ЗАТВЕРДЖЕНО:
Зборами трудового колективу
Протокол № А від /Г.
2020р.

Зміни до Колективного договору між адміністрацією та
профспілковим комітетом ДП «Шепетівський лісгосп» на 2020
рік
1. В розділі ІУ «Оплата праці» в п. З внести такі зміни: «З
01.09.2020 року базову місячну тарифну ставку робітника 1
розряду встановити у розмірі 5040 грн.»
2. В Додатку№13 «Положення про оплату праці працівників
ремонтної майстерні ДП «Шепетівський лісгосп на 2020
рік» внести такі зміни: «Адміністрація встановлює
колективу норматив основної заробітної плати на місяць на
кожну соту долю коефіцієнта технічної готовності - 364,67
грн.», вводиться в дію з 01.09.2020 р.
3. Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток «Місячні і годинні тарифні ставки
робітників на лісогосподарських,лісопромислових,
сільськогосподарських, мисливських та ремонтно-будівельних
роботах», вводиться в дію з 01.09.2020 р.
4. Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток «Місячні і годинні тарифні ставки
робітників автомобільного транспорту», вводиться в дію з
01.09.2020 р.
5. Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток « Тарифні ставки водіїв автомашин і
тракторів ДП «Шепетівський лісгосп» , вводиться в дію з
01.09.2020 р.
6. Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток «Місячні посадові оклади окремих
професій робітників з погодинною оплатою праці ДП
«Шепетівський лісгосп» на 2020 рік, вводиться в дію з
01.09.2020 р.
7. Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток №4 «Коефіцієнти співвідношень посадових
—
гтпгЬегіпняітін і гЬахівпів до місячної

тарифної ставки робітника 1 розряду на кінно-ручних
лісогосподарських роботах (схема посадових окладів),
вводиться в дію з 01.09.2020 р.
8 . Ввести в колективний договір підприємства в новій
редакції Додаток № 18 «Перелік посад і професій,
працівникам яким видаються спецодяг, спецвзуття»,
вводиться в дію з 01.09.2020 р.
9. 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 01.09.2020 р.
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і годинні т арифні ставки робітників на лісогоспо\
ських, лісопромислових сільськогосподарських,
мисливських та ремонтно-будівельних робот ах
Вводиться в дію з 01 вересня 2020 року

№
пп

Мінімальна тарифна ставка
Види виробницт в та
робіт

2
Міжрозрядні
тарифні коефіцієнти
1 Лісосічні роботи на рубках голо
вного користування та рубках,
пов'язаних з 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
- годинна
2 Нижньоскладські лісозаготівель
ні роботи: розвантажування, обру
бування /обрізування/сучків, розкряжування хлистів, корування,
сортування, штабелювання дере
вини; навантаження її на автомольний транспорт, розколювання
дров; виробництво технологічної
тріски
- місячна
- годинна
3 Інші лісозаготівельні роботи
- місячна
- годинна
4 Лісогосподарські роботи (крім
рубок, пов'язаних з веденням л/г)
а) для трактористів-машиністів
- місячна
- годинна
б) ручні та кінно-ручні роботи
- місячна
- годинна
5 Деревообробна промисловість
- місячна
- годинна
6 Робітники, зайняті на ремонті ус
таткування (рухомого складу,

1

5040
Розряди

Машиністи
трелюваль
них машин
VI розряду
9

І

II

III

IV

V

VI

3

4

5

6

7

8

1,00

1,08

1,20

1,35

1,54

1,80

2,00

9485 10820 12646
8431
7026
7588
42,113 45,482 50,536 56,853 64,854 75,804

14052
84,227

9314 10886
6532
7258
8165
6048
36,252 39,153 43,503 48,941 55,829 65,254
7144
8150
9526
5292
5715
6350
31,721 34,259 38,065 42,823 48,850 57,098

8074
9083 10362 12111
6728
7267
40,331 43,557 48,397 54,447 62,110 72,596
9072
6804
7762
5040
5443
6048
30,210 32,627 36,252 40,784 46,524 54,379
7144
8150
9526
5292
5715
6350
31,721 34,259 38,065 42,823 48,850 57,098

