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ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ

до Колективного договору 
між трудовим колективом та адміністрацією 

ДП ” Черкаське військове лісництво ” 2020 - 2023 роки, 
реєстрований номер 474 від 26.12.2019 року.

Відповідно до Галузевої угоди між Міністерством оборони України і 
Центральним комітетом профспілки працівників збройних сил України та 
згідно рішення ухваленого зборами трудового колективу ДП « Черкаське 
військове лісництво» від 21 грудня 2020р , до Розділу 3 п 13.2 « Оплата 
праці» Колективного договору внесені наступні зміни та доповнення з 
01 січня 2021р:

1. Пункт 13.2 розділу 3 викласти в такій редакції:
Для забезпечення належного соціального захисту працівників 
підприємства, враховуючи зростання рівня інфляції та виходячи з 
реальних фінансових можливостей підприємства, встановити 
мінімальну тарифну ставку за просту некваліфіковану працю робітника 
1 розряду в розмірі 191% розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

2. Додаток 1 викласти в такій редакції:

Директор ДП «Черкаське Голова профспілкового

комітету підприємства



МІНІМАЛЬНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітника першого розряду 

ДП «Черкаське військове лісництво».

Додаток 1

№
п/
п

Види виробництв та робіт Перший розряд, 
грн./год.

Розрахунково за 
місяць,грн.

Робітники основного виробництва
1. Лісосічні роботи (заготівля деревини); підсочка лісу; 

заготівля деревної зелені, осмолу; вивезення деревини, 
живиці, осмолу тракторами; ремонт та техобслуговування 

машин і устаткування безпосередньо на лісосіках та верхніх
складах

1,35 (1,91ПрМ/Нч) 1,35 (1,91 ПрМ)

2. Лісогосподарські роботи (крім рубок, пов’язаних з веденням 
лісового господарства) для трактористів-машиністів

1,35 (1,91ПрМ/Нч) 1,35(1,9 ІПрМ)

Робітники допоміжного виробництва
3. Нижньоскладські лісозаготівельні роботшрозвантаження, 

обрубування (обрізування) сучків, розкряжуваиня хлистів;
корування; сортування, штабелювання деревини; 

навантаження її на автомобільний транспорт, розколювання 
дров; виробництво технологічної тріски

1,35(1,9 ІПрМ/Нч) 1,35 (1,91 ПрМ)

4. Інші лісозаготівельні роботи 1,35 (1,9ІПрМ/Нч) 1,35 (1,91ПрМ)
5. Деревообробна промисловість 1,35 (1,9ІПрМ/Нч) 1,35 (1,91 ПрМ)

Робітники, зайняті на роботах безпосередньо не 
пов’язаних з основним характером діяльності 

підприємства
6. Робітники, зайняті на ремонті устаткування (рухомого складу, 

автомобілів), верстатних роботах і на роботах в 
спеціалізованих дільницях (енергетичних, паросилового 

господарства, ковальських та інших), трактористи на 
транспортних роботах (з нормальними умовами праці)

1,2 (1,9ІПрМ/Нч) 1,2 (1,91ПрМ)

7. Будівельні та ремонтно-будівельні роботи 1,2 (1,9ІПрМ/Нч) 1,2 (1,91ПрМ)
Робітники, які виконують просту некваліфіковану роботу

8. Лісогосподарські ручні роботи (крім рубок, пов’язаних з 
веденням лісового господарства) та лісокультурні ручні

роботи

1,0 (1,9ІПрМ/Нч) 1,0 (1,91 ПрМ)

ПРИМІТКИ:

1. ПрМ -  Прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, згідно законодавству; 
Нч -  середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні, 
визначена у відповідності з рекомендаціями Міністерства праці та соціальної політики України.
2. Міжрозрядні коефіцієнти для встановлення тарифних ставок від тарифної ставки першого 
розряду: І -  1,0; II -  1,08; III -  1,2; IV -  1,3; V -  1,5; VI -  1,8.

•З



Продовження додатку 1

Автомобільний транспорт 

Водії автотранспортних засобів 

І. Вантажні автомобілі

Вантажність автомобілів 

(в тоннах)

І група

бортові автомобілі та автомобілі 

фургони загального призначення

II група

спеціалізовані та спеціальні автомобілі:

пожежні, автокрани, автонавантажувачі та 
інші

Д О  1,5 1,4 (1,91ПрМ/Нч) 1,44 (1,91 ПрМ/Нч)

від 1,5 до 3 1,44(1,91 ПрМ/Нч) 1,5 (1,9ІПрМ/Нч)

від 3 до 5 1,5 (1,91ПрМ/Нч) 1,59 (1,9ІПрМ/Нч)

від 5 до 7 1,59(1,9 ІПрМ/Нч) 1,66 (1,9ІПрМ/Нч)

від 7 до 10 1,66 (1,91ПрМ/Нч) 1,74 (1,9ІПрМ/Нч)

від 10 до 20 1,74 (1,9ІПрМ/Нч) 1,87 (1,9ІПрМ/Нч)

від 20 до 40 1,87 (1,9ІПрМ/Нч) 2,08 (1,9ІПрМ/Нч)

II. Легкові автомобілі ( в т.ч спеціальні)

Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна 
( в літрах)

Мінімальний коефіцієнти

особливо малий Д О  1,8 1,4(1,91 ПрМ/Нч)

середній від 1,8 до 3,5 1,44(1,9 ІПрМ/Нч)

великий більше 3,5 1,5(1,91 ПрМ/Нч)

Директор ДП «Черкаське 

військове лісництво»
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Худенко Н.В 

20гср.


