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ПОГОДКЕНО:
Голова профспiлкового
KoMiTery

ЗАТВВРДtryЮ:
Диреlсор Корюкiвського районного

пцпри€мства

о.П.Iллюченко

Роздiл - 5

(о"6iчi."r, слiввiдноцень посадових окладiв K"d"rr,5"":";:;}i""-i",
iB наскрiзних професiй, водiiв легкових автомобiлiв та сторожiв РКСЛП

<Корюкiвкмiс> до мiсячноI тарифноi ставки робiтника I розряду на кiнно_ррних лiсогосподарськ}rх

N9
п/п

Наймевування посада Коефiцiентя слiввiдношення
посадових окладiв до
мiнiмальноi mрифноi ставки
Dобiтника l DозDядч

l Директор За коrгrракгом
головний лiсничий з,60
Головний iнженер

1 Головний б\4(галтеD з.40
Lтаршии eKoHoMlcT з,24

6 Начмьник транспортного цеху 2,60
1 Начальник цеха переробки 2.60
8 IнжеиеD по пеDеообцi деDевини 2,40
9 Провiдний iнженерлiсового господарства 2.52
0 Iнженер по лiсовим кчльтчоам 2,40
l провiдний iнженео з охоDони пDацi

Провiдний eKoHoMicт з бчх облiкч i анмiзу z,52
з Iнженер технормyванIlя
1 Провiлний iнженер з ремjзацi-t прод) кцiТ 2,52
5 l}l)ieнep з реаJliзацii продчкцi'i 1,9з
6 Декларант 1.,7 |

7 Iюкенер з будiввицтва 1.94
IJ Б)хгалтер 2.з5
9 Енерлети к-електри к 2,40

20 Елекгрик 1,82
2| Механ к автотракторного IIарку 1.90
22 Механ к цеху переробки 1.90

IвспекIор по кадрам 2.з5
21 Диспетчер 1.82
25 Iвженер iз застос}вання коtлtп'ютерiв
26 Керiвник дiльницi 2,6з
21 СтаDший майстеD нюкнього складv
]8 Майстер нижнього складу 1,89
2s майстер tlex\, персробки 2.15
]0 Юрист 1.90
з] Касир I.з0
з2 Секретар-друкарка 1,15

Лiсник 1.75
з,l Прибирмьник службових при!tiщень 1.00
з5 Комiрник 1.44
зб Водiй легкового автомобiля 1.40
з7 Сторожа 1.15
з8 Медичний пDацiвник 1.90
39 машинiст (кочегао) котельнi
CT.eKoHoMicT Корень Т,В.



ПОГОДКЕНО
Голова проф /ilз::р^"Диреkтор

ркслп орюкiвкапiс)

О.П,Iллюченко
31,01.2022 piK

Роздiл 5

Додаток 5

пЕрЕлlк
Професiй працiвникiв, яким лiдтверджено право на

пiльгове пенсiйне забезпечення, а також на пiльги i компенсацii
за роботу у несприятливих умовах працi згiдно з дiючим законолавством

N9

пп Стрlттурний
пiдроздiл,
професiя

код
професii (за
державпим
класифiкато
ром
професiй
дк
003:20l0)

пiльги та компенсацii

Пепсiя
Доплата до
тарифних
ставок,
(посадових
окладiв) та
вiдрядвоТ

форми плати
працi

Додаткова+
вiдпустка
(кiлькiсть
дtfв)

ýro-,IoKo

l Щех переробки
деревини: Верстапiик
деревообробних
BepcTaTiB 742з 8%

2. Список Nэ2 роздiл XIY
п,l2 заточ}тlальник
леревообробного
iHcTpyMeHTa. як
робiтник, зайнятий
обдиранЕям металевих
виробiв та iнстрцленry
образивними крlтами
сцим способом ,7 42з

7 + 1*

календарних
двiв

Автотранспортнпй цех
еlектрогазозварник,
зайнятий рiздlням та
ручпим зваDюванням

1212 |2%

'7+2*

к&тендарних
дпiв

Молоко

], Токар 821l 8%

). Машинiст крана



автомобiльвого
змоЕтовiulого на пIасi
бiльше 3 тон. Крм КС
-456l

8з 32 8%
кмевдаряих
днiв

6. Нижцiй склад:
Машинiста крава
(кранiвЕпка) козловий
Kparr
ккт-5

8% 4+2*
кмендарних
дпiв

1. Стропмьник 7215 4о^

!овiдково:
l * -вiдпустка за pzrxyнoк коштiв пiдприсмства.