№
пп

Види

виробницт в та
робіт

1

2
автомобілів), верстатних роботах
і на роботах в спеціалізованих
дільницях (енергетичних, пароси
лового господарства, ковальських
та інших), трактористи на транс
портних р о б о та х ( з нормальни
ми умовами праці)
- місячна
- годинна
7 Сільськогосподарські роботи та
роботи по побічному користуван
ню лісом:
а) для трактористів-машиністів
- місячна
- годинна
б) ручні та кінно-ручні роботи
- місячна
- годинна
7 Будівництво і ремонтно-будівель
ні роботи
- місячна
- годинна

Розряди
1

II

III

IV

V

VI

3

4

5

6

7

8

Машиністи
трелюваль
них машин
VI розряду
9

5494
5933
6592
7416
8460
9888
32,929 35,564 39,515 44,455 50,711 59,273

6728
7267
8074
9083 10362 12111
40,331 43,557 48,397 54,447 62,110 72,596
5040
6048
6804
7762
5443
9072
30,210 32,627 36,252 40,784 46,524 54,379

6048
6532
7258
8165
9314 10886
36,252 39,153 43,503 48,941 55,829 65,254

Примітка: Погодинні т ариф ні ставки визначаються діленням місячних тарифних
ст авок на 166,83 (при 40-годинуому робочому тижні)

Головний економіст

С.П. Закацюра

Місячні і годинні т ариф ні ставки робітників
автомобільного т ранспорту
Вводиться в дію з 01 вересня 2020 року
Вантажопідйомність автомо білів (в тонах)

5040
1-ша група
Бортові автомобілі
та автомобілі-фургони загального приз
начення

місячні

годинні

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
загальні
на перевезені лісу
місячні
годинні
місячні
годинні

Г

“І

1. В одії ва нтажних автомобіїіів
до 1.5
від 1,5 до 3
від 3 до 5
від 5 до 7
від 7 до 10
від 10 до 20
від 20 до 40

7056
7258
7560
8014
8366
8770
9425

42,295
43,503
45,316
48,035
50,149
52,566
56,493

7258
7560
8014
8366
8770
9425
10483

43,503
45,316
48,035
50,149
52,566
56,493
62,838

8129
8467
8975
9370
9822
10556
11741

48,723
50,753
53,799
56,167
58,874
63,273
70,378

2. В одії легкових автомобілів
Клас автомобіля

Об"єм двигуна
( в літрах)

Особливо малий
Середній
Великий

1,8
від 1,8 до 3,5
більше 3,5

Тарифні ставки
місячні
годинні
7056
7258
7560

42,295
43,503
45,316

3. В одії автобусів /в т. ч. спеціальних/
Клас автобуса
Особливо малий
Малий
Середній
Великий

Габаритна довжина авт о
буса ( в метрах)
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

Тарифні ставки
місячні
годинні
44,107
7358
7661
45,920
8568
51,358
9425
56,493
10483
62,838
11038
66,161

Примітка: Погодинні т ариф ні ставки визначаються діленням місячних тарифних
ставок на 166,83 (при 40-годинному робочому тижні)

Голов ни й е ко н о м іс т

С.П. Закацю р а

Тарифні ставки
водіїв авт омаш ин і тракторів Д П " Ш епетівський лісгосп"
_____________________________ Вводиться в дію з 01 вересня 2020 року
№№ Види транспортних засобів і їх призначення, ван Тарифні ставки
пп
тажопідйомність
місячна
годинна
1

2
1 Авт омобілі лісовозні /площ адки/ ЗІЛ - 131, УРАЛ - 4320, 5 т

8975

4
53,799

2 Авт омобілі борт ові і загального призначення
ГАЗ - 3302, 1,5 тонни

7258

43,503

3 Авт омобілі спеціалізовані і спеціальні:
самоскиди, цистерни, пожежні автомашини,
техдопомоги, автокрани, автонавант ажувачі та
інші, сідельні т ягачі з причепами, бортові авт омо
білі, переобладнані для перевезення людей:
ГАЗ - 66 АЦ - ЗО, 2,5 т (пожежна)
ЗІЛ - 131 АЦ -4 0 , 5 т (пожежна)
К А М А З - 5511, 10 тонн
NIЗАN NР 300, 1 тонна

