
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Колективного договору Державного підприємиства

«Великобичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

до коллективного договору на 2017-2020 рр.

Внесення зміни в Розділ V Оплата праці пункт 5.3

^Затверджую:
Директор ДП УВедДЗичківське ЛМГ'

Ю.М.Сойма 
25 лютого 2020 р.

Пунк 5.3. Розділу V « Оплата праці » викласти в такій редакції :

Гарантувати , що мінімальний розмір оплати праці працівників, які виконують просту 
оботу. що не вимагає кваліфікації (прибиральниця службових приміщень, сторож, двірник тощо), 
с : зже бути меншим законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати ( за умови 
кнвного виконання місячної, годинної норми праці (обсягу робіт). »

Беручи до уваги та керуючись Законом України « Про державний бюджет України на 2020 рік 
іетедоачено встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4723 гривні на працездатну особу 
1 с Ічня 2020 року, та прожиткового мінімуму на працездатну особу -  2102 гривень.

Економіст і Д.Ю.Курильцо
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Внесення зміни в Розділ V Оплата праці пункт 5.1.
У*/' пл Ф *\г '■ 7 м

до коллективного договору на 2017-2020 рр.
І(І$Г тяпРйк '

Затверджую:
Директор ДП ‘‘ДелЛ>ичківське ЛМГ”

7 ___Ю.М.Сойма
25 лютого 2020 р.

Иу нк 5.1. Розділу V « Оплата праці» викласти в такій редакції :

У:пновити на Підприємстві з 01 лютого 2020 року мінімальну тарифну ставку 
•итнїгка І розряду на лісокультурних та лісогосподарських роботах у розмірі 4119,92 
|Г - без гірських та 5149,90 грн з врахуванням гірських.

Иртіїїіпііі 11 овий мінімум на працездатну особу 2102 х коефіцієнт 1,96 х 1,25 = 5149,90 грн)

Економіст Д.Ю.Курильцо



1 Іогс
І 'олова профкому Д иректор

ДП

Мінімальні місячні та годинні тарифні ставки робітників ДП «Великобичківське ЛМГ», введені в дію з 01.02.2020р.
з гірськими

_______________________ Мін.прожитковий мінімум 2102 х 1,96 х 1,25 = 5149, 90 грн.__________________________
№
п/п Види виробництва та робіт

Розряди

І II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендовані між розрядні тарифні коефіцієнти. 1,00 1,08 1,20 1,35 . 1,54 1,8
Лісосічні роботи на рубках головного користування 
та на рубках, пов’язаних з веденням лісового

6746,37 7286,08 8095,64 9107,60 10389,41 12143,47

господарства: підсочна лісу ; заготівля деревної
1. зелені; осмолу; вивезення деревини, живиці, осмолу 

тракторами; ремонт та техобслуговування машин і 
устаткування безпосередньо на лісосіках та верхніх
складах.
Годинні тарифні ставки 40,45 43,68 48,54 54,60 62,29 72,80
Нижньоскладські лісозаготівельні роботи: 
розвантажування, обрубування (обрізування) сучків,

6179,88 6674,27 7415,86 8342,84 9517,02 11123,78

2.
розкряжування хлистів; корування, сортування, 
штабелювання деревини; навантаження її на 
автомобільний транспорт, розколювання дров; 
виробництво технологічної тріски.
Годинні тарифні ставки 37,05 40,01 44,46 50,02 57,06 66,69



8327,40 9733,32
Годинні тарифні ставки 32,42 35,01 38,90 43,76 49,92 58,35

4. Лісогосподарські роботи (крім пов’язаних з 
веденням лісового господарства):
а) для трактористів-машиністів. 
Годинні тарифні ставки

6746,37
40,45

7286,08
43,68

8095,64
48,54

9107,60
54,60

10389,41
62,29

12143,47
72,80

б) на ручні та кінно-ручні роботи. 
Годинні тарифні ставки

5149,90
30,87

5561,89
33,34

6179,88
37,05

6952,37
41,68

7930,85
47,55

9269,82
55,57

5. Деревообробна промисловість. 
Годинні тарифні ставки

5407,40
32,42

5839,99
35,01

6488,88
38,90

7299,99
43,76

8327,40
49,92

9733,32
58,35

Робітники, зайняті на ремонтні устаткування 
(рухомого складу, автомобілів), верстатних роботах 
і на роботах в спеціалізованих дільницях

