10413 11715 13363 15620
- годинна 52,221 56,398 62,665 70,498 80,420 93,997

б) ручні та кінно-ручні роботи 
- місячна 6500 7020 7800 8775 10010 11700
- годинна 39,117 42,246 46,940 52,807 60,240 70,410

Будівництво і ремонтно-будівель
ні роботи

- місячна 7800 8424 9360 10530 12012 14040
- годинна 46,940 50,695 56,328 63,369 72,287 84,492

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тарифних 
ставок на 166,17 (при 40-годинному робочому тижні)

Головний економіст С.П. Закацюра
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Продовження додатку № 4

Місячні і годинні тарифні ставки робітників 
автомобільного транспорту

6500
Вводиться в дію з 01 грудня 2021 року

Вантажопідйомність автомо - 
білів (в тонах)

1-ша група 
Бортові автомобілі 
та автомобілі-фурго- 
ни загального приз
начення

2-га група
Спеціальні та спецавтомобілі, самоскиди, 
цистерни, рефрежиратори,пожежні, тех
допомога, автокрани, автонавантажувачі, 
інші сідельні тягачі з причепами, бортові 
автомобілі, переобладнанні для переве - 
зення людей

мюячні
загальні

годинні МІСЯЧНІ ГОДИННІ
на перевезені лісу

МІСЯЧНІ ГОДИННІ

до 1.5 
від 1,5 до З 
від З до 5 
від 5 до 7 
від 7 до 10 
від 10 до 20 
від 20 до 40

1. Воді"!' вантажних автомобілів

9100
9360
9750

10335
10790
11310
12155

54,763
56,328
58,675
62,195
64,934
68,063
73,148

9360
9750

10335
10790
11310
12155
13520

56,328
58,675
62,195
64,934
68,063
73,148
81,362

10483
10920
11575
12085
12667
13614
15142

63,087
65,716
69,659
72,726
76,230
81,926
91,126

2. Воді"!’легкових автомобілів

Клас автомобіля Об"см двигуна 
( в літрах)

Тарифні ставки
місячні годинні

Особливо малий
Середній
Великий

1,8
від 1,8 до 3,5 
більше 3,5

9100
9360
9750

54,763
56,328
58,675

3. Водії автобусів /в т. ч. спеціальних/

Клас автобуса Габаритна довжина авто
буса ( в метрах)

Тарифні ставки
місячні годинні

Особливо малий 
Малий

Середній
Великий

до 5
а) від 5 до 6,5
б) від 6,5 до 7,5 

від 7,5 до 9,5
а) від9, 5 до 11
б) від 11 до 12

9490
9880

11050
12155
13520
14235

57,110
59,457
66,498
73,148
81,362
85,665

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тарифних 
ставок на 166,17 (при 40-годинному робочому тижні)

Головний економіст С.П. Закацюра



Продовження Д0Д.4

Тарифні ставки 
водіїв автомашин і тракторів ДП  " Шепетівський лісгосп"

Вводиться в дію з 01 грудня 2021 року
№№ Види транспортних засобів і їх призначення, ван - Тарифні ставки
пп тажопідйомність місячна годинна

1 2 3 4
1 Автомобілі лісовозні /площадки/ ЗІЛ - 131, УРАЛ - 4320, 5 т 11575 69,659

2 Автомобілі бортові і загального призначення 
ГАЗ-3302, 1,5 тонни 9360 56,328

3 Автомобілі спеціалізовані і спеціальні: 
самоскиди, цистерни, пожежні автомашини, 
техдопомоги, автокрани, автонавантажувачі та 
інші, сідельні тягачі з причепами, бортові автомо
білі, переобладнані для перевезення людей: 

Г А З -6 6 А Ц -30 , 2,5 т (пожежна) 9750 58,675
ЗІЛ - 131 АЦ -40, 5 т (пожежна) 10335 62,195
КАМАЗ-5511, 10 тонн 12155 73,148
МІЗАМ МР 300, 1 тонна 9360 56,328

автонавантажувач 4014М, 3,5 т 10335 62,195
ЗІЛ -131- ГАРД 10790 64,934

4 Трактори: МТЗ 82 11715 70,498

5 Трактори спеціалізовані: 
ДЗ - 42Г Э0 - 3322 13363 80,420

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тариф
них ставок на 166,17 (при 40-годинному робочому тижні)

Надбавки і доплати за класність і за роботу в нічний час; інші доплати, передбачені 
окремими наказами нараховуються окремо.