7560
8014
9425
7258

45,316
48,035
56,493
43,503

8014
8366

48,035
50,149

9083

54,447

10362

62,110

авт онавант ажувач 4014М, 3,5 т
ЗІЛ - 131- ГАРД
4 Трактори: МТЗ 82
5 Трактори спеціалізовані:
Д З - 42Г, ЗО - 3322

3

Примітка: Погодинні т ариф ні ставки визначаються діленням місячних т ариф 
них ст авок на 166,83 (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 е ко н о м іс т
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|ь пп
Найменування професії
Код за
Місячний
класифікатором
професій
оклад,грн
Прибиральниця службового приміщення контори лісго
9132
^ 5040,0
спу
Комірник центрального складу лісгоспу
9411
и 8740,0

■/
1 1 /

У |Ш($
дЯ| ї

5

Роздавальник нафтопродуктів
Сторож
Завідувач медичного пункту ( 0,5 окладу )
і

Завідувач господарства
Завідувач архіву

8163.2

^ 6040,0

9152

1^30,210 за
1 год.

1229.7

^ 5500,0

1239

^8620,0

1229.7

7530,0

Лісництва
Опалювач

9141

и 5040,0

Спостерігач - пожежний

5161

6940,0

Продавець - касир

5220

у 7230,0

Сторож

9152

^5040,0

Прибиральниця

9132

^ 5040,0

Обліковець

4190

^6030,0

Водій автомобіля бортового ГАЗ-3302

8322.2

^7258,0

Водії спеціальних легкових автомашин з ненормованим
робочим днем
за ненормований робочий день (20%)

8322.2

* 7258,0

Слюсар - ремонтник ( обладнання лісокомплексу )

7233.1

'/ 9070,0

Електрозварник ручного зварювання
1--------)
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електрообладнання
Слюсар - ремонтник ( вантажопідіймальні крани і
'
устаткування)
.--------Сторож

7212.1

^ 10340,0

7242.2

V/8410,0

7233.1

чД0340,0

9152

V 5040,0

9141

^5040,0

,

і

1

Інші виробничі підрозділи

Опалювач

V/ 1451,6

Додаток №4

Коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівників,
професіоналів і фахівців до місячної тарифної ставки робітника І розряду
на кінно-ручних лісогосподарських роботах ( схема посадових окладів )
Коефіцієнти, установлені
колдоговором

Найменування посад

Мінімальні
3,85
3,44
3,02

Максимальні
4,110
3,847
3,135

Провідний юрисконсульт

2,58

2,966

Заступник головного бухгалтера

3,10

3,318

Начальник відділу лісового господарства

3,02

3,473

2,58

2,888

2,35
2,12
1,71

2,70
2,44
1,97

Начальники: лісокомплексу, гаража

2,55

2,892

Лісничі

2,34

2,847

Помічники лісничих
Майстри інших дільниць

2,26
1,88

2,442
2,199

Старший майстер лісу
Старший майстер інших дільниць
Майстри лісу
Завідуюча канцелярією
Лісники
Старший єгер
Єгеря

1,84
1,98
1,71
1,51
1,56
1,69
1,38

2,057
2,277
1,903
1,733
1,790
1,937
1,585

Головні: лісничий, інженер
Головні: бухгалтер, економіст
Головний механік

Інженери, економісти, бухгалтери, мисливствознавці,
уповноважений з антикорупційної діяльності:
• Провідні, пров. інспектор 3
кадрів
• 1-ї категорії
• 2-ї категорії, ст. диспетчер
• інженери всіх спеціальностей

Вводяться в дію з 01.09.2020 року.

Додаток № 18

Перелік
Посад і професій , працівникам яким
видаються сп ец о д яг, спецвзуття
1.Робітник на лісогосподарських роботах
2. Тракторист (маш иніст лісогосподарського виробництва, лісозаготівельні
роботи
3. Лісоруб
4. Навальник-штабелю вальник деревини
5.Слюсар - ремонту ник (лісозаготівельного устаткування, автомобілів)
6.Тракторист (лісозаготівельні роботи)
7.Робітник з догляду за тваринами
8.Майстер , майстер дільниці , майстер зміни
9.Начальник нижнього складу
10.М ашиніст-кранівник
11.Стропальник
12.Водій навантажувача
13.Оператор котельні
14.Оператор заправних станцій
15П рибиральник службових приміщень
16.Столяр
17.Сторож
18.Токар
19.Верстатник деревообробних верстатів
20.Заточувальник деревообробного інструменту
21.Водій автотранспортного засобу
22.Електрозварник ручного зварювання
23.Електромонтер по ремонту, наладці і експлуатації електрообладнання (
слюсар- електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування
вантажопіднімальних кранів)
24.Завідувач складу( комірник )
25.Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревом
26.Машиніст ескаватора одноковшового
27.Сестра медична
28.Вальник лісу

