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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства 

Державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство»

Беручи до уваги зміни в законодавстві на 2020 рік, та встановлення 
мінімальної заробітної плати на рівні 5000 гривень, ДП «Великобичківське ЛМГ» 
просить Зареєструвати Зміни та Доповнення до Колективного договору 
Державного підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство» на 
2017-2020 роки , а саме в частині: ■*. - ■

Пукт 5.3. Розділу V « Оплата праці» ;
Пукт 8.21. Розділу VIII « Соціальний захист та задоволення духовних

• Пункт 7.9. Розділу VII « Охорона праці і Здоров’я працівників»
доповнення в пункті «Про затвердження норм безоплатної видачі спеціального 
одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового 
господарства та лісової промисловості».

- ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ засідання профсЕ ‘ комітету.

90615 Україна, Закарпатська область, Рахівський район, 
селище Великий Бичків, вул.Промислова, 39 
р/р 2600701417251. в/р 2600701417251/978 Е Ш  
Філія ПАТ Кредобанк м. Рахів, МФО 325365, 

тел. 33-304. 33-162, код 22114678

вих. № 492 від 09.11.2020 р.

Управління соціального захисту населення 
Рахівської райдержадміністрації

потреб » ;

Г оловний лісничий 
ДП «Великобичківське ЛМГ»

Вик. Курильцо Д.Ю.
Ю.М.Сойма
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Колективного договору Державного підприємиства
«Великобичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки

Внесення зміни в Розділ V Оплата праці пункт 5.3.

1. Пункг5.3. Розділу V « Оплата праці » викласти в такій редакції :

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

Беручи до уваги та керуючись статтями Закону України « Про внесення змін до Закону України 
про Державний бюджет України на 2020 рік » згідно якого передбачено встановлення мінімальної 
заробітної плати в розмірі 5000 гривні на працездатну особу з 01 вересня 2020 року, та прожиткового
мінімуму на працездатну особу із 01.07.2020 року -2197  гривень, та із 01.12.2020 року 2270 гривень.

І
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Д.Ю.Курильцо



ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Колективного договору Державного підприємиства

«Великобичківське лісомисливське господарство» на 2017 -  2020 роки
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Внесення зміни в Додаток 3 Розділ VIII Соціальний захист 
та задоволення духовних потреб пункт 8.21.

до коллективного договору на 2017^020 рр.

Г оловний лісни
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'ВЕЛИ!ІОБИЧС.%С[ і '  '  Бйчківоьке ЛМГ’
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Пункт 8.21. Розділ VIII Соціальний захист та задоволення духовних потреб 
викласти в такій редакції :

Виділяти за пільговими цінами дровяної деревини для опалення житла постійним кадровим 
працівникам підприємства, при стажу роботи більше шести місяців:
- дровяна деревина непромислового використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 

явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 288 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в 
розмірі 330 грн за Ікбм.;
- дровяна деревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
по ціні 264 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 276 грн за Ікбм.;

дровяна деревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності
(ялина,ялиця,кедр,осика,липа,тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 258 грн/ікбм, з наданням матеріальної 
допомоги в розмірі 162 грн за Ікбм.;

пенсіонерам підприємства: — дровяна деревина непромислового використання 1-ї групи 
теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 336 грн/ікбм, з 
наданням матеріальної допомоги в розмірі 282 грн за ікбм.;
- дровяна деревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
по ціні 282 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 258 грн за ікбм.;

дровяна деревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності
(ялина,ялиця,кедр,осика,липа,тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 276 грн/ікбм, з наданням матеріальної 
допомоги в розмірі 144 грн за Ікбм.;

Виходячи з фінансових можливостей, виділяти громадянам, які звертаються на підприємство 
від органів місцевого самоврядування (по категорії малозабезпеченості), учасникам АТО, ветеранам 
Великої Вітчизняної війни, учасникам афганської війни, та іншої категорії незахищених громадян до 
7 м3 дров паливних за пільговими цінами на паливо для опалення житла :
- дровяна деревина непромислового використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 
явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 444 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в 
розмірі 174 грн за Ікбм.;
- дровяна деревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
по ціні 372 грн/ікбм, з наданням матеріальної допомоги в розмірі 168 грн за Ікбм.;

дровяна деревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності 
і ялина,ялиця,кедр,осика,липа,тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 354 грн/ікбм, з наданням матеріальної 
допомоги в розмірі 66 грн за Ікбм.;

Виходячи з фінансових можливостей підприємства, беручи до уваги соціальний захист 
жителів гірських населених пунктів , враховуючи місцеві умови проживання недоступні для 

підвезення деревини автотранспортом , проводити відпуск лісопрдукції з франко-лісосіки по 
слідуючих цінах:
- дровяна деревина непромислового використання 1-ї групи теплотворності (бук,дуб, береза,ясінь, 
явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 354 грн/ікбм;
- дровяна деревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності (вільха,сосна) до 7 кбм., 
ло ціні 294 грн/ікбм;



f
дровяна деревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності 

і ялина,ялиця,кедр,осика,липа,то поля,верба) до 7 кбм., по ціні 258 грн/ікбм;
Клас якості С,Б діаметром 20-24см твердолистяних порід за 1 кбм -  432,00грн з ПДВ;
Клас якості СД) діаметром 20-24см шпилькових порід за 1 кбм -  510,00грн з ПДВ .
З метою ліквідації захаращеності лісосік, якісної підготовки площ під посадку лісокультур, 

збору порубочних залишків деревини, проведення очистки русел річок і потоків, відвантажувальних 
площадок від ломаччя хмизу з ліквідної деревини проводити відпуск по ціні 192,00грн з ПДВ.

