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1. Внести змiни з 01.01 .2020 року в пункт 4.2.З. Роздiлу 4. <Робочий час i час
вiдпочинку>:

КНапередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочу€ться
на ОДнУ годину, oKpiM працiвникiв, якi працюють зi скороченою тривалiстю робочого часу та
за сумtiсництвом.)

2. З 17.0З,2020 рокУ пункт 5.7. Роздiлу 5. <Вiдпустки) доповнити частиною другою
такого змiсту:

"У разi встановленrrя Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни карантину вiдповiдно до Закону
Украiни "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" TepMiH перебування у вiдпустцi без
зберехtення заробiтноi плати на перiод карантину не вклIочасться у загальний TepMiH,
встановJIений .lастиною першою цiеi cTaTTi".

3. Щоповнити з 01.01 .2020 року абзац 7 <Полохсення про виконання особливо-
ва)кJIивих робiт, завдань та порядок виплати одI{оразового заохочення за виконання
особливо-важJIивих робiт, завдань працiвникiв !П <Ексбул>:

- СклаДання та подання розширеноi звiтностi пiдприемства зi складанням
r,раrIсформацiйних таблиць перетворення iнформацii;

- СКЛаДаННЯ Та пОДання iнформацii за запитами перевiряючих органiзацiй та служб;
- виконання аналiзу та розрахунку податкових ризикiв, проведення дiй наrrравлених

tla запобiгапня податкових ризикiв;
- rIроведеrIня переговорiв з MeToIo залучення потенцiйних орендарiв;
- виконаIlня окремих доручень вищестоящих органiзацiй (Засновника; Щерхtавпого

аГеНТСТВа автомобiльних дорiг УкраiЪи) поза межами посадових обов'язкiв.
4. Внести змiни та доповIIення з 01.01.2020 року до Роздiлу 8.<Соцiальнi пiльги i

компенсацii>:
ttп. 8.2.5 (...та за зверненням працiвникiв.>
п. 8.1 1. В межах (liнансових мохt.llивостей пiдприсмства надавати олноразове

матерiальне заохочення до визначних rrодiй та професiйних свят у зв'язку з:
I,paNIoToIo -- l000,00 грн., подякою - 500,00 грн.

5. Внести з 01.1|.2019 року змiни в абзац 3 Щодатку Ns9 кIlоло)кення про випJIату
ол}Iоразового заохочення працiвникiв .ЩП (ЕКСБУД) ВАТ (ДАК <Автомобiльrri дороги
УкраТни> до товiлейгtоi дати та лосягнення ними пенсiйного BiKy>:

Сума олноразового заохочення до tовiлейноi дати - 40,50, б0, 70, 80-рiччя - за
лодаIIIIяМ керiвника дiльницi та наказоМ директора дп "ЕксБуд" вАТ "дАК "двтомобiльнi
лорогI,I Украiltи" становить :

ло 1 року роботи в ЩП <Ексбул> - 500 гривеIIь;
вiд 1-5 porciB
бiлыtlе 5 porciB

- 1000 гривень;
- 1500 гривеIIь

б. IJиrсласти в ttoBiй редакцii з 01.0l .2020 року flодаток Nb14 <Норми безкоштовtlоТ
вида.ti спеrIодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту).

7. Внести змiтrи з 01.01 .2020 року в гIiдпункт 2.1, пункту 2. кЗнихtуючi показники)
lIодатку Nq16 <Шrсала показникiв пillвищення та зниження базового значення КТУ для Bcix
працi впtа t<LцДIl r.Цt!СБУ/i) oKpi м спецiалi cTiB та службовцiв> :

Iz. t ГЁЬ"*оi,оiiпо 
"" ii*iоп.пйь_чrli;!,;]й{,йцццедццщ- 

"б"rL,щg_ Г_q.L,l:l]
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8. Встановити розмiри годинних тарифrIих ставок робiтникiв зайнятих peMoTrToM i

утри]чIаIIIiям примiщень (/{одаток Nl19) з: 01.11.2019 р.; 01 .|2.20|9 р., 01 .02.2020 р,
9. ВстаrIовити посадовi оtслади i тарифнi ставки керiвникiв, сlrецiалiстiв, службовцiв i

робiтникiв (Долаток N'920) з: 01.11.2019 р,; 01 .0|.2020 р,; 01 .02.2020 р.