Додаток №
“ПОГОДЖЕ
Голова
ДІЇ "II
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ПЕРЕЛІК
професій та пОсад працівників, яким видається безоплатно
N
Код
Професійна назва
Найменування 313
з/п згідно з
роботи
При лісопатологічних обстеженнях, відводах
лісосік, лісовпорядних та інших польових
ДК
003:2010
роботах, виготовленні та розвішуванні
шпаківень, дуплянок, обгороджуванні
мурашників, розколюванні дров, улаштуванні
протипожежних мінералізованих смуг ручним
способом:
4
6141 Робітник на
Костюм для захисту від загальних виробничих
лісогосподарських забруднень та механічних впливів
роботах
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
І Ілащ 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
І Іідшоломник утеплений
При гасінні лісових пожеж:
Костюм з вогнестійких матеріалів
Взуття на термостійкій підошві
Рукавички термостійкі
Окуляри захисні
Засіб індивідуального захисту органів
дихання протиаерозольний
Протигаз
При механізованих роботах з садіння лісових
культур і захисних насаджень
Фартух із полімерних матеріалів
Нарукавники із полімерних матеріалів
Рукавички із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
При роботах з догляду за лісовими культурами

Строк носіння
(місяці)

6
18
12
1
24

36
6
24
18
12
18
До зносу
1
До зносу
До зносу
Черговий

Черговий
Чергові
1
12

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним
просоченням
Чоботи ГІХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
При укладанні дерну:
Наколінники
Рукавички із полімерних матеріалів
При роботах у теплиці:
Халат бавовняний
Фартух бавовняний
Рукавички із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Шолом бавовняний
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
Фартух із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички гумові
Рукавички із полімерним покриттям
Шолом бавовняний
Засіб індивідуального захисту органів
дихання протиаерозольний
Окуляри захисні
При роботах на заготівлі лісового насіння,
плодів, ягід, шишок, горіхів:
Фартух бавовняний
Нарукавники бавовняні
Рукавички із полімерним покриттям
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
При роботах в шишкосушарці додатково:
Окуляри захисні
При роботах з переробки плодів, ягід:
Фартух із полімерних матеріалів
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
Пои заготівлі березового соку:

12
12
1
24

6
1
12
12
1
12
24

12
12
12
4
1
12
Черговий
Чергові

12
6
1
24

Чергові
12
2

12
1
12

Нарукавники бавовняні
Рукавички із полімерним покриттям
Чоботи ГІХВ із захисними підносками
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
При виконанні робіт на територіях природних
осередків енцефаліту додатково:
Костюм протиенцефалітний
Чоботи ПХВ із захисними підносками
При роботах у районах масового льоту гнусу і
комарів додатково:
Накомарник
Костюм для захисту від загальних виробничих
Трактористзабруднень та механічних впливів
машиніст
лісогосподарсько Навушники
го виробництва
Рукавички із полімерним покриттям
ТрактористОкуляри захисні
машиніст
Плащ для захисту від води та нетоксичних
лісогосподарськог розчинів
о
При зовнішніх роботах додатково:
виробництва(катег Костюм для захисту від низьких температур
орія Е1)
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені
Чоботи або черевики для захисту від низьких
температур із захисними підносками
Підшоломник утеплений
ГІри роботах з догляду за лісовими
культурами та гідролісомеліоративних роботах:
Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
І Іри роботах, пов'язаних з навантаженням,
перевезенням, розвантаженням посадкового
матеріалу, добрив, пестицидів і агрохімікатів:
Комбінезон бавовняний з кислотозахисним
просоченням
Фартух із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Засіб індивідуального захисту органів
дихання протиаерозольний
Окуляри захисні
Костюм для захисту від загальних виробничих
Лісоруб
забруднень та механічних впливів з
водовідштовхувальним просоченням
І Іри роботі з ланцюговими пилами:

12
1
12
24

12
12

До зносу
18
До зносу
1
До зносу
24

36
6
24
12

18
12
1
24

12
12
12
1
Черговий
Чергові
18

Навальникштабелювальник

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
підвищеної зносостійкості; кишені на замках;
світловідбивні вставки на передній і задній
частині одягу; сигнальне покриття на спинці та
пілочках; захист від порізів
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 піт.;
кишеня для інструменту 1 шт.;
водонепроникні прокладки підвищеної
зносостійкості; сигнальне покриття збоку і
ззаду; світловідбивні вставки; захист від
порізів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Жилет сигнальний
Каска захисна
Підшоломник літній
Плащ 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
Підшоломник утеплений
При роботі з кущорізами:
Рукавички із полімерних матеріалів
Шолом захисний з сіткою і навушниками
для роботи з кущорізами
При заточуванні та правці інструмента в
польових умовах додатково:
Окуляри захисні
Додатково під час поточних ремонтів і
техобслуговування пилки та звалювального
гідроклина:
Фартух із полімерних матеріалів
Рукавиці гумові
При навантажуванні- вивантажуванні
круглих лісоматеріалів, тріски, деревної зелені,
штабелюванні деревини та готової продукції:

12

12

24
1
6
До зносу
12
24

36
6
24
12
1
До зносу

До зносу

Черговий
До зносу

деревини

5 7233

6. 8331

Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів з
водовідштовхувальним просоченням
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Каска захисна
Підшоломник літній
Жилет сигнальний
Плащ 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
Підшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
Слюсар
забруднень та механічних впливів з
ремонтуник
лісозаготівельного водовідштовхувальним просоченням
устаткування
Фартух із полімерних матеріалів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Рукавиці гумові
Окуляри захисні
Засіб індивідуального захисту органів
дихання протиаерозольний
1Ілащ 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
Підшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
Тракторист
(лісозаготівельні забруднень та механічних впливів з
водовідштовхувальним просоченням
роботи)
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Каска захисна
Підшоломник літній
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
Взимку додатково:
Костюм для захисту
від низьких температур
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

18

24
1
До зносу
12
6
24

36
6
24
12
18

Черговий
24
1
Чергові
До зносу
Черговий
24

36
6
24
12
18

24
1
До зносу
12
24

36
6

7

8.

9.

10

Підшоломник утеплений
При виконанні
ремонтних робіт додатково:
Фартух із полімерних матеріалів
Рукавички гумові
Окуляри захисні
6129 Робітник з догляду Плащ для захисту від води та нетоксичних
за тваринами
розчинів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
При зовнішніх роботах додатково
Костюм для захисту від низьких температур
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені
Чоботи або черевики для захисту від низьких
температур із захисними підносками
1Іідшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
1222.2 Майстер
забруднень та механічних впливів з
1222.2 Майстер дільниці водовідштовхувальним просоченням
Рукавички із полімерних матеріалів
1222.2 Майстер зміни
Черевики шкіряні
І Ілаїц 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
1Іідшоломник утеплений
Каска захисна
Костюм для захисту від загальних виробничих
Начальник
1222.2
забруднень та механічних впливів з
лісопункту
водовідштовхувальним просоченням
Начальник
Рукавички із полімерних матеріалів
1221.1
нижнього складу Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Підшоломник літній
Каска захисна
Ж илет сигнальний
Плащ 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
Підшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
Машиніст8331
забруднень та механічних впливів
кранівник

12
Черговий
До зносу
До зносу
24
24
1
36
6
24
12
18

1
12
24

36
6
24
12
До зносу
18

1
24
1
12
До зносу
6
24

36
6
24
12
18

7215

8334

Стропальник

Водій
навантажувача

Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Каска захисна
Підшоломник
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Плащ 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
1Іідшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Чоботи ПХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів
Каска захисна
Підшоломник
Жилет сигнальний
Окуляри захисні закриті
На зовнішніх роботах у мокру погоду
додатково:
Плащ 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
Підшоломник утеплений
Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Рукавички із полімерних матеріалів
Черевики шкіряні
Каска захисна
Підшоломник
літній
Плащ 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

12
1
До зносу
12
До зносу
Чергові
Чергові
24

36
6
24
12
18
12
1
До зносу
12
12
До зносу

24

36
6
24
12
18
1
12
До зносу
12
24

36
6
24

13.