З метою ліквідації захаращеності в держлісфонді та недопущення перегнивання деревини,яка 
не несе промислового значення для підприємства, але може бути використана місцевим населенням 
для опалення житлових будинків, збору порубочних залишків деревини, проведення очистки русел 
річок і потоків, відвантажувальних площадок від ломаччя хмизу з неліквідної деревини проводити 
відпуск по ціні 72,00грн 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 618грн/ Ікбм з 
ПДВ , з наданням матеріальної допомоги 618,00грн за 1 кбм., або по 3 кбм дров паливних 
шпилькових по ціні 420грн/ Ікбм з ПДВ , з наданням матеріальної допомоги 420,00грн за 1 кбм.

Д.Ю.Курильцо

І
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Внесення зміни в Розділ VII Охорона праці і 
Здоров’я працівників пункт 7.9. 

до коллективного договору на

тт Р \  І І  ЇЇПогоджено /$ //
Голова

Ю.О.Логгбвич
истопада 2020 р.

Затвер,
Головний лісничий

А  ї '  Ю.

9 Пункт7.9. Розділу VII « Охорона праці і Здоров’я працівників » доповнити 
Наказом по підприємству за № 84 від 29.07.2020 року «Про затвердження Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам лісового господарства та лісової 
промисловості».

« Норми безоплатної видачі спеціального одягу , спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам лісового господарства та лісової промисловості по ДП 
Великобичківське ЛМГ» згідно робітничих професій в додатку на 7-ми аркушах.»

Наказ № 84 від 29.07.2020 року -  1 аркуш.

Провідний спеціаліст по ОПта ЦЗ
С.І.Роман
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства 

Державне підприємство «Великобичківське лісомисливське господарство»

Наказ № 84

Від 29 липня 2020р. смт. В.Бичків.

„Про затвердження Норм безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам лісового господарства 
та лісової промисловості“

Відповідності до Закону України «Про охорону праці», Положення про 
Державний Комітету України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом 
Президента України від 16.03.2003року № 29 та враховуючи що підприємство 
проводить лісогосподарські роботи та роботи промислового виробництва, -

наказую: -

1. Затвердити по підприємству Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників 
лісового господарства та лісової промисловості (далі -  Норми) що додаються.

2. Надалі головним спеціалістам, інженерно-технічним працівникам апарату 
управління, службам, керівникам виробничих підрозділів в процесі господарської 
та виробничої діяльності користуватися діючими Нормами.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Головний лісничий «Великобичківське ЛМГ»
В ж ; Роман С.І.

і
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Код згідно з 
Класифікатором 

професій 
(ДК003-95)

(у 257 и 217-95)

Назва професії, 
(посади)

Найменування спецодягу, 
спецвзуття та інших 313

Позначення
захисних

властивостей
313

Сірок
носіння.
місяців

1 2 3 4 ..і. 5 6
1- 6141 Робітник на При лісопатологічних

лісо- обстеженнях, відводах
▼ господаюських лісосік, лісовпорядних,

роботах ґрунтово-лісотипологічних
та інших польових роботах, ■
виготовленні та
розвішуванні шпаківень,
дуплянок, обгороджуванні
мурашників, розколюванні
дров, улаштуванні
протипожежних V
мінералізованих смуг
ручним способом:
Костюм бавовняний Ми 3 12
Чоботи кирзові Ми 12
Рукавицікомбіновані Ми 2
При гасінні

лісових пожеж:
д Взуття на термостійкій
у підошві То До зносу 2

Рукавиці комбіновані Ми До зносу2
Окуляри захисні До зносу
Респіратор Г азозахисний До зносу
Протигаз Черговий
При механізованих роботах
з садіння лісових культур і
захисних насаджень: І
Фартух прогумований з у
нагрудником Ву Черговий

Є*.* Нарукавники прогумовані Ву Черговий
Рукавиці комбіновані Ми 3 2
Чоботи кирзові. Ми 12
При роботах з

догляду за лісовими -
- культурами вручну та а

гідролісомеліоративних
роботах: Костюм
бавовняний з* водовідштовхувальним
просоченням ву 12