I'о"ltовний бухгалтер €.В. Олефiренко

LIачалыrиrt ПЕВ



/Jодаток Nl 14

.I_{егелытик

норми

1цдуJцузд!ц9ц_захис
безкоштовноТ видачi сrIецодягу та iнших засобiв

х

лъ
пlп

Найменування
професiй i посад

l{айменуван ня спецодягу,
засобiв iндив.захисту

Строк носки в

Mic.
основа/ Постанови

l 2 J 4 5

l

Столяр

костюм бавовняний
Рукавицi в'язанi

Респiратор
Блайзер
Тапочки

Футболка

l2
l

до зносу
|2

/{о зносу
6

Наказ
мiнсоцполiтики вiд
29.11,20l8 Ngl804

Наказ

,Щержгiрпромналяду
вiд l6.04.2009 .}{Ь62

взимку доllаl,ково

Куртка бавовняна на
теплiй ocHoBi

Безрукавка утеплена
Черевики

зб
зб
l2

2

Водiй автомобiля
ваtIта)кllого

Рукавицi комбiновалli
KocTtoM бавовняний

Черевики
Футболка

6

12
12
12

легкового та автобуса

Рукавицi бавовttяtti
Черевики rrlкiрянi

KocTloM бавовняний
Футболка

6

12

12

12

взиlvll(у llолilтI(ово :

Куртка бавовняна 1,1a

теплiй octloBi
зб

J

Прибира.ll ьttик
територii'

Рукавицi або перчатки
в'язан i

I(ocTloM бавовняьtий
Плащ водонепроникний

Б;lайзер
Футболка

2

12

зб
12

6

взимку додатково :

