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Слухба автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi налравляе на

реестрацiю Змiни i доповнення Ns l до дiючого Колективною логовору мiж

Службою автомобiльних дорiг у Закарпатськiй областi i первшвною

профспiлковою органiзачiсю на 2020 - 2022 роки,
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ЗМ IниN9 1

до Колекгивного договору

мiхt Слуlсбою автомобiльнпх дорiг у Закарпатськiй областi

i первинною профспiлковою органiзацiсю

на 2020-2022 рокп

м. Ужгород
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зага,,rьних зборiв колективу
Служби автомобiльних лорiг у Закарпатськiй областi

202|р.

м. Ужгород

Всього членiв профспiлки - .{У чол.
Присутнi на зборах - y'f чол.

порядок денний:

a l. Внесення змiн до дiючого Колективного договору на 2020-2022 роки з

метою пiдвищення рiвня оплати працi в дорожньому господарствi у зв'язку iз
пiдвищенням з 0l травня 202l року розмiру тарифноi ставки робiтника I

розряду до рiвня 240 вiдсоткiв вiд прожиткового MiHiMyMy для працездатних
осiб у розрахунку на мiсяць, разом з вiдповiдним перерахуванням
мiжпосадових коефiцiснтiв до оклалiв та тарифних ставок.

2. Рiзне.

СЛУХАЛИ:
фiнансовихl, ВиступВисryп заступника начальника Служби з фiнансових питань

Карпенка Р.В. цодо основних прiоритетiв у виробничiй дiяльностi та
видiлених асигнувань на поточний piK.

2. Начальник фiнансово-економiчною вiддiлу Горошко Н.В. ознайомила
присутнiх iз пропозицiями щодо змiн в оплатi працi, а саме встановJIення

розмiру посадових окладiв i премiй вихомчи iз фiнансових можливостей,
якi BpaxoBaHi у коrrrгорисi видаткiв.

ПОСТАНОВИЛИ:

l. Внести змiни i доповнення до Колективного договору на 2020-2022 роки
вiдповiдно до <Змiн i доповнень N9 l) заресстрованих MiHicTepcTBoM
соцiальноi полiтики Украiни 26,04.202l Ns 9.

Кулик П.В.

Брензович Т.В.



3

,

змIнилъ1

до КолективногО договору Mix Служби автомобiльних дорiг у
Закарпатськiй областi i первинною профспiлковою органiзацiею

Слуrrtбш автомобiльнпх дорiг у Закарпатськiй областi
на 2020-2022 рокп

З метою пiдвищення рiвня оплати працi в дорожньому господарствi зi

збереженням мiжквалiфiкачЙних (мiжпосадових) спiввiдношень в оплатi працi

працiвникiв дорожнiх пiдприемств та органiзачiй,,щержавним агентством

автомобiльних дорiг Украiни та Профспiлкою працiвникiв автомобiльного

транспорry та trlляхового господарства Украiни прийнято спiльне рiшення
щодо пiдвищення пiдвищенням з 0l травня 202l року розмiру тарифноI ставки

робiтника I розрялу до рiвня 240 вiдсоткiв вiд прожиткового MiHiMyMy лля

працездатних осiб у розрахунку на мiсяць, разом з вiдповiдним перерахуванням

"l",r,о"uдо"r* 
коефiцiснтiв до окладiв та тарифних ставок, в дiючий

Колективний договiр на 2020 -2022 роки внести TaKi змiни iдоповнення:

Розлiл III. Оплата прачi.

Пункт 3.1 - внести у ,Щодаток N l дiючого Колекгивного догоьору <Змiн

i dоповнень Ng ]> dо Гапуевоi уzоdu мiэtс !еряеавнuм аzенmсmвом

авпомобiльнtм dopiт ykpai*u i ПрофспLпкою працiвнuкiв авmомобiльноzо

lпранспорlllу mа шлмовоZо zоспоdарсmво YKpaiHu на 2020 - 2022 poKu,

,чрa""rрЪ"urr* MiHicTepcTBoM соцiа.дьноi полiтики УкраiЪи за Ns 9 вiд

26.04.2021 року.
PiBHi прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб у розрахунку на

мiсяць 2270 грн. з l травня 2021 року,2379 грн. з l липня 202l року,248l грн, з

l грудня 202l року с невiд'смною частиною цих змiн i доповнень,

Нача-rьник Служби

Голова зборiв

?-^

Б.Б. Воловик

П.В. Кулик

a
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ДЕИКЛВНЕ ЛГЕНТСТВО
дFтомоБlльнtлх дорrг укрлIни