• І 1
1 2 3 4 5 6

Чоботи гумові В 12
Рукавиці комбіновані Ми 2
При укладанні дерну:
Наколінники Мп Ми 6
Рукавиці комбіновані Ми 3 2
При роботах у теплиці: 
Халат бавовняний 
1 Фартух бавовняний 
Рукавиці комбіновані 
Чоботи гумові 
Шолом бавовняний 
При роботах пов'язаних з 
навантаженням, 
перевезенням,

3
3

М иЗ
В
3

12
12
2
12
24

розвантаженням, 1 
підготовкою робочих 
розчинів пестицидів і 
агрохімікатів, на

і

1протруюванні насіння,
ручних роботах з хімічної
обробки посівів, культур Примгпестицидами і

1.1]агрохімікатами та
сигналізації під час Кі/ку

авіаційної обробки лісових — та спеї
насаджень: Комбінезон 2. С
бавовняний^з
кислотозахис^им
просоченням Яж 12
Фартух прогумований з

, нагрудником Яж Ву 12
Чоботи гумові Яж В 12
Рукавички гумові 
Рукавиці комбіновані

Яж Ву 
М иЗ

4
•1 >1V4 1

Шолом бавовняний Яле 12ітойРеспіратор Газопило-
захисний

Че|

Окуляри захисні Г ерметичні Че
О* XX

ргя
При роботах на заготівлі
лісового насіння плодів ягід, •1

і шишок, горіхів: ^  2.
і Фартух бавовняний 3 12

- і Нарукавники бавовняні М иЗ 6
Рукавиці комбіновані Ми 4
При роботах в 
шишкосушаркці додатково:
Окуляри захисні Закриті Ч зрга
При роботі з переробки
плодів, ягід:
Фартух прогумований з

Ву 12нагрудником
рукавички гумові. Вн 2

і При заготівлі кори, кілків,
* лози, гілкового корму,

деревної зелені та в’язанні 
мітел ■



12
2

6
2

12
12
2
12
24

2 3 4 5 б
. . фартух бавовняний М иЗ 12

ч . рукавиці -комбіновані ' М иЗ 2
чоботи гумові. В 12
При заготівлі березового

'У; соку:
Фартух прогумований з
нагрудником. Ву 12
Нарукавники бавовняні. 3 12
Рукавиці комбіновані Ми 2
Чоботи гумові В 12
При виконанні робітна
територіях природних
осередків енцефаліту
додатково:
Костюм протиенцефалітний : Бн 12
Чоботи гумові. В 12
При роботах в районах *
мосовогольту гнусу і комарів
додатково:

1 ..... _. Накомарник. Бн До зносу

Примітка:
1. При виконанні робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту

}!і км.кв І більше працівники додатково забезпечуються! спецодягом 
та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів нарік.

2. Сезонним працівникам видаються рукавиці комбіновані

12

12 
12 
4
4 - 
12 

-їергої

і
Черго

4. Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття 

та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам на лісозаготівельних роботах

N
гп

Код згідно з 
Класифікатором 

професій 
(ДК003-95)

(у 257 и 217- 
95)

Назва професії, 
(посади)

Найменування спецодягу, 
спецвзуття та інших 313

Позначення
захисних

властивостей
313

Строк
носіння.
місяців

112
6

! 4

Чергс

12
9

9212 Возій ПРОДУКЦІЇ При роботах пов’язаних з 
трелюванням і вивезенням 
деревини кіньми:
Костюм бавовняний з 
наколінниками та 
капюшоном з 
водовідштовальним 
просоченням.
Чоботи кирзові з захисним 
підноском
Рукавиці комбіновані 
Жилет сигнальний 
При роботі під наметом 
дерево-станів 
Додатково:______________

Ву

Мун 100см 
Ми

24



Каска захисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на 
утепленій прокладці 
Штани баввовняні на 
утепленій пркладці 
Чоботи утеплені з 
захисним підноском 
Підшоломник зимовий 
(за необхідності 

використовувати каску)

Тн

Тн
М у н - 100 Тн 

- 3 0  .

Тн

3. 9212 Заготівник
(лісозаготівельні
роботи)

Костюм бавовняний з 
капюшоном з 
водовідштовальним у 
просоченням.
Чоботи кирзові 
Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
утепленій прокладці 
Штани баввовняні к а 
утепленій пркладці 
Чоботи утеплені з 
захисним підноском 
Підшоломник зимовий 
(за необхідності 

використовувати каску) 
При роботі під наметом 
дерево-станів Додатково: 
Каска зхисна 
Підшоломник літній 
Жилет сигнальній

Ву
Ми
Ми

Тн

Тн
Мун -  100 Тн 

— 30

Тн

Со

4. 6141 Контролер
л ісоз аготів е л ьного
виробництва

При обмірі маркуванні та 
тавруванні деревини 
Костюм бавовняний з 
капюшоном з 
водовідштов альним 
просоченням.
Чоботи кирзові з захисним 
підноском 
Жилет сигнальний 
Каска зхисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
утепленій прокладці 
Штани баввовняні на 
утепленій пркладці 
Чоботи утеплені з 
захисним підноском 
Підшоломник зимовий