ПОГОДЖЕНО
Голова профко *ёчd

ЗАТВЕРДДЕНО

рюкiвкаriсil

о,П,lллюченко
31.0l,2022 piK

Роздй 5

Додаток 5-1

пЕрЕлlк
Професiй прачiвникiв, яким пiдтвердкеяо право Еа

пiльгове пеЕсiйце забезпечення, а тatкож на пiльги i компенсацii
за робоry у несприятливих умовaц працi ]гiдно ] дiючим законодавством

J{9

пп Стрlrсгlрний
пiдроздiл,
профосiя

код
професii (за
держ,вним
класифiкато
ром
професiй
дк
003:2010)

пiльги та компенсацii

Пенсiя
Доплата до
тарифних
cTaBoKJ
(посадовцх
окладiв) та
вiдрядноТ

форми плати
працi

Додаткова*
вiдпустка
(кiлькiсть
]шiв)

\Jo-,ioKo

] АвтотраIlспортний цех:
водiЙ Еавантажувача 8]з4 8%

], слюсар з р€монту
автомобiлiв 72з\ 4уо
I{ex переробки
деревини:
машинiст (кочегар)
KoTe-lbHi

8162 8%

_l, Лiсоrосподарськi
.]iльпицi:
-,liсоруб (ва,,1ьник лiсч') б l4l l2yo
,,IiсоDуб б l4l |2%

6. Тракторист
(лiсозаготiвельнi
роботи)

8з] l l2o/o 4+4*
кмеЕдарЕих

днiв
Довiдково:
4* -вiдпустка за рмуЕок коштiв пiдприсмства.



ПОГОДЖЕНО
Голова профкому
РКСЛП (Корюкiвкапiс))

2t// Г.I.Бiла
<0l> листопада 2021 piK

ЗДТВЕРДЖЕНО
Дире

riс>

lо.П.Iпп.r"ппо
202l piK

Роздiл 5

Додаток 6

(01)

положЕнtUI
про премiюваннЯ робiтникiв цехових пiдроздiлiв

РКСЛП кКорюкiвкалiс>

листопада

л,
л9 Категорii працiвникiв

Термiп
премiюван
ця

Розмiр премii в Уо

вiд тарпфпого

фонду зарплати Макси-
мальнпй

розмiр
премii

За
викопа

нпя
плапу

3а
кожний

переаи-
KoBaBlf
s

l Бригади на лiсозаготiвлi щомlсячно 2о 2 60
2. Вивозка деревиви водii 20 2 50Бригали ца вйваrrтаженп;

лiсоматерiалiв споживачilм за
викояаяяя плану вiдваптаженоi
продукцiТ

щомlсячно
l0 2. 50

1, робiтники зайнятi *
лiсокульryрних роботах за
виконання ворм виробiтку

20 2 50

), Робiтники no p""onry iЙо"бiпБ
та TpaKTopiB, машинiсти крана,
заточувмьЕики деревообробних
BepcTaTiB, ToKapi, машинiсти
(кочегари) котельнi, електрикiв,
ВОДiiЪ легкових автомобiлiв;
робiтники яа по часовiй оплатi
працi при yrloBi виконання плану
цеховим пiдроздiлом по реа,,Iiзацii
продукцii. виконаннi правил
експлуатацii машиlr та обладнацяя.
а також правил внутрiшяього
розпорядку! утримапвя робочого

мiсця в цалежЕому cтaнi

щомlсячно до 25



1, Обов'язковi умови премiюваняя:
Bi.lcyTHicTb проryлiв, викоtlаtпtlя ttopM виробiтку в середньому за мiсяць;
на вивезешli деревиЕи викоllання планового коефiцi€нта технiчяоi готовностi (0,79)

,Щодатковi умови премiювання:
при везадовiльнiй якостi продукцiТ Фобiт, послуг), при порушеннi llopм i прави]I

технiки безпеки, протипожежЕоi безпеки - часткове або повне позбавлення премii,
Премiя нара,човуеться з врахуваЕням вiдпрачьованого час} за мiсяць або сезон.
Пiдставою для нарач}вztння премii с наряд-завдання на мiсяць. а tакож довiдки.якi
врaцовуюlь обов'язковi ta лодатковi уvови преviювання.
Премiя нарачовусться ве ранiше наступного за звiтпим мiсяця (закiвчення сезону)
пiсля зведення чеховим пiдрозлiлом бутгаптерськич дани\ та випjlачусться при
наявносгi фiнансових можливосlей пiдприсмсlва,

CT.eKoHoMicT rr/ Т.В.Корень

2.