14.

15.

8162

8155

9132

16 7422.2

17.

9152

Оператор котельні Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Фартух із полімерних матеріалів
Черевики
Берег
Рукавички із полімерних матеріалів
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
І Іавушники протишумові
Окуляри захисні зі світлофільтрами
Засіб індивідуального захисту органів дихання
протиаерозольний
Оператор
Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої
заправних станцій тканини з антистатичними властивостями
Берет
Білизна натільна
Напівчеревики
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
Рукавички із полімерних матеріалів
Окуляри захисні
Засіб індивідуального захисту органів
дихання протиаерозольний
Прибиральник
Халат для захисту від загальних виробничих
службових
забруднень та механічних впливів
приміщень
Косинка
Туфлі
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
Рукавички із полімерних матеріалів
Столяр
Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Підчас виконання склеювальних робіт
Рукавички гумові
Під час чергування на прохідній підприємства,
Сторож
установи, організації:
Костюм для захисту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Черевики шкіряні
Під час охорони об'єктів, складських
приміщень та територій додатково:
І Ілащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Костюм для захисту від низьких

18
Черговий
12
12
3
24
До зносу
До зносу
До зносу
18
12
6
12
24
1
До зносу
До зносу
12
12
12
24
1
12
9
12
12
1
До зносу
До зносу
2

18
12

24

36

187

19.

20.

21.

7423.2

7423.2

8322.2
8322.2
8324.2

7212.1
22.

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені
Чоботи або черевики для захисту від низьких
температур із захисними підносками
Підшоломник утеплений
1Іри виконанні робіт з рясним охолодженням
Токар
скипидаром, гасом та мастилами:
Комбінезон віскозно-лавсановий
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
І Іри виконанні робіт з сухої обробки деталей:
Комбінезон віскозно-лавсановий
Черевики шкіряні
респіратор
Окуляри захисні
При виконанні робіт з рясним охолодженням
емульсією:
Комбінезон віскозно-лавсановий
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Костюм бавовняний
Верстатник
деревообробних
Черевики шкіряні
верстатів
Берет бавовняний
Рукавички із полімерних матеріалів
Окуляри захисні
Навушники протишумові
Костюм бавовняний
Заточувальник
деревообробного Черевики шкіряні
інструменту
Берег бавовняний
Рукавички із полімерних матеріалів
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
При управлінні легковим і вантажним
Водій
автотранспортного автомобілем:
Рукавички із полімерних матеріалів
засобу
Жилет сигнальний
Костюм бавовняний
Каска захисна
Взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Підшоломник зимовий
Всім водіям при виконанні робіт з технічного
обслуговування та ремонту(ТО та Р)
автомобілів додатково:
Рукавички із полімерних матеріалів
Костюм брезентовий або костюм для зварника
Електрозварник
ручного
Черевики шкіряні
зварювання
Рукавиці брезентові
Рукавиці краги
Каска
Щиток захисний
11а зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна з вогнезахисним
ішосоченням на утеплювальній прокладці

6
24
12

12
12
До зносу
24
12
2
До зносу

До

До
До

До
До

12
12
зносу
12
12
12
2
зносу
зносу
12
12
12
1
зносу
зносу

2
24
12
36
36
12

3
12
12
1
1
36
До зносу
36

7241.1
23.

24.

Електромонтер по
ремонту, наладці і
експлуатації
електрообладнанн
я ( слюсарелектрик 3
обслуговування та
ремонту
електроустаткуван
ня
вантажопіднімаль
них кранів)

1226.2 Завідувач складу(
комірник)

25 7421.2

26 8332

Укладальник
пиломатеріалів,
деталей та виробів
з деревом

Машиніст
ескаватора
одноковіпового

Штани бавовняні з вогнезахисним
просоченням на утеплювальній прокладці
Напівчоботи утеплені
Додатково для електрогазозварника:
Окуляри захисні
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Бере г бавовняний
Рукавиці спилкові
Рукавиці діелектричні (на електророботах)
Галоші діелектричні
Каска
Під час промивання і заливання маслом
трансформаторів, конденсаторів і масляних
вимикачів додатково:
Фартух прогумований з нагрудником
Рукавички неопренові
Окуляри захисні закриті
При роботі на висоті додатково:
Кігті
Пояс запобіжний з карабіном
Каска захисна з підшоломником
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Фартух
Рукавички із полімерних матеріалів
Жилет утеплений
Під час роботи в неопалювальних приміщеннях
узимку додатково:
Куртка на утеплювальній прокладці
Штани на утеплювальній прокладці
Взуття утеплене або валянки
Калоші на валянки
Костюм бавовняний