Ву

Мун 100см 
Со

Тн 

Тн
Мун -  100 Тн 

-ЗО  
Тн



8331.2
'• з?-:

Лебідннк на 
лісозаготівлях

При роботах з трелювання 
(впускання - підіймання), 
нашггажурання та 
вивантажування 
лісопродукції, її 
штабелювання: Костюм 
бавовняний з кагаоїлоном з 
водовідштовхуваль ним 
просоченням
Чоботи кирзові із захисним 
підноском
Рукавиці комбіновані 
Жилет сигнальний 
Каска захисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплювальній 
прокладці і 
Штани бавовняні на 
утеплювальній 
прокладці |
Чоботи утеплені 
із захиеіпш 
підноском:
Підшоломник зимовий 
При виконанні ремонтних 
робіт додатково:
Фартух прогумований 
Рукавички гумові 
Окуляри захисні

Ву

Мун 100 См 
Ми З 

Со

Тн

Ти

12

24
1
б

До зносу і 
12

36

Мун 100 
ТнЗО 

Тн

Нм
Нм

36 І

36
12

Черговий і 
Черговий і 
До зносу І

6141 Лісоруб Коспом бавовняний з 
капюшоном з 
зодсзідпгговхуваль ним 
просоченням.
Чоботи кирзові із захисним 
підноском.
(при роботі в заболоченій 
місцевості - чоботи гумові) 
Рукавиці комбіновані 
Жилет сигнальний 
Каека захисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній
Прокладці.
Штани бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Чоботи утеплені із 
захисним підноском 
Підшоломник зимовий 
Рукавиці утеплені_________

Ву

Мун 100 См 

В
Ми
Со

Тн

Тн 
Мун 100 

ТнЗО 
Тн 
Тн

12

24

24
1
б

До зносу 
12

36

36

36
12

12



Iі 1
2 3 4 5 6 '

При заточуванні і правці
інструменту в польових
умовах додатково:
Окуляри захисні - До зна|
Додатково під час
поточних ремонтів і
техобслуговування пилки
та звалювального
гідроклина:
Фартух прогумований з

| нагрудником Нм Чергоз
Рукавички гумові Нм До зн і

7. 6141 Розмітник хлистів Костюм бавовняний з
наколінниками та
капюшоном з
водовідштовхувальним
просоченням. Ву 161
Чоботи утеплені із 1
захисним підноском
(при роботі у заболоченій

2\місцевості - чоботи гумові) в
Рукавиці комбіновані Ми 1
Каска захисна - До зк»
Підшоломник літній 12
Жилет сигнальний Со 6 -
Взимку додатково: 1
Куртка бавовняна на
утеплювальній

З і
прокладці. Тн
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці з
прогумованими м'якими

З Інаколінниками. Тн

•
Чоботи утеплені із Мун 100 І
захисним підноском Тн 30 4*
Підшоломник зимовий Тн Ц
Рукавиці утеплені Тн ц

8. 1222,2 М айстер на 
лісозаготівельних

Костюм бавовняний з 
капюшоном з

роботах водовідштовхувальним
Ву„ . __ _ просоченням.

. ! Чоботи кірзові із захисним
!со, • І

|

підноском
(для роботи в заболоченій 
місцевості чоботи гумові). 
Рукавиці комбіновані. 
Каска захисна

Мун 100 См 

В
Ми

2 ‘

г

До з:

І

Підшоломник літній 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково:

Со
її
6

і Куртка бавовняна на
Тн зі|*

\ утеплювальній прокладці.
• • • : Штани бавовняні на

\ г г ( а т т т п р я т т т . и і й  ТТППКГТТЯТТЇТІ Т и
** в



/ а

.гТГСЙ 
:о знД

іб

До

2 3 4 5 6
Чоботи утеплені із Мун 100
захисним гіідноском Тн 30 36
Підшоломник зимовий Тн 12

” 8331.2 Машиніст Костюм бавовняний з
лісозаготівельної водовідштовхувальним

машини просоченням. ву 12
Чоботи кірзові із захисним
підноском. Мун 100 См 24
Рукавиці комбіновані. Ми 1
Каска захисна - До зносу
Підшоломник літній - 12
Взимку додатково:

3 Куртка бавовняна на
утеплювальній
прокладці. Тн 36
Штани бав звняні на •%
утеплювалі>ній прокладці Тн 36
Чоботи утеплені із Мун 100
захисним підноском Тн 30 36І Підшоломник зимовий Тн 12
При виконанні ремонтних
робіт додатково:
Фартух прогумований
з нагрудником Мн черговий
Рукавички гумові Мн черговий
Окуляри захисні —  - До зносу

7233.2 . Монтажник При роботах з влаштування
лісозаготівельного навантажувальних та
устаткування розвантажувальних

майданчиків, .
встановленні пересувних
лебідок та електростанцій:

4 Костюм бавовняний з іНІ капюшоном з
І водовідштовхувальним

просоченням. Ву 12
* Чссоти кірзові із захисним
. підноском. Мун 100 См 24

• для роботи в заболоченій
місцевості чоботи гумові). В 24
Рукавиці комбіновані. Ми 1
Каска захисна — До зносу

к- -  ------ Підшоломник літній - 12
і Взимку додатково:
1 Куртка бавовняна на

-4 утеплювальній прокладці. Тн 36
і Штани бавовняні на

. утеплювальній прокладці Тн 36
Чоботи утеплені із Мун 100

1 захисним підноском. Тн 30 36

— — _______________

Підшоломник зимовий Тн 12



л 3 4 5 б

4141
|

Навальник -  
гатабелювальпик-

При навантажуванні 
- вивантажуванні круглих

деревипи

І
і

І

і

і

лісоматеріалів, тріски,
деревної зелені, 
штабелюванні деревини та 
готової продукції, монтажі 
та демонтажі 
навантажувального 
устаткування, спусканні 
деревини з гір:
Костюм бавовняний з 
капюшоном з 
водовідштовхувальним чч 
просоченням.
Чоботи кірзові із захисним 
підноском.
Рукавиці комбіновані. 
Каска захисна 
Підшоломник літній 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково:

ву

Мун 100 См 
Ми

Со

12

т
До знк 

12
6

1 . Куртка бавовняна на
3(УІ утеплювальній прокладці. Тн

Штани бавовняні на
з і1 утеплювальній прокладці. Тн

1 Чоботи щеплені із Мун 100
1 захисним підноском Тн 30
І Підшоломник зимовий Тн 11

12. 7233.2
;

Слюсар по ремонту Костюм бавовняний з
лісозаготівельного капюшоном з

устаткування водовідштовхув альним
ву 1просоченням.

і Фартух прогумований з
і нагрудником. Вн Черго

Чоботи кірзові із захисним
підноском. Мун 100 См 24
Рукавиці комбіновані. Ми 11

. І Рукавиці гумові Вн Черго-
Респіратор Газопило-

Взимку додатково:
захисний Черго}

і

Куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці. 
Штани бавовняні на 
утеплювальній прокладці.

Тн

Тн

 ̂А

п А

— Чоботи утеплені із 
захисним підноском

Мун 100 
Тн 30  ̂ж

13. 8331.2 Тракторист
лісозаготівельні

Костюм бавовняний з 
капюшоном з

роботи водовідштовхувальним
......  Вупросоченням 11

їм



_________________________________________________________________________

... 2 1 3 4 5 б
Чоботи кірзові із захисним

6 підноском. ! Мун 100 См 24
Рухавиці комбіновані. Ми 1
Каска захисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково:

-
До зносу 1 

12

Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці. Тн 36
Штани бавовняні на 
утеплювальній прокладці. 
Чоботи утеплені із 
захисним підноском

Ти 
Мун 100 

Тн ЗО

36

36
Підшоломник зимовий 
При виконанні ремонтних 
робфт додатково:

Тн 12

12 Фартух прогумований з ^
Мннагрудником черговий 1

24 Рукавички гумові Мн До зносу 1

і Окуляри захисні До зносу |
11

До зн 
12 14,. 8331.2 Тпелю вальник

' . ...- ' ' ■■■ ■ ................. ..-

При роботах пов’язаних з

6 трелюванням і вивезенням 
деревини кіньми:
Костюм бавовняний з

36 водовідштовхувальним 
просоченням з наколінками

36 та кашошрном Ву 12
- Чоботи кірзові із захисним V

Зй ПІДНОСКОМ?' Мун 100 См 24^ 43 
1] Рукавиці комбіновані Со 6

Каска захисна. 
Підшоломник літній 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на

-
До зносу ! 
До зносу і

ї ї
утеплювальній прокладці Тн 36
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці Тн 36

Черга

'Л 1
Чоботи утеплені із 
захисним підноском

Мун 100 
Тн 30 3624

*"*! Пілполомник зимовий
т т  іЧергі

(за необхідності |каску) Тн 12

Черп
15 6141 Чокеоівпик Костюм бавовняний з

капюшоном з 
водовідштовхуваль

Л  1 ним просоченням Ву 12
п

Чоботи кирзові з захисним
'1 підноском Мун 100 См 24

(для роботи у
- заболоченій місцевості -

» л чоботи гумові) 
Каска захисна 
Підшоломник літній

В 24
До зносу І 

12
і Жилет сигнальний Со 6

Рукавиці комбіновані Ми 0.5
і.