5613,39 6062,46 6736,07 7578,08 8644,62 10104,10

6. (енергетичних, паросилового господарства, 
ковальських та інших), трактористи на 
транспортних роботах (з нормальними умовами 
праці).
Годинні тарифні ставки 33,65 36,35 40,38 45,43 51,83 60,58

7/1 Сільськогосподарські роботи та роботи в побічному 
користуванні лісом:
а) для трактористів-машиністів. 6746,37 7286,08 8095,64 9107,60 10389,41 12143,47
/ однині тарифні ставки 40,45 43,68 48,54 54,60 62,29 72,80
»0 на ручні та кінно-ручні роботи. 5149,90 5561,89 6179,88 6952,37 7930,85 9269,82
/ однині тарифні ставки 30,87 33,34 37,05 41,68 47,55 55,57

N І»у діне-пьні та ремонтно-будівельні роботи. 
/ однині тарифні ставки

6179,88
37,05

6674,27
40,01

7415,86
44,46

8342,84
50,02

9517,02
57,06

11123,78
66,69

І !('имі і !• і Ю.’О рік норма тривалості робочого часу -  2002 години на рік, 166,80 години в місяць.

! її 11 н 11 м і і і Д ії ІЬчшкоГиічісінське Л М Г » Д.Ю. Курильцо
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Мінімальні місячні та годинні тарифні ставки робітників ДП «Великобичківське ЛМГ», введені в дію з 01.02.2020р.
без гірських.

__________________________Мін.прожитковий мінімум 2102 х 1,96 — 4119, 92 грн._____________________________
№
п/п Види виробництва та робіт

Розряди

І II III ІУ V VI
1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендовані між розрядні тарифні коефіцієнти. 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,8
Лісосічні роботи на рубках головного користування 
та на рубках, пов’язаних з веденням лісового

5397,10 5828,87 6476,52 7286,09 8311,53 9714,78

господарства: підсочна лісу ; заготівля деревної
1. зелені; осмолу; вивезення деревини, живиці, осмолу 

тракторами; ремонт та техобслуговування машин і 
устаткування безпосередньо на лісосіках та верхніх
складах.
Годинні тарифні ставки 32,36 34,94 38,83 43,68 49,83 58,24
Нижньоскладські лісозаготівельні роботи: 
розвантажування, обрубування (обрізування) сучків,

4943,90 5339,41 5932,68 6674,26 7613,61 8899,02

2.
розкряжування хлистів; корування, сортування, 
штабелювання деревини; навантаження її на 
автомобільний транспорт, розколювання дров; 
виробництво технологічної тріски.
Годинні тарифні ставки 29,64 32,01 35,57 40,01 45,65 53,35



Інші лісозаготівельні роботи. 4325,92 4671,99 5191,10 5839,99 6661,92 7786,66д. Годинні тарифні ставки 25,93 28,01 31,12 35,01 39,94 46,68

4. Лісогосподарські роботи (крім пов’язаних з 
веденням лісового господарства):
а) для трактористів-машиністів. 5397,10 5828,87 6476,52 7286,09 8311,53 9714,78
Годинні тарифні ставки 32,36 34,94 38,83 43,68 49,83 58,24
б) на ручні та кінно-ручні роботи. 
Годинні тарифні ставки

4119,92
24,70

4449,51
26,68

4943,90
29,64

5561,89
33,34

6344,67
38,04

7415,86
44,46

5. Деревообробна промисловість. 
Годинні тарифні ставки

4325,92
25,93

4671,99
28,01

5191,10
31,12

5839,99
35,01

6661,92
39,94

7786,66
46,68

Робітники, зайняті на ремонтні устаткування 
(рухомого складу, автомобілів), верстатних роботах

4490,71 4849,97 5388,85 6062,46 6915,69 8083,28

і на роботах в спеціалізованих дільницях
6. (енергетичних, паросилового господарства, 