(укрАвюдор)
rул, Фi!rультли. 9, м, Кпl.,0З l50

Tсl,: (04.|} 28?-24-о5, 28?-24-49, Фfi.: 2E'7-{2"l8
E-пrail; k!dацlr!иоdоr.8о,.us

w.Ь: hltpi' ý.i1{' чlftYюdф,gоч,ч!
IФд сдРпоу ]764l9l8

tt! \9 в1,1

a

Керiвникам пiдприсмств i
органiзацiй дорожнього
господарства

автомобiльних дорiг Украiни розмiщус на
/,Щiяльнiсть / Фiнацсово-економiчна

лiяльнiсть) для використаннJI в роботi Змiни та доповненн,r N9 1 до Га,ryзевоi

угоди мiж .Щержавним агентством автомобiльних лорiг Украiви i Профспiлкою
працiвникiв автомобiльного такспорту та шJulхового господарства Украiни на
2020-2022 роки, заре€строванi MiHicTepcTBoM розвитку економiки. торгiвлi та
сiльського господарства Украiни 26 квiтня 2020 року за N9 9 (лист
Мiнекономiки вiд 26.04.202l Л! 4705- l0/24786-03 ).

Звертаю Вашу уваху, що пiдвищення тарифних ставок i посадових
окладiв працiвникiв пiдприсмств i органiзаuiй дорожнього господарства
провадиться у межах наявних фiнансових pecypciB одночасно для ycix категорiй
працiвникiв, Пiдвищення заробiтноi плати працiвникам дорожнього
господарства мас здiйснюватися без допущення виIIикненIIJI заборговаЕостi з i'i
виплати-

Голова Олександр КУБРАКОВ

чцсим погРЕБtlяк 287,10 49

Вихiдний докчм€нтУкрэвтодора { Пiдп,фно хвэIiФilованим
.л.проiним пlдпr.ом )

Сертифiхат 58Е2O9Е7F9O0ЗO7В040О000005ЗЗ2О0057F97В00
Пiдписубач Кчбоахов ОлександD Мизолайович
Дiйсний з 02,12.2019 0:00:00 по 9l122.aa!_aj9!9

lLllшlllll llllшl llшll lll
1252/1/05-0З/12 вВ 27,04.2021

I
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Заресстровано MiHicTepcTBoM
розвитку €кономiки, торгiвлi
та сiльського господарства
Украiни
2б квiтня 2021 року за Л!9

Змiвп та доповнення Jф l

до ГаJrузевоi угоди мiж ,Щержавним агентством
автомобiльних дорiг Украiни i Профспiлкою працiвникiв
автомобiльного транспорту та шляхового господарства

Украiни на 2020-2022 роки

a



l

3мiвц та доповнення Nr 1

до Галузевоi угоди Mix ,Щержавним агецтством
автомобiльних дорiг Украiни i Профспiлкою працiвникiв
автомобiльного транспорry та IllJulxoBoгo господарства

Украiни на 2020-2022 роки (да;ri - Уюда)

l. Вiдповiдно до Нацiональноi економiчноi стратегii на перiод до

2030 року, затвердденоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 березня

202l Ъ. лЬ l79, одним з очiкуваних результатiв ремiзацii якdi с кзабезпечuпч

розвumок люdськоео полпенцiалу i вuzраmu конtЕренцiю за пманпu),
Держа""rм агентством автомобiльних дорiг Украiни та Профспiлкою

прiцiвникiв автомобiльного транспорту та llUIяхового господарства Украiни
(лалi - Сmрони) прийнято спiльне рiшення пiдвищити з 0l травня 202l року

iозмiр тарифноi сгавки робiпrика I розряду до рiвня 240 вйсоткiв вiд

npo*noo"o.o MiHilryr'ry лля працездатних осiб у розрахунку на мiсяць, рщом з

вЙповiдним перер (}tsанням мiжпосадових коефiцi€нтiв до окладiв та

тарифних ставок.
У зв'язку з зазначеним Сторони вносять в Угоду TaKi змrни та

доповненЕя:
1.1. У rгуlктi 2.2. слова i цифри:
<( - 2102 zpuBHi з 1 березня 2020 року;
- 2197 epuBeHb з 1 лuпня 2020 року;, 2270 zpuBeHb з I zруdня 2020 poKy.lt
замiнити словами i цифрами:

< - 2270 zpuBeHb з l праав 202l року;
- 2379 zpuBeHb з 1 лuпм 2021 року;
- 248l zрuвня з 1 zруdня 202l року.>

1.2. дбзац п'ятий ггункгу 2,2. викласти в релакцii:
<Тарuфна спавка робimнuка I розряdу вспановлюепься на piBHi

240 BidcoiKii розмiW проэиtпковоzо MiHiMyMy dм працезdаmнш осiб у
розрахунку на мiсяць,>

1.3. Додатки 1-15 при рiвнях
осiб у розрахунку на мiсяць 2270
частиною цих змiн та доповнень.