36
24
До зносу
12
12
12
1
До зносу
чергові
36

12
2
До зносу
Чергові
Черговий
До зносу
36
36
6
До зносу
36

36
36
48
12
12

Чоботи кирзові
Берет бавовняний
Рукавиці комбіновані
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
Чоботи утеплені
Костюм для захис ту від загальних виробничих
забруднень та механічних впливів
Рукавички із полімерних матеріалів
Черевики шкіряні
Плащ для захисту від води та нетоксичних
розчинів
На зовнішніх роботах взимку додатково:

12
12
2
36
36
48
18

Костюм для захисту від низьких температур
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені

36

1
12
24

6

27 7 2 3 1 3

Слюсар ремонтник
автомобілів

28 3231

Сестра медична

29 6141

В а л ь н и к’ л іс у

Чоботи або черевики для захисту від низьких
температур із захисними підносками
Іідшолом ник утеплений
Жилет сигнальний
1Іри виконанні робіт з обслуговування і
ремонту автомобілів та агрегатів_______
Костюм віскозно -лавсановий
Черевики шкірюні
Берет
'укавиці комбіновані
Окуляри захисні
1ір роботах з То та Р на оглядових канавах,
нійомниках та естакаах додатково:
Каска будівельника з підшоломником
І Іри виконанні робіт з розбиранням двигуна ,
транспортування , перевесення та промивки
[сталей двигунів та при роботі з етильованим
бензином
Комбінезон віскозно-лавсановийФартух
прогумований____________
Чоботи гумові
•’укавииці гумові
Чкавищ комоіновані
Окуляри захисні
Три виконанні зовнішніх робіт узимку , а
також у приміщеннях при температурі в ній ,
нижчій за допустиму
Штани бавовняні на утепленій укладці
Куртка бавовняна на утепленій укладці
Халат медичний ( 2 шт)
Ковпак або косинка бавовняна (2)
К уртка для захисту від проколів та порізів (у тому
числі ланцю говою пилкою ) зі зносостійкого
м атеріалу з такими характеристиками:
вентиляційні отвори не менш е 6 шт.;
водонепроникні накладки на рукавах підвищ еної
зносостійкості; киш ені на замках; світловідбивні
вставки на передній і задній частинах одягу;
сигнальне покриття на спинці та пілочках; захист
від порізів________________________________________
Чоботи ПВХ із захисними підносками
Рукавиці із полімерних матеріалів із захистом від
п о р ізів ___________________________________________
І Ілащ для захисту від води та нетоксичних розчинів
Ш тани для захисту від проколів та порізів (у том у
числі ланцю говою пилкою ) зі зносостійкого
матеріалу з такими характеристиками: вентиляційні
отвори з регулю ванням обм іну повітря не менш е 2
шт.; задня кишеня 1 шт.; передня киш еня 4 шт.;
киш еня для інструменту 1 шт.; водонепроникні
прокладки підвищ еної зносостійкості; сигнальне
покриття збоку і ззаду; світловідбивні вставки;
захист від порізів________________
______
Ш олом захисний з сіткою і навуш никами
для роботи з бензопилами
_________

24
12

12

12

12

12

До зносу

чергова
12

12

До зносу

36

12

24

24
12

Д о зносу

Норми встановлені згідно наказу М іністерства соціальної політики України
від 26.02.2018р. За №293 “Про затвердження норм безоплатної видачі спецодягу,
спецвзуття та інш их засобів індивідуального захисту працівникам лісового
господарства”, наказу Держкомітету з нагляду охорони праці від 31.01.2005р. за
№ 19 “ ГІро 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 Норм 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. При розкряжуванні хлистів електропилами додатково видаються
діелектричні рукавиці.
Інженер з охорони праці
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