ковальських та інших), трактористи на 
транспортних роботах (з нормальними умовами 
праці).
Годинні тарифні ставки 26,92 29,08 32,31 36,35 41,46 48,46

7. Сільськогосподарські роботи та роботи в побічному 
користуванні лісом: *
а) для трактористів-машиністів. 5397,10 5828,87 6476,52 7286,09 8311,53 9714,78
Годинні тарифні ставки 32,36 34,94 38,83 43,68 49,83 58,24
б) на ручні та кінно-ручні роботи. 
Годинні тарифні ставки

4119,92
24,70

4449,51
26,68

4943,90
29,64

5561,89
33,34

6344,67
38,04

7415,86
44,46

8. Будівельні та ремонтно-будівельні роботи. 
Годинні тарифні ставки

4943,90
29,64

5339,41
32,01

5932,68
35,57

6674,26
40,01

7613,61
45,65

8899,02
53,35

Примітка: на 2020 рік норма тривалості робочого часу -  2002 години на рік, 166,80 години в місяць.

Економіст ДП «Великобичківське ЛМГ» Д.Ю. Курильцо



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Колективного договору Державного підприємиства

ІЮсіжкобичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

Внесення зміни в Розділ VI Трудові відносини 
режим праці та відпочинку пункт 6.16. 
до коллективного договору на 2017-2020 рр.

Розділу V I «Трудові відносини, режим праці та відпочинку » 
і такій редакції :

на Підприємстві такі святкові дні і дні релігійних свят у 2020 році:

ке ЛМГ Директор ДП

И

тверджую: 
ел.Вйчківське ЛМГ” 

Ю.М.Сойма 
25 лютого 2020 р.

-  Різдво Христове
- Міжнародний жіночий день 
Ласка (Великдень)

-  День праці
г 1:»..з -  День Перемоги

шия
ень Конституції України 

Циіисд..і:» -  День Незалежності України
-  День Захисника України 

і(|шнзшіш ) -  Різдво Христове

Г.,«тн=тшгт Д.Ю.Курильцо
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
і  о Колективного договору Державного підприємиства

ивбичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

Внесення зміни в Додаток 3 Розділ VIII Соціальний захист 
зволення духовних потреб пункт 8.21.

до коллективного договору на 2017-2020 рр.

; /
Затверджую:

Директор Ш  “Вел.Бичківське ЛМГ’' 
и /  Ю.М.Сойма

25 лютого 2020 р.

л VIII Соціальний захист та задоволення духовних потреб 
редакції:

йми пінами дровяної деревини для опалення житла постійним кадровим 
гмства. при стажу роботи більше шести місяців:
■шромислового використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 

Щкіцрнна до 7 кбм., по ціні 264 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в

вшавепт": мисле вого використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
ІіііШІВшбн, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 276 грн за Ікбм.;
■ш дерев не а н е п р о мис лового використання 3-ї групи теплотворності

ша.тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 216 грн/ікбм, з наданням матеріальної 
і ї с а о  *. ■ 1 ~н>н за Ікбм.;

ва: -  дровяна деревина непромислового використання 1-ї групи 
Врицб, березалсінь, явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 312 грн/ікбм, з 
пшаоі допомоги в розмірі 282 грн за Ікбм.;

Мшромнслового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
щ, з шиканням матеріальної допомоги в розмірі 258 грн за Ікбм.; 

тешем— ~ непромислового використання 3-ї групи теплотворності
а..л; п ?ля,верба) до 7 кбм., по ціні 240 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

|Шммпшгийііші[рашіиішірі 131 грє за Ікбм.;
іііішшіеовнх можливостей, виділяти громадянам, які звертаються на підприємство 

рвання і п о  категорії малозабезпеченості), учасникам АТО, ветеранам 
■Нині, р ч а с >: к ахі афганської війни, та іншої категорії незахищених громадян до 

ШШШшшшаяят на мштіовиші пінами на паливо для опалення житла :
: використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 

н- 7 нам., по ціні 420 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в
■:::ш о *