прожиткового MlHlMyMy для працездатних
rрн,2319 грн та 2481 грв е невiд'емною

2. ,Щля забезпечення викокаtlня пlъкry 1 частини першоi cTaTTi l 1 Закону

Украiни <IIро публiчнi закупiвлi>>, внести наступнi змiни у Додаток l6:- 
2.1. Пlrrкr 2.7 роздiлу II <Оплата прачi, пiдвищення рiвня доходiв>> Угоди

доповнити абзацом наступного змiсry:
к,Щltя працiвнuкiв, цо вidповidно do законоdавсmва про публiчнi закупiвлi

вuзначенi уповноваэ!сенlLl|tц особамu з пфлiчнuх закупiвель, dозволuпu

премiюванЙ у розмiрi dо 400%о посаdовоzо оклаdу за факmuчно вidпрацьованuй

io", 
" 

,*"*пЪ"^i'вid кiлькоапi провеdенuх процеdур зqкупiвель mа обсяzу

бюdэrеmнuх коu,опiв. ll.
2.2. У,ЩодаткУ lб до УгодИ перелiк доплат, визначених у роздiлi I,

доповнити наступною позицiею, додатково врахов},ючи необхiднiсть залуtення



q

висококвалiфiкованих спецiалiстiв iнженерних спецiальностей до коктолю за

якiстю виконуваних робiт:

ншва dо лаrп mа наdбовок Рймiрu lolLlar па наабавок

3а склаdнiспь, нопрухенiспь у dо 50 BidcolnrtB посаdовоzо оклаdу
робопi (dля уповноваасеноii особu
з tryблiчнtLх заlупiвелtь; dM
iHrceHepiB, ulо зdiйенююпь
йехнiчцuа на2мd по конпроль
якосlпi dорохнЬ робiп i
лаперiмiв)

2.3. У [одажу lб до Угоди у роздiлi II у позицii 5 слова <<За виконапня
особливо важливоi роботи Еа певниЙ термiю> доповнитr символом ((*).

2.4. Пiспя перелiку надбавок, визначених у роздйi II, доповнити словами
та символами у наступнiй редакцii:

к * Ноdбавка не мосЕе бупч Bclna\oшe\a, якл4о на lпой саме перiоd BcпoHoBJleHo

dолаапу за еклаdнiспь, напрwенiспь у робопt ))

3. З метоЮ забезпеченнЯ нzuIсжIlогО викоЕаIlшl вимог oTaTfi 5 3акону
Украiни (Про мобйiзацiйну пiдгоmвку та мобiлiзацiю> та акгивiзацii
здiйсненвя заходiв з мобiлiзацiйноi роботя на пiдприемствж та органiзацiях

дорожньою господарства, де е така потреба, доповнити додатки 2, 3,5, б, 8, 9,

l0, ll та 14 до Гшревоi угоди посадою <<фахiвець з плапань мобiлiзацiйноi

ро б опu>> (ко д класифiкатору профес iй 2 | 49.Z).

Враховуючи перерозподiл обов'язкiв та зменlчення наваЕI&кення на

фахiвця з режиму ceкpeтHocTi, який paHirue викоrryвав обов'язки фахiвчя з

мобiлiзацiйноi роботи, привести розмiр оклалiв фахiвчя з режиму ceKpeTHocTi

та фахiвuя з питань мобiлiзацiйноi роботи першоi Kaтeюpii, др)trоi кат€горii та
без категорii до рiвrrя посадового окладу iнженера першоi категорii, шlугоi
категорii та без категорii вiдповiдно.

4. Розглянрши пропозицii пiдприемств та органiзацiй дорохньоm
господарства, сторони домовиJIись внести до Угоди наступнi 1ггочнення та

доповнення:
4.1. У роздiлi IV Уголи пlT rкг 4.1l викJlасти у наступнiй редащii:
K4,1 1 , Вidзначаmu:
- tцорiчно в ослпанню неdiлю эtсовrлня - ,Щень авmомобiлiсmа i dороаснuка,

вспановленuй Указом Презtлdенпа YKpatHu Bid 18 эtсоыпня 1993 року М 452/93

<Про !ень авmомобiлiсmа i dороаснuка> (в реdакцii' Указу Презudенmа

Bid 22 эrовtпня 1997 року Ns 1173/97):
- ulорiчно 14 zруdttя -,Щень вtlланування yacHuKiB лiквidацii наслidкiв aBapii'