1 2 3 4 5 6
Взимку додатково: її
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці Ти 3 36
Штани бавовняні на
утеплювальнійпрокладці Тн 3 з і

- Чоботи утеплені із Мун 100
|[

захисним підноском Тн 30 36
Підшоломник зимовий Тн

12

16. 8240.2 Верстатник Костюм бавовняний Пн 121
дровокольного Рукавиці комбіновані Ми 2
верстата Чоботи кирзові із захисним

підноском Мун 100 См 12Г
. Окуляри захисні - До зні

Берет бавовняний - До зн
Каска захисна ,ч - До зіі
Підшоломник літній - ІЗ
На зовнішніх
роботах взимку
додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці Тн 36
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці Тн 3<
Чоботи утеплені Тн 30 4!
Підшоломник зимовий 13

17. 1222.2 М айстер зміни Костюй бавовняний з V

водовідп^говхув аль-
ним просоченням Ву і:
Рукавиці комбіновані Ми л*

і Черевики шкіряні Ми і:
І Плащ непромокальний Вн Черп

Взимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці Тн З І
Штани бавовняні на

і утеплювальній прокладці Тн
3|Чоботи утеплені Тн ЗО

18. 1222.2 1221.1 Н ачальник 1 Костюм бавовняний Ми 3 її
нижнього складу Рукавиці комбіновані Ми 'І

Чоботи кирзові См і:
- Плащ непромокальний Вн Черг;

Взимку додатково:

і Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці Тн 3«
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці Тн

- Чоботи утеплені ТнЗО <

До і 
з ахи 

*).
В гір( 
:ковзе 

і ві 
ют

N
з/п

1.

римітки:
1. Працівникам, які зайняті на ррботах, де є небезпека травмування голови, видається каска 

юсу, підшоломник бавовняний - 12 місяців.
І  ГІри розкряжуванні хлистів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці.



УЛ
введення спеціальної захисної лісогосподарської каски допускається використовувати окремо

захисну, окуляри або щиток захисний, протишумові навушники та підшоломник (літній чи
'■41- '

гірських умовах працівників необхідно забезпечувати взуттям з підковками чи іншими засобами 
звзання.

виконанні робіт з лісах з тільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км.кв і більше працівники додатково 
уються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.

б. Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту 

для загальних професій працівників лісового господарства

Код згідно з 
Класифікатором І 

професій (ДК003-І 
95)

(у 257 и 217 - 95))

Назва професії, 
(посади)

Найменування спецодягу, 
спецвзуття та інших 313

Позначення
захисних

властивостей
313

Строк
■носіння.
місяців

8334.2 Волій
н а БАНтажУВ ач а

Костюм бавовняний з 
водовідштовхуваль ним 
просоченням 
Рукавиці (комбіновані 
ЧеревикИ шкіряні 
Каска захисна 
Підшоломник літній 
Взимку додатково:
Куртка |>авовняна на 
утеплювальній прокладці 
Штани бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Чоботи утеплені 
Пілпюломник зимовий)

Вн 24
Ми і
Ми 12

- До зносу
— 12

Тн

Тн 
Тн ЗО 

Тн

36

|36
48
12 :

8324.2

автомобілів

Жилет сигнальний 
~т л -еревезенні курних 
матеріалів вантажним 
азтомобітем:
Ксстюм бавовняний 
? 2знпі комбіновані 
л- Сюїет сигнальний 
Всім водіям при 
виконанні робіт з 
технічного
обслуговування! та 
ремонту (ТО та Р) 
автомобілів додатково: 
Костюм бавовняний 
Рукавиці комбіновані 
При виконанні робіт з - 
ТО та Р на оглядових 
канавах, підйомниках і 
естакадах додатково: 
Каска будівельника з 
підшоломником

Со

Пм
Пм

Нм
І-Ім

24

Чергова



При виконанні 
зовнішніхробіт узимку 
додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці Тн 36

” 2 1 2 . 1 Електро
газозварник

\*

Костюм брезентовий, 
або
Костюм для зварника 
Черевики шкіряні 
автоматичних та 
Рукавиці брезентові 
Рукавиці-краги 
Каска
Щиток захисний 
взимку всім додатково:. 
Куртка бавовняна з 
вогнезахисним 
просоченням на 
утеплювальній прокладці 
Брюки бавовняні з 
вогнезахисним 
просоченням на 
утеплювальній прокладці 
Напівчоботи утеплені 
Додатково для 
електрогазозварника: 
Окуляри захисні

Тр

Тр ,

ТрМиЗ
МиТр

Тр

ТрТн

ТрТн
Тн20

12

в
6.

до зш 
до зи§

І

ДО з і

7.

4. 8332.1 Машиніст
бульдозера

А
|Машиніст бульдозера 
(Комбінезон бавовняний 
Чоботи гумові, або 
Чоботи кирзові 
Рукавиці комбіновані з 
двома пальцями 
Жилет сигнальний 
Каска
На зовнішніх роботах 
Взимку додатково: 
|Куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці 
Брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Напівчоботи утеплені

МиЗ
СмВ

МиЗ

Мп
Со

Тн
Тн

Тн20

до з |  

до зі

5. 8332.1 Машиніст
екскаватора
одноковшового:

Комбінезон бавовняний МиЗ
Черевики шкіряні Ми
Рукавиці комбіновані з
двома пальцями МиЗ
Жилет сигнальний Со
Каска -
Під час роботи у мокрих
умовах додатково:
Чоботи гумові СмВ