Н п р о м к л : н■: га використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
миіщшиївіг'ййіЯйиНіїїпщтііяі/ІІ̂ І̂ііщ̂ "діідщрт!ті»ісгги матеріальної допомоги в розмірі 168 грн за ікбм.;

непромислового використання 3-ї групи теплотворності 
ля,верба) до 7 кбм., по ціні 312 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

ішіііііііішііііігііі і» жгмііоі -г т .. "п ггм .;
шпшиапаї $ §ішшисозех можливостей підприємства, беручи до уваги соціальний захист 

: і ^ ^ Н |І М М К  ■везених пунктів , враховуючи місцеві умови проживання недоступні для 
іііЕЕИгШіііігоі ж р -ш ш  имотранспортом , проводити відпуск лісопрдукції з франко-лісосіки по

..Ні:'“'Ні::: дзаж
Щ рв^^^Н рлмвслового використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 

п “ :-:5м., по ціні 330 грн/ікбм; 
паіС!Оімяс.іового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм.,

— ни. иивш..ПИСІ

ІШП пшііішііі Ш1ІН"ТНІІІІі' жом



теплотворное!деревина непромислового використання 3-ї групи 
и:гдр,осика,липа,тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 234 грн/ікбм;

Н е п  СДЗ діаметром 20-24см твердолистяних порід за 1 кбм -  408,00грн з ПДВ;
Н ікті С.Б діаметром 20-24см шпилькових порід за 1 кбм -  468,00грн з ПДВ . 

іЙ иягчїї з фінансових можливостей підприємства, беручи до уваги соціальний захист 
ІШШіші А сь ких населених пунктів, на прохання та соціальний запит органів місцевого

н е н я хтя підтримки малозабезпеченої категорії громадян згідно списків РДА , виділяти 
то забезпеченості) по 3 кбм дров паливних твердолистяних по ціні 594грн/ Ікбм з 

Ьюииням матеріальної допомоги 594,00грн за 1 кбм., або по 3 кбм дров паливних 
Н И нп нш  і : хні 378грн/ Ікбм з ПДВ , з наданням матеріальної допомоги 378,00грн за 1 кбм.

..■ш ш м егт

ЕКОНОМІСТ Д.Ю.Курильцо



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ЯО Колективного договору Державного підприємиства

їнчківськє лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

і̂ »ф<ЯІЯК0В!3«комітет
лоржвлюгв'̂ •шкяиськагв

’+4Ь
5 СТ. БнЩДВЄ̂

Д ' П О В Й ч '

Внесення зміни в Додаток 9 
до коллективного договору на 2017-2020 рр.

ІС
Затверджую: .

Директор ДИ ‘ЧЗбл.Бичківське ЛМГ’ 
4 /!/ Ю М.Сойма

^2ІТлютого 2020 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про преміювання працівників лісового господарства 

ДП “Вел.Бичківське ЛМГ”

к внення б пункт 4 ., та викласти в такій редакції: 
виробничих завдань , які мають особливо важливе значення 

лшізетч ж спеціалістів та робітників (адмінапарату, лісництв, ТРЦ) щомісячно . 
■■і а вигоди «Дня працівника лісу», «Нового року» та Державних празників . 
ні..«Ні., .от:» при умові особистого вкладу у виконанню або сприяння виконання

рс т у г і  у виконанні доведених виробничих завдань збільшення обсягів 
. вйсптеЕНл фінансово-економічного стану підприємства , та при наявності

'премії наше становити від 0,01 до 1,5 встановленого посадового окладу, 
воі премії може становити від 0,01 до 1,5 встановленого посадового окладу. 

Дня працівника лісу», «Нового року» та Державних празників , 
може становити від 0,01 до 1,5 встановленого посадового окладу.

пункт 4.8 , та викласти в такій редакції :
квартальної премії не повинен перевищувати 150% розміру

ігршнжжа

■і Вніцюження про преміювання працівників лісового господарства ДП 
„ТМГ - залишити без змін.