аа Чорнобtlльськiй дЕс, вспановленuй Укаюм Премdенmа YKpaiHu

вй I0 лuопопаdа 200б року ]'[s 945/2006 кПро ,Щень вulануsання yacHuKiB
iхвidацii' наслidкiв aшpit на Чорнобuльськiй ДЕС>;



- lцорiчно 26 квiпня - Мiэенороdнuй dень па.,ч'яmi Чорнобuльськоi'
пpazedit, всmановленuй резолюцiсю Генермьноi' Дсамблеt ООН Bid 08 zруdtlя

2016 року Ne ЫRЕSП1/125.>
4.2. У додатку 17 до Угоди доловнити пркт 4 абзацом наступного змiсry:
кУповноваэrcенi з анпuкорупцiйноi' diмьноспi)).
4.3. У додатках 2,3,4 до Угоди пiдвищити розмiри посадових окладiв за

посадою <СrпарШuй iнспекпоР з KadpiB> за верхньоЮ межею - ло розмiрiв
посадового окJIаду за посадою (1r,rrceHep> 2 категорii за вiдповйним додатком.

4.4. У додатку 3 до Угоди:
4.4.1. Верхню та нижЕю межi посадових ок.ладiв

MexaHiK, mехноло?, енер?еmuк. економiсm, мепроло?,
oxopoHu працi>> збiльшити додатково на l0 вiдсоткiв.

4.4.2. Об'еднати позицiТ, що мають однаковi категорii посад та меж1

посадових ок.ltадiв.
4.5, Вiдповiдно до вимог пувrгу 9

Украiни <Про aKlioHepвi товариства>:
частини др}тоi cTaTTi 52 Закону

4.5.1. Викласти абзац перший пункту 2.4 Роздiлу II Угоди у наступнiй

d.lя робimнuкtв: III розряф
IV розряdу
V розряdу
YI i вuцtlх розряdiв - 32 Bidcoпtru парuфноi' сmавкu (oшady)

4.7. У додатку 9 до Угоди позицiю <tЁlачальнuк ценпру>> доповIlити
сrюваIrrи та символами <<, duрекпор фiлit, начальнuк вiddiлу комплексноео

лрекпування **>. ,Щодаmк 9 до Угоди доповнити примiткою <**) м
ДI "УкрОi.проdор" верхня меэса посqdовuх oшqdiB склаdае 20 000 zpH.>>

за позипiею <<Гоttовнi:

duспеmчер, iнэlсенер з

a

редакцll:
<2,4. Розмiрu посаdовuх oMadiB по yMoau оплqпu працi KepiBHuKiB

dерэtсавнuх пidпрuсмсmв па ДТ цЩДК <двmомобiльнi dopozu YKpaiHu> (dалi -
Компанiя) всmаноыlююпьсЯ Укравmоdором BidnoBidHo do поспановu Кабiнеmу
MiHictltpiB YKpai|Hu Bid 19 mравня 1999 року No 859 <Про yMoBu i розмiрu оllлалпu

працi KepiBHuKiB пidпрuемсmв, заснованuх на dер савнiй. комунмьнiй власносmi,

па об'еdнань dерэrавнuх пidпрuсмспвл (iз змiнамu) i обумовлююпься у
конпракmi, а розмiрu посqdовuх oMadiB KepiBHuKiB dочiрн* пidпрuемспв
компонit всmановлююпься самою Компонiсю з dоmрuманttя,l BuMoz зазнqченоi'

поспановu. Запверduсення умов конпракпiв, якi уклаdоmuлупься з чlенсl)уlu

правлiння Компанii|, mа вспqцовlення розмiру ix BuHazopodu налеэrcutпь dо

компеmе нц il' HazMdoqo| ра du Компанii:. "
4.5.2. Викласти додаток 14 до Угоди в редакцii, що додасться.
4.6. У додатку 16 до Угоди:
4.6.1. Максимальний розмiр доплати <За iнтенсивнiсть працi робiтникiв>

збйьшити до 20 вiлсоткiв тарифноi ставки (оклалу).

4.6,2. ,Щиференцiйованi розмiри надбавок <За високу професiйну
чайстернiсть>> до тарифних ставбк (оклалiв) робiтникiв збiльшити, викJIавши у
настlпнiй редакчii:

- 20 BidcoпKiB
- 24 BidcoпKiB
- 28 BidcolпKiB
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5. Сторони домовились розмiстити на веб-сторiнцi Укравтодору Змiни та
доцоввення Ng l до Угоди в однодевний TepMiH пiсля ix о,триманrrя з повiдомноi
peccTpauii в MiHicTepcTBi розвитку економiки, торгiвлi та сiльського
юсподарства Украiни.