до 1

ЗНІ

12



&

12

'< -.V

На зовнішніх роботах 
взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
(утеплювальній прокладці 
Брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Брюки бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Напівчоботи утеплені

Тн

Тн
Тн20

З Тн

36
48

до зн 
до 3£

ЗГ
4

до ЗІ

6141 Розкпяжувальник: Костюм бавовняний 
Чоботи кирзові Ми 
Берет бавовняний 
Рукавиці комбіновані Ми, 
Окуляри захисні зносу 
На зовнішніх Іроботах 
узимку І 
додатково!: Куртка 
бавовняна на
утеплювальній прокладці 
Брюки бавовняні на 
утешповальній 
прокладці
Чоботи утеплені__________

Ми, З 
Ми

Ми, З 
До

Тн

Тн
ТнЗО

12 

12 

12 п і
зносу

36

36
48

доз 

до з

6141 Додавальник-
леревини

При навантажуванні -  
вивантажуванні 
деревини круглих 
лісоматеріалів, тріски, 
деревної зелені 
штабелюванні деревини та 
готової продукції, монтажі 
та демонтажі 
навантажувального 
устаткування, спусканні 
деревини з гір:
Костюм бавовняний з 
капюшоном з 
водовідштовхувальним 
просоченням
Чоботи кирзові з захисним 
підноском
Рукавиці комбіновані 
Каска захисна 
Підшоломник літній 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці 
Штани бавовняні на 
утеплювальній прокладці 
Чоботи утеплені із за 
хисним підноском 
Підшоломник зимовий

Ву

Мун 100 См 
Ми

Со

Тн

Тн
|Мун 100 Тн 

30 
Тн

12

24

До зносу 
12 

6

36

36

36
12

12



1 2 3 4 5 6|
8. 8332.2 Дорожній Костюм бавовняний МиЗ 12 МиЗ

робітник Плащ із водостійкого
і матеріалу ВнЗб
1 . Черевики шкіряні Мун200 •

Чоботи гумові СмЗ чРукавиці комбіновані Ми до зн:
Жилет сигнальний Со 6
Наколінники брезентові
(на ваті) Ми| Ідо зн*
Каска - до зн
На літній період додатково

і Головний убір
і (шляпа або берет) Тк до зн
1 На зовнішніх роботах

взимку додатково: ^
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці Тн зі

1' Брюки бавовняні на
і утеплювальній прокладці Тн 3
1 Напівчоботи утеплені Тн20 3

Провідний спеціаліст по ОП та ПЗ
(посада)

Інспектор з кадрів______________
(посада)

С.І. Роман
(ініціали та прізвище)

М.В. СІДЄЙ_______
(ініціали та прізвище

I



ДП «Великобичківське лісомисливське господарство»

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання профспілкового комітету

09.11.2020 р. смт Великий Бичків № 7

1. Затвердження та внесення змін до Колективного договору на період з 2017- 

2020 роки.

ВИС ТУ ІШЛИ:

1. Головний економіст та голова профспілкової організації Попович Ю.О. 

зачитав зміни та доповнення до Колективного договору Державного 

підприємства «Великобичківське лісомисливське господарство» на 2017- 

2020 роки, а саме в частині:

• пункту 5.3. Розділу V «Оплата праці», керуючись Законом України «Про 

державний бюджет України на 2020 рік», встановити на підприємстві 

мінімальну заробітну' плату в розмірі 5000 гривень на працездатну особу з
'Vі' -4» - V

01 вересня 202С року, та прожиткового мінімуму на працездатну особу із 

01 .і ~ 2 2' р»: ?-■ — 219“ гривень, та із 01.12.2020 року 2270 гривень.

• пункту 8.21. ?  с зліт VIII "Соціальний захист та задоволення духовних 

потреб . Виділяти за пільговими цінами дровяної деревини для опалення 

житла постійним кадровим працівникам підприємства, при стажу 

роботи більше шести місяців:

дров'яна церезина неігромислозого використання 1-ї групи теплотворності 

(бук,дуб. березадень, явір, граб.клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 288 

грн/ікбм. з вддажнямматеріальної допомоги в розмірі 330 грн за Ікбм.; 

дров'яна іеревяна вепромислового використання 2-ї групи теплотворності 

(вільха, ; :сза (і до> 7 жбіі., то ціні 264 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

допомоги » > емірі 2 7 6  грн за ікбм.:

дров'яна верещи» вепромислового використання 3-ї групи теплотворності 

(ялина. ; ->~т. аутпрдгуг-з -п .т *  тогто-тяР!ррпя) до 7 кбм., по ціні 258 грн/ікбм, з 

н ад ан ь ;м ітер іятв о ?  допомога в розмірі 162 грн за Ікбм.;