ЛМГ

ЛМГ

Р.В. Ясінчак

М.В. ДемЗінчук 

Н.М. Дребіт 

Д.Ю. Курильцо 

М.М. Хімич

І.В. Микитенко 

М.В.Сідей



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Колективного договору Державного підприємиства

кобичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

■ —

і!і»е(кяіжо»*я '\-гД 
конітст 

в. Б»ч*і*с*«ого 
КрждішЖІІКШ(к(І)Г|яімрммгм

Ю^ЖіоГ^-

КОШТОРИС
в втрат на с шально-побутові і культурно-оздоровчі заходи

на 2020 рік

Статті витрат

иьг::-гч>: шніми палива 
ришатннх будинків, 

«аясгізііг

пгапзнпків та

40

Внесення зміни в Додаток № 13 
до коллективного договору на 2017-2020 рр.

Затверджую:
Директор ДП /Вел.Бичківське ЛМГ’ 

Ю.М.Сойма 
Щ5 лютого 2020 р. у ' :

Планові показники 
на 2019 рік в тис.грн.

2400,0

17,0

ішішіосшзс якх вавимат 
ігшінміитояства з приводу

зіншлат
з приводу свят

. придбання 
то

то свята 
рижу. 8-го

, для

50,0

485,0

260,0

90.0

82.0

80,0

3464,0

У відсотках до 
загальної суми 

витрат

69,3

0,5

1,4

14,0

7,5

2,6

2,4

2,3

100

Д.Ю. Курильцо 

Н.М.Дребіт



_  І Великобичківське лісомисливське господарство»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання профспілкового комітету

смт Великий Бичків № 4

Ииишіріїиаення та внесення змін до Колективного договору на період з 2017- 

Ж2Й рими...

ІІІІІ11С.Г '"'71 'П І!

рпшшшпкё економіст та голова профспілкової організації Попович Ю.О. 

т ін Е  та доповнення до Колективного договору Державного 

іііШШШШр«ііє::ш:тва З еликобичківське лісомисливське господарство» на 2017- 

ЗІПІ ряси» .і саме н частині:

•  ввиуггу 5 3 Розділу V «Оплата праці», керуючись Законом України 

1«ррсі рржанний бюджет України на 2020 рік», встановити на 

' - ста: мінімальну заробітну плату в розмірі 4723,00 гривні на 

Няиш рггау особу з 01 січня 2020 року, та прожитковий мінімум на 

Ирювлатчг- особу -  2102,00 гривня.

ІІіигп 5 1 Розділу V « Оплата праці » установити на Підприємстві з 

2 ] 30 року мінімальну тарифну ставку робітника І розряду 

Н к -ШЯ*г: ль тур них та лісогосподарських роботах у розмірі 4119,92 

грш без гірських та 5149,90 грн з врахуванням гірських.

%нг""; б 16. Розділу VI «Трудові відносини, режим праці та 

■нрнгаимг*г*"*> встановити на Підприємстві такі святкові дні і дні 

ришгійшіх свят у 2020 році: 1 січня (середа) Новий рік; 7 січня 

І явтерс -  Різдво Христове; 8 березня (неділя) - Міжнародний 

жйюэтий день; 19 квітня (неділя ) -Великдень; 1 травня (пятниця) -  

Шень праці: 9 травня (субота) -  День Перемоги; 7 червня (неділя) -  

7: _ ■ 1' червня (неділя) -  День Конституції України; 24 серпня

^Вееділок і -  День Незалежності України; 14 жовтня (середа) -  День 

~.)і " К и”' ~ “ ика >'країни; 25 грудня (пятниця) -  Різдво Христове.



• гг/:-:?™ - 33: > ■  ........  а ■ - працівників»

розмір місячжмЗ іт>; ниігчії" трри’чрЦ',, д— "" з нагоди Дня працівника

лісу. Нового рсмге'і ііеглсівіют; рнлг| рел:~й:-:ого свята Пасхи може 

станови“ ': від "ЦМ д р і  п :садового окладу та пункту

N і а:*:: нмальвиі рюийг1 оагтальної премії не повинен 

перевиог»ьати 150% рсии* ну ■ х а п : з аго окладу керівника, 

пункту ЛІ і Розпал \ИЗ << хоч альнин захист та задоволення духовних 

потреб». Видіняти за палах зими пінами паливо для опалення житла 

постійним кадроган працівникам, при стажу роботи більше шести 

місяців дровяної деревини непромислового використання 1-ї групи 

теплотворності до 7 кбм.. по ціні 264 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