3мiни та доповвення Nоl вводяться в дiю з 01 травня 202l року.
Дя державютх пiдприемств та органiзацiй, дочiрнiх пiдприемств

АТ к{АК <Автомобiлькi дорги УкраiЪо та ix фiлiй HoBi пiдвищенi тарифнi
ставки та посадовi оклади вiдповiдно до пункгу 1 цих змiн та доповнень до
Угоди засmсовуються виключно за умови вiдсутностi заборговаяостi з виплати
заробiтвих цлат та царахувань Еа заробiтву плату.

Голова Профспiлки
працiвникiв автомобiльного

I

ч \ lй{U/ ,/W:



Додаток 1

до Галузевоj угоди н а 2О2О-2О22 роки

дiо з 01 травня 2О21 року (2 270 грн)

Мiсячнi тарифнi ставки робiтникiв
пiдприемств дорожнього господарства

(у гривнях)

Назва виробництва розряди

I

Дорохн€
посподарство

(будiвництво, ремонт i

утримання
автомобiльних дорiг i

цrr}чних споруд)

ВrдобуIок i
переробка нерудних
будiвельних
Iбrcрiалiв

ВiФФитi riрничi роботи,
роботи в кар'ерах,
rЕреробка будiвельних
чатерiалiв

Пдlrрr€шства зв'язку

мiтнl.ки зайнятi на

фтiннi свердловин

Е бурвuх
,qlBlю<rкax

ltri вrrдБ дiяльноGтi

6279 7974 8539

5448 6919 7409

9481 10298 11з02

8226 89з5 9806

Коефiцiенти спiввiдноцJень розмiрiв тарифних ставок
ll-Vll| розрядiв iтарифноi ставки l розряду

,|,0 1,2т ,l,зб 1,51 l,M 1,80 2,1з 2,3,|

Мiсячнi тарифнi ставки (оклади)

5448 6919 74о9 s226 8935 9806 11604 12585

6174 7841 8397 9323 10125 1111з

5448 6919 7409 8226 8935 9806
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Додаток 2

до Галузево'l угоди на 2020,2О22 роки
дiо з 01 травня 2021 року (2270 грн)

Посадовi оклади (оклади)
керiвникiв, профеqiоналiв, фахiвцiв та технiчних Gл!п(бовцiв

служб автомобiльних дорiг
(у гривнях)

t 3аступник начальника, головний бухгалтер

Начальники вiмiлiв: якостi, технiчного контролю та
нових технологiй, ремонry та експлуатацiйного

rгримання автомобiльних дорiг, Lлтучних споруд та
безпеки дорожнього руху

Начальники вiмiлiв: iнвестицiйно-коlлторисноi
роботи. будiвництва, реконструкцii та капiтального

ремонry, пiдготовки проектно-кошторисноi
докумевтацii, забезпеченвя землевiдведення

Начальники вiддiлiв: економiчного, планово-
економiчного, фiнансово-економiчного

Начальник тендерно-договiрного вiддiлу

Начальник лабораторii з контролю якостi
виробництва

Начальник юридичного вiддiлу

Начальник адмiнiстративно-господарського вiмiлу

ЗавИуsач господарства

Фахiвець з режиму ceкpeтHocтi, фахiвець з питань
uобiлiзацiйноj роботи :

1категорij
2 катеrорiT
без категорiI

19840 14755

14392 9988

14392

14з92

14392

14з92

,l4392

12485

9897

9988

9988

9988

9988

9988

9579

7627

11532
10533
9875

9080
8558
7 446

Найменування посад

Розмiри посадових
окладiв

верхня
межа

нижня межа
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Найменування посад

Розмiри посадових
окладiв

верхня
меха

нижня межа

Фахiвець iз зв'язкiв з громадськiстю та пресою

Провiднi: eKoHoMicT, бухгалтер, юрисконсульт,

уповноважений з автикорупцiйноi дiяльностi,
iнженери Bcix спецiальностей, фахiвець з публiчних
закупiвель

EKoHoMicT, бухгалтер, юрисконсульт. уповноважений
з антикорупцiйноi дiяльностi, iнженери Bcix
слецiальвостей, фахiвець з публiчних закупiвель

1 категорii
2 категорii
без категорij

Аналiтик комп'ютерних систем

Старший iнспекrор з кадрiв

|нслеfiор з кадрiв

Технiки')

12485 8626

124в5 9579

115з2
1053з
8626

12485

10533

8626

7673

9080
8626
7446

9579

7673

6719

6719

Пр<lчimка:

') KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв TexHiкiB залежно вiд квалiфiкацiйноrо

рlвня визначаються у колективному договорi

t.