з,

6. Робiтники ,черевообробки за

викоЕаIlня пл:rну переробки

деревияи

l0 2 50

,7. Водii автомобi,п, сАЗ щомiсячно 20 2 j0
8. Водii автоЕаваЕтаr(увача щомiсячно до 40
9. ДJи тракrориста яа EzlBaHTaжetIHi

деревини

щомiсячно 20 2 50

l0. Електрогазозварники шомlсячно до 50



ПОГОДЖЕНО
Голова профкому
РКСЛП (Корюкiвка,'liсD

Г.I.Бiла
(01),тистопада 2021 piк о.П.Iллюченко

<0l > ли 202l piK

положЕннrI
про премiювання

тракториста зайнятого на HaBaHT:DKeHHi та вивезеннi деревини тракtороммтз-12.2l з напiвпричепом обладнаним манiпуrrr;;;;Бi l0-1M по
РКСЛП <Корюкiвкалiс>

Даяе положення вводиться ] метою
працiвяикiв, ."й,";;;' ;-;;;;#::"ЧЖ;#, ТJ"lЖ:'ll1Ж;хl#"jЕ:.Тlвивезеноi деревини до цеху переробки та нижнього складу, в обсяга,х:

пiдсr-шою дrя нарахування пD€мii е бlо<га,rтерська довiдка з висновкaми керiвпикiв таспецiалiстiв_

_,__,_l|):rr" 
uчо*овуеrъся i виплачl,rоться при HmBrrocTi фiнмсових можливостейпlдIрцсмства та при ploBi виконаппя пастlтrяих 1ъlов:_ дотиманIrя норм i правил охорIrи працi та протипожежпоi безпеки;- вiдсутнiсть проryлiв, порушень трудовоi i виробпичоТ дисцхплiциi- дотриманЕя викояalнця правил експлуатацii машиЕ та обладlанняi- утримаппя робочого мiсця в нмежномy cTaHi-

_Пр_и 
невиконаннi 1мов премiюванпя робiтник позбавлясться премii частково абоповяlстю.

ЗАТВЕРДКЕНО

]Vч Показник TepMiп
премiювапня

Розмiр премii в вiдсоткм
вiд мiсячпого фонду
заробiтноi плати на

цавацтаженнi та вивезеннi
_ деревияи

макспмальнпй
розмiр премii

За
виконання
планового
завдавня

За кохний
процент

перевиконаняя

]
Навацтажен"я дiреiЙи

вм3 щомiсяця 20 50

План паваптФкення та вивезенн, деревини складаеться i доводиться на мiсяць,

l
cT,eKoloMicTa: l!,,by' Г.В.Корень

U-



П Корюкiвкалiс"

о.п.|ллюченко

itiсячний план
на вивезення лiсолродукцii по
РКСЛП "Корюкiвкалiс'' для АТЦ

на 2021 piK

Планове завдання для водiaв по ДТЦ доводиться в куб, метрах

прrr навантаженнi лiсопродукцii на iнщiавтомобiлi, план на вивезення
зraеншуеться вiдповiдно до навантаженот деревини з застосуsанням
юефiцiента 0,25 де,
Пк = Пз - (V х 0,25), Пк - план
юреrований, Пз - планове завдання, V -
об€м навантаженоi деревини на iHUJi
автоrrобiлi

прl винекненi обставин, якi унеможливлюють повне виконання планових
заqдань, адмiнiстрацiя проводить li кориryвання.

За вiдсуrностi робiтника з поважних причин (вiдпустка, лiкарняний та iH,)
план кориryеться прямопропорцiйно до факгично вiдпрацьованого часу.

сr.економiст:

Головний iнженер:

rr/
,//

////

Корень Т.В.

Спасiбко С.В.

показники Бортовий ЗlЛ
1З1 з причепом Сортиментовоз ЮМА

КиьЁсгь одиниць (UJT) 6 1
Коефiцiонт технiчнЪiБiББiБЫ 0,79 0,85
Середн€ завантаження на рейс(куб.м) 25 з0
Планова кiлькiсть вийБ нБlБ!БЙи на
автомобiль в роботi на мiсяць 450 7з0

3атвердхую:



"Корюкiвкалiс"

о.П.lллюченко

пiсячний план

:: :::1тт: * навантаження деревини з Bepxнix складiвпо РКСЛП''Корюкiвкалiс''
дrlя трактора МТЗ- 12,21 з напiвпричепом DL

на 2021 piK

Гlлановане завдання для траfiора доводиться в куб,метрах

фr BrrHeloreHi обставин, якi унеможливлюють повне виконання планових3адань. адмiнiстрацiя проводить ii кориryвання.