ItypTKa бавовнялlа t,ta
,геплiй ocltoBi

чеDевики шllсitlяtli

зб

l2
в lHIlIy пору року : Плащ водоllепрониклlий зб

.1

Сrlюсар-сантехн iK,
слюсар

KocTloM бавовняний
t{еревиl<и

Рукавицi комбiноваtli
Блайзер

_ _ _ _Qу:Qqццд

\2
|2
l

l2
6

взиN,Iку додатково ItypTKa tta теплiй ocHoBi зб

5

Прибиральlлик
слуrкбових примiщень

халат бавовняний
KypтKa бавовttяна на

,геплiй осгlовi

l2

зб
при миттl пlдJlоги та

мiсць загальtlого
користуванЕIя

Рукавицi гуrчlовi
Чоботи гумовi l

l2

4
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6

Електромонтер з

обслуговування
електроустановоI(

Костюм
Блайзер

Рукавицi в'язанi
Распiратор
Футболка

|2
12

l

.Що зrtосу
6

Наказ
Мiнсоцполiтики вiд
29.|1.2018 Nsl804

Наказ

.Щержгiрпромнагляду
вiд l6.04.2009 Л'962

взимку llollaTкoBo
Черевики

Куртка на теплiй ocHoBi
l2
зб

7

Мшяр

KocTloM
Рукавицi в'язаtli

Б,,rайзер
халат захисний

Черевиltи
Распiраr,ор
Окуляри
Футболка

12

2

12

J

12

Що зrlосу
/{о зrлосу

6

при робоr,i з

застосуванням
rпкiдл и волi rоч их с}арб

Рукавицi гумовi або гумовi
l la трикота)lttl iй octtoBi .Що зносу

tIa зовнittlнiх роботах
взимку додатково

Куртка на теплiй ocHoBi
Безрукавка утеплена

зб
зб

8 Ваt,tта>l<ник

Куртка бавовняна tla
теплiй ocHoBi

KocTtoM бавовняний
I{еревики шlкiрянi

Рукавиtli брезентовi

зб
l2
12

з

9 Контролер lla КПП

костюм бавовняний
Куртка бавовняна на

теплiй ocHoBi
Блайзер

Футболка
Черевики

24

зб
24
12

24

l0
Завi,l1увач скJtалу

халат бавовttяtIий
РукавиLli KoMбittoBaHi

24
6

На зовt-tiшrr ix роботах
bta зиvtовий перiод

Вrulянки 4в

ll Гар;lеробrlик
Бурки

ItypTKa бавовняна на
теплiй ocHoBi

12

зб

QJ
охорони працi

/{иректор

голова Ппо

[Iровiдrrий iняtеtлер з

fl.М, I]егельник

М. М. Олефiренко

М. М. Олефiреrrко



Погодrкено: Затверд>rсую:

Розмiри годинних тарифних ставок робiтrrикiв,
зайнятих ремонтом i утриманням примiщень

l{о2цаток Nl 19

введено в дitо з 01.1 1.20l9

I0.0. ЛимаренкоFIачшыlик IIЕВ

"Еi{сБуд"

l0чttньеr'': л;;r,;iiнйi

lдентифiкdцiйhий

-\ll
il II

Найменування професiй
Мiсячнi
тарифrri
ставки

Годинrri
тарифнi
ставки

( Н:166.1)
l Столяр, маляр б розряд 6503.00 39,1 5

?.
Слюсар-сантехнiк, електромонтер з
оQслуговуванI{я електроустановок 5 розряд

5925,00 з5,6]

J Електрогазозварник 4 розряд 5456.00 з2,85
4 Старший контролер на КПП 5230,00 з1,49
5 Itоrrтролер на КПП 5050,00 30.40
6 Контролер на КПП 5000.00 30,1 0
] Черговий бrоро lrерепусток 4980.00 29,98
8 Ф9щд*_qцз проведення огляду водii 4546,00 27,з]
9 BatrTarlttTиK 466б,00 28,09



Погодхсено:

FIачальниl( tIЕR

Розмiри годинних тарифних ставок робiтникiв,
зайнятих ремонтом i утриманням примiщень

{одаток Л'9 19

.L{егельник

введено в дiю з 01.12.2019

I0.0. Лимаренко

bi"y
*..ý /lочпiьсtс л;;палtтсiij

,I]li.:J1};li,. 
.i il]l,, ,lilI] ji длlitIг

вАттАIýФм,,'8)jqЩфi
llifltfi]' ' I

lдентифiкацiйьий

,. Koд21720iJ5s

N,
лlп FIайменувалIня професiй

Мiсячlлi
тарифнi
ставки

Годиннi
тарифнi
ставки

( н:lб6.1)
l _Столяр, ма-ilяр, слюсар-сантехнiк б розр"д 6503,00 39,1 5

2
Слюсар-сантехнiк, елеIffромонтер з
обслуговування електроустановок 5 розряд

5925,00 з5,67
1J Електрогазозварник 4 ро.р"д 5456,00 з2,85
4 Старший контродер на КПП 52з0,00 з|,49
5 Контролер на КПIl 5050,00 30,40
6 Дqд]р9ц.! "u 

К]]Ц 5000,00 з0,1 0
7 J_gplo цФ_Qщро, ерgцIgrо n 4980,00 29,98
8 pgддд_-sрэ прg_еgдgцg" qгляду в одii 4546,00 27,з]
9 Цец:ещццщ 4666,00 28,09



Погодittено: Затвердхtую:

Розмiри годинних тарифних ставок робi,гникiв,
зайнятих ремонтом i утриманням примiщелlь

Додаток N9 19

введено в дiю з 01.02.2020

П.О. ЛимаренкоFIa.taлLttl,lIt ГIЕВ

"ЕксБуд"
y пtрвпtlпt \
'п.тпоспr лков1 о111"ttlgдtп

iй,,,,,,цi''i|l*TJi

'iШ,*i}аЁ,L

Nq

лlrл
Найменування професiй

Мiсячнi
тарифнi
ставки

Годиннi
тарифнi
ставки

( н:lб6,1)
1 Столяр, маляр, слюсар-сантехнiк б розряд 68l 1,00 40.83

2
Слюсар-сантехнiк, елеIffромонтер з
обслуговуванFIя електроустановок 5 розряд

6206,00 з],2|

J Електрогазозварник 4 розряд 571 4.00 з4,26
4 Старший контролер rra КПIl 5492.00 з2,9з
5 Контролер на КПII 5з03,00 з1,79
6 Контролер на КПГI 5250,00 з1,4]
] r{ерговий бюро перепусток 5229,00 з1,35
8 Фельдlшер з проведення огляду водii 4]61,00 28.54
9 ванталtниtс 4887,00 29.з0