Час, затрачений водіями автомобілів і тракторів, на плановий /нормативний/ ремонт, 
оплачується згідно з тарифними ставками, а час, затрачений понад установлений норма
тивний строк, оплачується в розмірі 2/3 відповідної тарифної ставки.

Головний економіст С.П. Закацюра
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. ^тівеький лісгосп" 
^11^^}В£Яддимир Сасюк 

Оріону

МІСЯЧНІ п о с Ш д в і^ Ш п а ^ и  
иків з погодинною о п л ^ о ф  Щ аці^ІЦ „Ш епетівський лісгосп” 

на 2021 р ік  '

Вводиться в дію з 01.12.2021 р.
Найменування професії Код за

класифікатором
професій

Місячний 
оклад, грн

Прибиральниця службового приміщення контори лісгоспу 9132 6500,0

Комірник центрального складу лісгоспу 9411 11275,0

Роздавальник нафтопродуктів 8163.2 7790,0

Сторож 9152 39,12 за 1 
год.

Завідувач медичного пункту ( 0,5 окладу ) 1229.7 7095,0

Завідувач господарства 1239 11115,0

Завідувач архіву 1229.7 9705,0

1
Обліковець 4190 7775,0

Лісництва

Опалювач 9141 6500,0

Спостерігач -  пожежний 5161 8960,0

Продавець -  касир 5220 9325,0

Сторож 9152 6500,0

Прибиральниця 9132 6500,0

Обліковець 4190 7775,0

Коняр 6121 7475,0

Інші виробничі підрозділи

Водій автомобіля бортового ГАЗ-3302 8322.2 9360,0

Водії спеціальних легкових автомашин з ненормованим робочим 
днем

8322.2 9360,0

Слюсар -  ремонтник ( обладнання лісокомплексу ) 7233.1 11690,0

Електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням 7212.1 13335,0

Електромонтер 3 ремонту та обслуговування електрообладнання 7242.2 10845,0

Слюсар -  ремонтник ( вантажопідіймальні крани і устаткування )
ж

7233.1 13335,0

Слюсар-ремонтник 7233.1 12750,0

Сторож 9152 6500,0

0 Опалювач 9141 6500,0

Головний економіст Закацюра С.П,



Д одат ок №  15

ПОЛОЖЕННЯ 
про оплату праці працівників ремонтної майстерні 

Д П „ Шепетівський лісгосп’’ на 2021 рік.
Колектив робітників ремонтної майстерні виконує обсяг робіт, передбачених графіком 

планово-попереджувальних ремонтів всіх автомашин, тракторів і інших машин та механізмів і 
забезпечує при цьому плановий коефіцієнт технічної готовності спискового складу транспортних 
засобів не нижче 0,85 при високій якості робіт.

Крім того, колектив ремонтної майстерні забезпечує ремонт поставлених в ремонтну 
майстерню з лісництв та інших виробничих підрозділів автомашин, тракторів та інших 
лісогосподарських та лісозаготівельних технічних засобів в установлені строки і належної якості.

По заявках керівників лісництв і інших виробничих підрозділів колектив ремонтної 
майстерні проводить ремонтні роботи в польових умовах на виробничих місцях лісництв і інших 
виробничих підрозділів.

Члени колективу ремонтної майстерні дотримуються правил по техніці безпеки, високої 
трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму робочого часу. 
Адміністрація забезпечує колектив ремонтної майстерні основними і допоміжними матеріалами, 
запасними частинами, інструментом, спецодягом згідно з діючими нормами.

Адміністрація встановлює колективу норматив основної заробітної плати на місяць на кожну 
соту долю коефіцієнта технічної готовності -  470,1 грн .

Премія колективу нараховується за виконання заданого планового коєфіцієнта готовності 
автомашин (0,85) та не пізніше від місячного терміну після закінчення звітного періоду.

Начальник гаража і головний механік зобов‘язані шоденно контролювати роботу колективу 
майстерні, оцінювати роботу кожного члена колективу по бальній системі, В кінці місяця 
виводиться середня оцінка якості праці кожного члена колективу. Премія кожному члену 
колектива нараховується в повному розмірі при одержанні найвишої оцінки праці в середньому 
за місяць.

При зниженні оцінки якості праці нарахування премії зменшується:
• при оцінці якості праці “4” -  на 25%;
• при оцінці якості праці “З” -  на 50%;
• при оцінці якості праці “2” -  на 100%.

В залежності від наявності коштів в лісгоспі премія може бути знижена або не нарахована 
повністю.

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

Вводяться в дію з 01.12.2021 року .
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