пенсіонера* ■ ■ р к і к т в а :  -  дров’яна деревина непромислового

використанні 14 гррвш теплотворності (бук, дуб, береза, ясінь, явір, 

Ipaб,клetLJИ0 J^ i^ |l i^ и lpJl0 ” кб м . по ціні 336 грн/ікбм, з наданням 

матеріалі: -:: зяшмнпяі е рслм:р 1 ' І грн за Ікбм.;

дров'яна летезшві ■мреімнслсвсго використання 2-ї групи теплотворності 

(вільха, сосна і до» *7Г и>м.. по ціні 282 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

допомоги з гю’змф® 258 грн за Ікбм.:

дров’яна деревина вепромислового використання 3-ї групи теплотворності 

(ялиналтиш^овдр,ос*іжа^іішадополя,верба) до 7 кбм., по ціні 276 грн/ікбм, з 

наданням матеріально« допомога в розмірі 144 грн за Ікбм.;

Виховнії з фінансових можливостей, виділяти громадянам, які 

звертають.:- на підприємство від органів місцевого самоврядування (по 

категорії малозабезпеченості), учасникам АТО, ветеранам Великої Вітчизняної 

війни, учасникам афганської війни, та іншої категорії незахищених громадян до
ГП З ./ м дров паливних за пільговим и  ц інам и н а паливо  для оп алення ж итла :

- дров’яна деревина непромислового використання 1-ї групи теплотворності 

(бук,дуб. березалсінь. явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 444 

грн/ікбм. з паланням  матеріальної допомоги в розмірі 174 грн за Ікбм.;

- дров'яна леревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності 

(вільха,сосна до ~ кбм., по ціні 372 грн/ікбм, з наданням матеріальної 

допомога з розмірі 168 грн за Ікбм.;

- дров'яні леревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності 

(ялина,ялипя.кедр.осика,липа.тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 354 грн/ікбм, з 

наданням матеріальної допомоги в розмірі 66 грн за Ікбм.;

Виходячи з фінансових можливостей підприємства, беручи до уваги соціальний 

захист жителів гірських населених пунктів , враховуючи місцеві умови 

проживання не досі} пні лля підвезення деревини автотранспортом , проводити 

відпуск л;:: : жшГ з франко-лісосіки по слідуючих цінах :

- дров'яна деревина непромислового використання 1-ї групи теплотворності 

(бук,дуб, березалсінь. явір, граб,клен,вяз,модрина) до 7 кбм., по ціні 354



- дров’яна деревина непромислового використання 2-ї групи теплотворності 

(вільха,сосна і по 7 хбм., по ціні 294 грн/ікбм;

- дров’яна деревина непромислового використання 3-ї групи теплотворності 

(ялина,ялиця.неїт.осика,липа,тополя,верба) до 7 кбм., по ціні 258 грн/ікбм;

Клас якості СХ) діаметром 20-24см твердолистяних порід за 1 кбм -  

432,00грн з ПДВ:

Клас якості СЛЗ діаметром 20-24см шпилькових порід за 1 кбм -  

510,00грн з ПДВ .

З метою ліквідації захаращеності лісосік, якісної підготовки площ під 

посадку лісокультур, збору порубочних залишків деревини, проведення 

очистки русел річок і потоків, відвантажу вальних площадок від ломаччя хмизу 

з ліквідної деревини проводити відпуск по ціні 192,00грн з ПДВ.

З метою ліквідації захаращеності в держлісфонді та недопущення перегнивання 

деревини,яка не несе промислового значення для підприємства, але може бути 

використана місцевим населенням для опалення житлових будинків, збору 

порубочних залишків деревини, проведення очистки русел річок і потоків, 

відвантажувальних площадок від ломаччя хмизу з неліквідної деревини 

проводити відпуск по ціні 72,00грн 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 З 

кбм дров паливних лвердолистяних по ціні 618грн/ Ікбм з ПДВ , з наданням 

матеріальної допомоги 618,00грн за 1 кбм., або по 3 кбм дров паливних 

шпилькові: х по піні -20грн/ Ікбм з ПДВ , з наданням матеріальної допомоги 

420,00грн за І кбм.

• П; ~ 1 Розділу VII « Охорона праці і Здоров’я працівників »

доповнили Наказом по підприємству за № 84 від 29.07.2020 року «Про 

затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового 

господарства та лісової промисловості».



/ /
« Н с ш и р іш іл а т н о ї видачі спеціального одягу , спеціального взуття та

інших зас тип луального захисту працівникам лісового господарства та

і по ДП «Великобичківське ЛМГ» згідно робітничих 

па 7-ми аркушах. Наказ № 84 від 29.07.2020 року -  1

ЛІСОВО Ї П

професій в 

аркуш.

ВИРІШИЛИ:

Одноголс : по! щре голосували, щоб зміни та доповнення до Колективного 

договору на 2Ю17-2020 роки ДП «Великобичківське ЛМГ» були 

затверджені.

Голова первинної

ацп

Секретар

г . . .
(9 ІГТ ІТ  \ ? > \ \

І
С»МСЯ5МЬК»Г9

^  *

Попович Ю.О.

Курильцо Д.Ю.
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