За dдсуrностi робiтника з поважних причин (вiдпустка, лiкарняний та iH.) планЕрlrуflъся прямопропорцiйно до фа"r"""о 
"йпр"цrо""""i" """у. 

'

#-УcT_eIoHoMicт:

ГсЕвrrий iнженер;

t}аrаrпьник АТ|.{: 9%
Корень Т,В.

спасiбко с,в,

Гоптар В,В,

Трактор МТЗ-12,21 з напiвпричепом
DL

завантаження на рейс (куб.м)

кlлькlсть навантаженоi
!з !цLсяць (ку6,м

показники

Затверджую:



Поrолiено:
Го_rом лрофсп iлковог9. ком iTeTy
гl.Бirа Zo/

,

ТАРИФНI СТАВКИ

Робiтппкiв РКСЛП"Корюкiвкалiс''
з 0l грулня 2021р.

Затверлжl,ю:,_
<Корюкiвкалiс>

види виробництв та робiт
тарифпий

розряд

мlсячна
тарифна
ставка

часова
тарифна
ставка

|Jbcr.Hi роботи на рубках головного корисry-

ts {я та Еryбках доrляду за лiсом, пИсочка лi-
Р аоrЬля дерев зеленi,осмолу,вивезення
LЕреЕ.ни,ххвицi,осмолу тракгорами.Ремонт

[rа 
твобслуrовування мацин таобладнання на

]rЕ!--х 
та в€рхнiх смадах,

1

2
з
4

6

6828
7з7 4
8194
9218
10515
1229о

41,13
44,42
49,зб

бз,з4
74.о4

rЬ{ьос{ладськl лlсозаготlвельнi роботи, роз-

laa{rдЕння. обрФування (обрiзування) сучкiв,
fвЕФlуЕlання хJlистiв Окорювання, сортуван-
l.a цrrsелювання деревини, навантаження ll

}з эrоrрнспорт, Розкол дров

1

2
3
4
5
6

5242
5661
6290
7о77
807з
94зб

з1,58
34,10
з7,89
42,6з
48.63
56,84

-_ : ::::-этаельн роботи 1

2
з
4
5
6

4570
4936
5484
6170
70з8
8226

27.5з

зз,04
з7,17
42,4о
49,55

|.kвrодарськr роботи (KpiM рфок доrляду
lЭJEll
| а)длятрасористiв-машинiстlв

1

2
з
4
5
6

5690
6145
6828
76а2
876з
1о242

з4,28
з7,о2
41 ,1з
46,2"7

61,70

Ft Еlодарськl роботи lkplм рубок догляду

F,--o,-l
| 

а) ручнlта кlнно_ручнi роботи

I
I

i

1

2
з
4
5
6

4556
4920
5467
6151
7016
8201

27,45
29,64
з2,93
37,05
42,27
49,40

Директ,



з4,2а
з7,02
41 ,1з
46,21
52,79
61,70

5690
6145
6828
76в2
8763
1о242

1

2
з
4
5
6

Деревообробна промисловiсть

28,61
з0,90
з4,зз
з8,62
44,06
51,50

47 49
5129
5699
6411
7зlз
8548

1

2
з
4
5
6

Робlтники зайнятl на peMoHTi, ycTaTKyBaHHl {ру-

-Jiо,о.-*л ч".,о"обlлlв l тракfорlв, верстат-

""rr-"Йr"l,'* o,Uo',ax в спецlалiзованих це-

,., Ъ""оr.". Гlаросилових роботах з нормаль-

32,11
з4,68
38,5з
4з,з5
49,45
57,80

5зз1
5757
бз97
7196
8209

1

2
з
4

6

з4,2а
з1 ,о2
41,1з
46,27
52,19
61,70

5690
6145
6828
76а2
876з
1о242

1

2
3
4
5
6

Сiльськогосподарськi роботи та роботи в побiч-

ному користуваняi лiсом

для тракгористiв-машинiстiв

cT,eKoHoMicт:

tнженер з нормування прац:

Корень Т В

Хугорна H,l,

-_-- 

a-=:=::---

11J, ч



укрдlвА
КОРЮКIВСЬКА РЛЙОЕЕЛ ДЕРЛАВНЛ ЛДМIНlСТРЛЦIЯ
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