допомоги в розмірі 330 нрн за Ікбм.; дровяної деревини непромислового 

використання 2-ї групи теплотворності до 7 кбм., по ціні 228 грн/ікбм, з 

наданням матеріальної допомоги в розмірі 276 грн за Ікбм.; дровяної 

деревини непромислового використання 3-ї групи теплотворності до 7 

і бм„ по ціні 216 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 

з3 грн за Ікбм.; пенсіонерам підприємства дровяної деревини 

■шромислового використання 1-ї групи теплотворності до 7 кбм., по ціні 

З 3 при: Ікбм, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 282 грн за 

Ікбм.; дровяної деревини непромислового використання 2-ї групи 

теплотворності до 7 кбм., по ціні 246 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

допомоги в розмірі 258 грн за Ікбм.; дровяної деревини непромислового 

■користання 3-ї групи теплотворності до 7 кбм., по ціні 240 грн/ікбм, з 

наданням матеріальної допомоги в розмірі 138 грн за Ікбм. А також, 

■ходячи з фінансових можливостей підприємства, виділяти громадянам, 

о і  звертаються на підприємство від органів місцевого самоврядування 

Інше категорії малозабезпеченості), учасникам АТО, ветеранам Великої 

Вітчизняної війни, учасникам афганської війни, та іншої категорії 

пезахнщених громадян до 7 кбм. дровяної деревини непромислового 

■воорсістання 1-ї групи теплотворності до 7 кбм., по ціні 420 грн/ікбм, з 

наданням матеріальної допомоги в розмірі 174 грн за Ікбм.; дровяної



деревини непрвюЕШееЕяпв ш ш р іп ж д о  р-і гг;~>: теплотворності до 7 

кбм., по .ж ійящишявшпг пвз;т’'Є'Г.еі.пь н :: допомоги в розмірі

168 грн те 1гб*і; дротж* ж р а яш  реяіромислозого використання 3-ї

групи тепп^гзфвс'"”" ]>§ ** * '* . ' - ' . 1 грн 1 кбм, з наданням

матеріальної дооишвипі віро'зтрй'66 грн за Ікбм.

Виходячи з з ів а в ш в к  рмизЛжістей підприємства, беручи до уваги 

соціальний заметі жжхсяпі іірських населених пунктів , враховуючи 

місцеві умови в Д о п а в н я  недоступні для підвезення деревини

автотранспортом , цромццнгш відпуск лісопродукції з франко-лісосіки по 

слідуючих цінах :

- дровяної деревини непромислового використання 1-ї групи

теплотворності до 7 кбм., по ціні 330 грн/ікбм;

- дровяної деревини непромислового використання 2-ї групи

теплотворності до 7 кбм.. по ціні 270 грн/ікбм;

- дровяної деревини непромислового використання 3-ї групи

теплотворності до 7 кбм., по ціні 234 грн/ікбм;

- Клас якості С і Б  діаметром 20-24 см твердолистяних порід за 1 кбм 

-  408,00 грн з ПДВ;

- Клас якості С і Б  діаметром 20-24 см шпилькових порід за 1 кбм -  

-68,00грн з ПДВ .

Виходячи з фінансових можливостей підприємства, беручи до уваги 

соціальний захист жителів гірських населених пунктів, на прохання та 

соціальний запит органів місцевого самоврядування для підтримки 

малозабезпеченої категорії громадян згідно списків РДА, виділяти (по 

категорії малозабезпеченості) по 3 кбм дров паливних твердолистяних по 

ціні 594грн/ Ікбм з ПДВ , з наданням матеріальної допомоги 594,00 грн 

за 1 кбм., або по 3 кбм дров паливних шпилькових по ціні 378грн/ Ікбм 

з ПДВ, з наданням матеріальної допомоги 378,00грн за 1 кбм..



У

:тя ло Колективного

ябичківське ЛМГ» були

Попович Ю.О.

Курильцо Д.Ю.