Додаток 7

до Галузевоi угоди н а 202О-2О22^ро,ки

дiо з О1 травня 2021 року (2 270 грн)

розмiри тарифних ставок (мiсячних посадових окпадiв,

'"Ё;;;;;.й"^iB) працiвникiв наскрiзних професiй
(у гривнях)

i
ЪвИувачi: канцелярii, центрального складу

завiдчвач маL!инописноlо бюроi cтapu,lii касир, iнспепор,

fif,jй-йй, iнспекгор з ковтролю за виконанням

дору]евь; товарознавець

завiдчвачii господарства, складу, копiювально-

роi"о*ув"л""о,о бюро, фотолабораторll

3авiдвач apxiвy з обсягом матерiалiв

до 75 тис. одинйць схову

гювад 75 тис, одиниць схову

С-арiJий диспетчер, старUJий оператор диспетчерськоi

сrrяtби

.irбЕтчер
r,ЯJВtrrФНСТРУПОР

(эо.lнспекгор, стенографiст, друкарка 1 категорii, , __

:;;;;;;;;р"ою нjбору, iнспек,ор з контролю за

!-Фсlнвям дорг]евь

.ъ\Ф П категорii, секретар-стенографiст, експедитор 
,

Б*по. r"*irу"альник, секретар навчально'i частини

яФ,Е1\€р)

Сrsтардрцарка, секретар, аrент з постачання, рахiвник,

Б-, ййо, 
"o,i'apiyc, 

калькулятор, нарядник,

Бi. i"ёпо""к, копiювальник, експедитор, завiдувач

GB rDperrop

r€€j бiоро перепусток, контролер на контрольво-

aЕr_.ФФ.aу пунпi

ЕЕlarор Фrробничого навчання робiтникiв масових

@
(Eiap ваrовоrо устаткуванвя

7945

7945

6356

6810

7945
8944

8626
8127
7446

6810
7900

6719
6265
5811

7 446 5811

6810 5з12

бз56

8354

9625

9625

5176

6492

7900

7900

Розмiри посадових
тарифних омадlв

Найменування посад
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Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладiв

верхня
мех(а

нижня межа

Оператор елекrрозв'язку, оператор диспотчерськоТ
слрби')

Оператор копiювальних та розмножувальних машин
при одержаннi копiй на паперi
при виrотовлевнi друкарських форм з т€кстових i

l1,1трихових оригiналiв
при виготовленнi друкарських форм з оригiналiв, якi

мiстять пiвтоновi та pacтpoвi зображення

Електромеханiк, елеrгрик дiльницi

Фельдшер з проведення оrляду водi'lЬ

робiтники

KotaelцaнT
lЪшинiст iз прання та ремонry спецодяry, робiтник
вrробничих лазень

|,lалагоджувальник полiграфiчного устаткування, мащивiст
riзальних машин, друкар офсетного плоскоrо друкування,
ФотоФаф, зайнятий виготовленням негативiв плоского
друry. елекгромонтажник з освiтлення та освiтлювальних
Ереr(

Вагар, возiй, каштелян, конюх, пiдсобний робiтник, двiрник,
садiвник, свiтлокопiювальник, скJlографiст (ротаторник),
схлопртиральник, прибиральник територiй, виробничих
rр.r9iщень

Водiй електро- та автовiзка, водiй самохiдних механiзмiв,
rалiтлlник документiв, складач р!^lним способом,
бФшяувальник, приймальник замовлень, приймальник
qrъaьхогосподарських продуктiв та сировини, ваrлядач
гý[ютехнiчних споруд

ltатr,iрач пiдлоги

}Е{втор елекrронно-обчислювальних та обчислювальних
вдrarr

8217

6038

658з

7128

8989

744в

5766

6038

6583

6174

6855

1ПD{rl s
Ko.nPoTHi розмlри посадових окладiв опораторiв електрозв'яэку залgх(но вИ квалlфlкацiйноrо

tЬм визначаються у колективному доrоворi

6665

6038

5802

5221

6038 5221

5221 4540

5766

4949

826з

7718

5221

4540

5766

65833 благоустрою
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Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладiв

верхня
межа

нижня меха

Водiй транспортно-прибиральноi ма!Jини, комiрник

гардеробник, кубiвник, кур'ор, сатураторник, прибиральник

службових примiщень

Сторож

Опалювач, маркувальник

Лiфтер

Лiфтер при цвидкостi руху лiфтiв

вИ 2,5 до 5 MeTpiB в секунду

вй5до7метрiввсекунду
понад7метрiввсекунду

[lрийомоздавальник BaнTa)lry та багая(у

Роздавальник нафтопродуктiв

Пgrulrпка:
|(оIФетн| розмiри мiсячних окладiв робiтхикiв
ю.ryваних робiт i умов працi, а Tal(o)lt з

обслуrоаувэння i норм9тпвноТ чисвльlюстi.