__Ф"rуrrи-.оr"""_.д 0уr _
вiдrrий бухгаtте

галтср l-T категорiТ
Головttий 9H9pI9]4K
I'о-тlовltий MexaHiK
Майстер лiльницi

Екоrтом icT з MaTepi алыlо -техtliчного забезпеLIення i -i' каего

Дф9L

ДрЩредщцliýрIц9р!i
Фельдшер з провеllення огJI водiТв

___лец'"*ццL-_

*_Кqц.р!д9рда КПП

Додаток N,)

Затверд.жую:

20

. ,t,tl.,l;Itctttl:

спецiалiстiв, службовцiв i робiтникiв

Найменування
Посад

Iпии пник ди
Головний iHTceH

уповtловажений з анти дiяльностi
старший ir,rc

длlий lчних за пiвель
ии 1нжеI{ер з ох ип

вlднии 1нжене з органlзац1l експл
исконсульт

Ilачальнидддgц9р_g9ц9номiчного вiддiл
пник начальника планово-економi.lного вiддiл

_ ПровiдrIий eKoHoMicT

Головний бухгал

.L{егельник

введено в дiю з 01.11.2019 р.

ВАTЯ{АК "Автомо б iлыli

Посадовi оклади /

тарифнi ставки,
грн.

8300,00
8з00.00
6730.00

6200,00
4201,00
8120,00

3 7з 5,00
3700,00

5230,00
5050.00

Черговий бторо перепусток



Розмiри тарифних ставок водiiв

ВодiТ легкових автомобiлiв

клас автомобiля Тарифна ставка, грн.

Серелrriй 4475,00

ВодiТ автобусiв

клас автомобiля Тарифна ставка, грн.

Малий 5160,00

Водii ванта}кних автомобiлiв

IJаlrтахtопiдйомнiсть автомобiля Тарифна ставка, грн.

/{о 1,5 ToHrr 4395,00

Розмiри тарифних ставок робiтникiв
зайнятих peMoFIToM i утриманrлям примiщень

Розряд
'Гарифна ставка, грн.

I 3613,00

II 45 89,00

III 49l'4,00

IV 5456,00

ч 5925,00

VI б503,00

началыlик ПЕв П.О. JIимаренко

l0



Погоджено:

Розмiри посадових окладiв / тарифних ставок керiвникiв,
спецiалiстiв, слуrкбовцiв i робiтникiв

/(олаток м, 20

ксБуд"
мобiльнi

.I_{егельник

введено в дiю з 01.01.?020 р.

l\иr
ý.ýо'+
5,оФ

Найменування
Посад

Посадовi оклади /
тарифнi ставки,

грн.

Ц9рдцц заступник директора 8300,00
Головний iнженер 8300,00

Уповноважений з антикорупцitно'r' дl-ьностl 6730,00
Старший iнспектор з кадрiв 5200,00

Провiдний фахiвець з публiчних закупiвель 56зз,00
вiдний irr з охорони бз00,00

Провiдний iHxceHep з органiзацii експлуатацi'r' та реrоrrу 6200,00
сульт 4201,00

На.lальниlt планово-економiчного вiддi 8l20,00
tIик наЧаJII)нИка ПЛан()во-економlчного вlддlл б600,00

IIровi2lrrий KoIIoMlcT 6100,00
EKoHoMicT
гй;й;й ýщq,qq

9100,00
НИК ГОJIОВIЛОГО галте 7500,00

tдний бухгалте 5900,00
_ьщrgд:gрл
головний el

KaTeI,opl1 5800,00
к 7200,00

I'оловний MexaHiK б l 00,00
м лiлыrицi 5500,00

Економlст з матерlалчно-технiчного забезпечегlня 1 -i категорii 6306.00
l з735,00

l Ip и б ир ыrт, rl,цц_с Jry]ц

Прибиральни
х IIримlпIень 3700,00

те l 3 860.00
(l)ел зl] III{я ог, водllв 4546,00

IJztl l,t,aTtt tик 4б66,00
|ШИи конТ

щ9чш9iё
колlтроле

l9д9р н9лIIП 5230,00
на KlIl 5050,00
tta ItI11 5000,00

Черговий бrоро переIr 4980,00

11



Розмiри тарифних ставок водiiв

Водii легкових автомобiлiв

клас автомобiля Тарифна ставка, грн.

Середнiй 4475,00

ВодiТ автобусilД в

клас автомобiля Тарифна ставка, грн.

Малий 5160,00

Водii вантажIIих автомобi"lli в

Ваптажопiдйомнiсть автомобiля Тарифна ставка, гр}I.

f{o 1,5 тонн 4395,00

Розмiри тарифних ставок робiтникiв
зайнятих ремонтом i утриманням примiщень

Розряд Тарифна ставка, грн.

I 361з,00

II 4589,00

III 4914,00

Iv 5456,00

V 5925,00

VI 650з,00

12



Щодаток N'9 20

,_l;IiL'IIo: Загвер.ltл<ую:

Щиректор ДП "ЕКСБУД"
I]АТ''ДАК "А'втомобiльнi

посадових окладiв / тарифних ставок керiвникiв,
спецiалiстiв, слуяtбовцiв i робiтниlсiв

.I {сl,е.ltьttик

рцелено в дiю з 01.02,2020 р.

Найменування
Ilосад

Посадовi оклади /
тарифнi ставки,

грн.

11ерший заступник ди кто 10250,00
головний iнжене 10250,00

Уповнова>тсений з антикорупцiйноi дiяльностi 8100,00
з кадрlв 6400,00

Пр_овiдний фахiвець з публiчних закуп!вель 6096,00

ЦрздцццЦ_tцдýF]gL 9 jё9р9ццд
Г I р о в i дr r и ц_lцдgц_qр_з_9_р|gjl9gф'r' е к с п л у атац i i т а р е м о н ту

_ IОрIlскоllсульт

7750,00
665з.00
5171.00

Ilачальник пJIаI{ово-економiчного вiддiл 9800,00
Заступник .цщаJццццq планово-економiчного вiддiл 8l50.00

Дроцдцд.:щр*цr 7500,00
EKoHoMicT 1 -Т категорiТ 6306,00
головний бухгалте 1 1200,00

9250,00
]260,00
7130,00

_ 8860,00
7320.00

tVtФqr.длlльницi 6760,00
: n-t] н о j\I icT з MaTepi ально-технiчного забезпечення 1 -Т категорii 6350.00

_Ццqчjдцц_Ц цц!_еце! _

_!цiдgцq_р ?iдщlоjц_

Iнспектор з контролlо за виконанням доручень 6650,00
б653,00
6650,00

JIiфтер з922.00
Прибиральник слуtкбових примiщенц 3885,00

4053,00
4]6|,00
4887,00
5492,00
530з,00
5250,00
5229,00

1з



K.ltac автомобi.llя Тарифна ставка, грн.

Середнiй

Розмiри тарифних ставок водiiв

Водii легкових автомобiлiв

I]о.цii ваIIтажних ав,гомобiлiв

Вантаrкопiдйомнiсть автомобiля Тарифна ставка, грн.

[о 1,5 тонн 4бOз,00

Розмiри тарифних ставок робiтникiв
зайнятих ремонтом i утриманням примiщень

Розряд Тарифна ставка, грн.

I 3784,00

lI 4806,00

lII 5146,00

IV 5714,00

V 6206,00

vI 6811,00

I-Iачальник ПЕВ

ВодiI автоб

Тарифна ставка, грн.

I0.0. Лимаренко

14

клас автомобiля
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