встаноалюються залsхно ви ii хвалiфiхацii, складностi

урахуванням напруженостi нормованих завдань, норм

6038 5766

6038

4540

4540

4540

4540

522,|

5493
6038

5766

549з

5493
60з8
6583

7718

60з8
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Додаток '15

до Галузевоi угоди на 2О20-2022 роки
дiе з 01 травня 2021 року (2 270 грн)

l. Тарифнi ставки i оклади
водl-iв автотранспортних засобiв

(у гривнях)

1.1. Barrmar<Hi авmомобiлi

Вантажо-
пИ'йомнiсть
автомобiлiв
(в тоннах)

l rрупа 2 rрупа 3 rрупа

бортовi автомобiлi та
автомобiлi фурrони

призначення

спsцaалiзованi та
спsцiальнi автомобiлi,
самоскиди, цистерни,

рёфрихsратори,
контойнеровози, пох(вх(нi,

поливомийнi, пiдмlтально-

автовавантажувачi та iHцJi

сiдельнiтягачiз

автомобiлi з
пбревезення цбменry,

ядохiмiкатiв, бозв(цного
aMiaKy, амiачноi води,

гнилого смiття,
асенiзацiйних BaHTа)(iB

д9 1,5
siд 1,5 до 3
вiд3до5
вiд5до7
вiц 7 до 10
вiд 10 до 20
вИ 20 до 40
dд 40 до 60
щщв 60

особливо малий
i Iалий

С€реднiй

в€лию{й

1,2, леековi авmомобiлi

до 1,8

вiд 1,8 до 3,5

вище 3,5

7160
7745
86з1
9511
10492
10887
1147з
124оз

7745
8631
951]
10492
10887
1147з
124оз
13з84
14564

8631
95,11

10492
10887
1147з
1240з
1зз84
14564

8040

83з5

86з1

6815

7110

8040

клас автомобiля Робочий обсяг двиryна (в лiтрах)

Мiсячнiтарифнi
ставки

верхня
межа

нижня
межа

I
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Додаток '|

до Галузевоi угоди на 2020-2022 рокй
дiе з 01 липня 2021 року (2 З79 грн)

Мiсячнi тарифнi ставки робiтникiв
пiдприемств дорожнього rосподарства

(у гривнях)

Назва виробництва розряди

I l ll llll llv l v |чl Ivll l vlll

Коефiцiонти спiввiдноLлень розмiрiв тарифних ставок
lbvlll розрядiв i тарифноi ставки l розряду

1,27 1,36 1,5,| 1,64 ,|,80 2,1з 2,з1

Мiсячнi тарифнi ставки (оклади)

Дорожнс
rосподарство

(будiвництво, ремонт i

угримання
автомобiльних дорiг i

tllтучних споруд)

Видобуток i

переробка нерудних
будiвельних
uатерiалiв

5710 7252 7766 8622 9з64 ]0278 12162 13190

1,0

Вhкритi гiрничi роботи,
роботи в кар'орах,
переробка будiвельвих
uатерiалiв М71

Пiдприемствазв'я"ц 
571о

робiтники зайнятl на
6!piHHi свердловин

на буровчх
успановках

|нчJi види дiяльностa

8218 
_ 
8801 9771 10612 11648

7252 7766 8в22 9364 10278

6580 8з57 8949 9936 10791 11844

5710 7252 7766 8622 9364 10278
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Додаток 2
до Галузевоi угоди на 2О20-2022 роки
дiо з 01 липня 2021 року (2 379 грн)

Посадовi оклади (оклади)
керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв

сл).жб автомобiльних дорiг
(у rривнях)

)
Заступник начальника, головний бухгалтер

Начальники вiддiлiв: якостi, технiчного контролю та
нових технолоtiй, ремонry та експлуатацiйного
лримання автомобiльних дорiг, штучних споруд та
безпеки доро}<нього руху

Начальники вiддiлiв: iнвестицiйно-кощторисноi
роботи, будiвництва, реконструкцii та капiтального
ремонту, пiдготовки проектно-коtлторисноi
документацii, забезпечення землевiдведення

Начальники вiмiлiв; економiчного, планово-
економiчного, фiнансово-економiчного

Начальник тендерно-договiрного вiддiлу

Начальник лабораторii з контролю якостi
виробництва

Начальник юридичного вiддiлу

Начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу

Завiдувач господарства

Фахiвець з режиму ceKpeTHocTi, фахiвець з питань
uобiлiзацiйноi роботи:

1 катеrорij
2 категорii
без Kaтe[opii

20792 15464

15083 10468

1508з

15083

]508з

15083

15083

13085

10з72

10468

10468

]0468

10468

10468

10039

7993

12085
110з9
,10з49

9516
8969
7803

Найменування посад

Розмiри посадових
окладiв

верхня
межа

нижня межа
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Найменування посад

Розмiри посадових
омадiв

верхня
межа

нижня межа

Фахiвець iз зв'язкiв з гроlvадськiстю та пресою

Провiднi: eKoBoMicт, бухгалтер, юрисконсульт,
уповноаажений з антикорупцiйноТ дiяльностi,
iнженери Bcix спецiальностей, фахiвець з публiчних
закупiвель

EKoHoMicT, бухгалтер, юрисконсульт, уповноважений
з антикорупцiйноi дiяльностi, iнженери Bcix
спецiальностей, фахiвець з публiчних закупiвель

1 категорji
2 категорii
без категорii

Аналiтик комп'ютерних систем

Старший iнспектор з кадрiв

lнспекrор з кадр|в

Технiки')

1з085

13085 10039

9040

12085
11039
9040

1з085

1 1039

9040

8041

9516
9040
7803

10039

8041

7042

7о42

Прчмimка:
-) KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв TexHiKiB залежно вiд квалiфiкацiйноrо
рiвня виэначаються у колеfiивному договорi

l
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Додаток 7
до Галузеsоi угоди х а 202Ф2О22 роки
дi€ з 01 липня 2021 року (2 З79 грн)

розмlри тарифних ставок (мlсячних посадових окладiв,
мlсячнrх окладiв) працlвнпкlв насхрiзних професiй

(у гривнях)

3авИувачi: канцелярГi, центральноrо скrlаду

Завiдувач ма[!инописного бюро; старцJi: касир, iнспекгор,
apxiвapiyc, корекrор, iнспепор з контролю за виконанням
дорлень; товарознааець

3авiдувачi: rосподарства, скпаду, копiювально-
розмхожувального бюро. фотолабораторii

3авaдувач apxiBy з обсягом матерiалiв
до 75 тис. одиниць схову
понад 75 тис. одиниць схову

СтарцJий диспетчер, старший оператор диспетчерськоi
слrдби

Диспетчер
КресляFконструкrор

Касир, iнспоктор, стенографiст, друкарка 1 категорГi,
опоратор комп|ютерноrо набору, iнспекгор з контролю за
виконанням доручень

друкарка П категорii, секретар-стенографiст, експедитор
транспортний, таксувальник, секретар навчальноI частини
(диспетчер)

секретар-друхарка, секретар, аaент з постачання, рахiвник,
кресляр, дiловод, apxiBapiyc, калькулятор, нарядник,
облiковець, табельник, копiювальник, експедитор, завiдувач
комори, корекrор

черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-
пропускному пунктi

lнструкгор виробничого навчання робiтникiв масових
професiй

Оператор вагового устаткування

9754

l
8327

8327

6661

7137

7,|37

8279

7о42
6566
6090

8з27
9з7з

9040
8517
780з

6661

8755

10087

10087

5424

68м

827g

в279

780з 6090

71з7 5567

Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладis

верхня
межа

нижня межа



/|

l

оператор елекгро3в'язку, оператор диспетчбрськоi
сrt}4l(би ')

оператор хопiювальних та розмнох(увальних мащин
при одержаннj копiй на паперi
при виrотомоннi друкарських форм з текстових i

tllтрихових ориriналiв
при виrотовленнi друкарських форм з оригiналiв, якi

мiстять пiвтоновi та расгровi зображення

Електромеханiк, елекгрик дiльницi

Фельд[чер з лроведення огляду водГiв

8612

6328

6899

747о

9421

7803

604з

6328

6899

6471

7185

') Примhl€

_._КонФе'нi розмiри посадових омадiв onepa'opi. елоктрозв'язку залежно вИ квалlфiкацiйноrо
рlвня визначаються у колективномудоюворi

робiтники

Комендант
Машинiст iз прання та ремонту спецодяry, робiтник
виробничих лазень

налагомувальник полiграфiчпого устаткування, машинiст
рlзальних машин, друкар офсетного плоского друкування,
фотограф. зайнятий виготовленням негативiв плоскоrо
друку, електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних
мереж

Вагар, возiй, каl,Uтелян, конюх, пiдсобний робiтник, двiрник,
садiвник, свiтлокопiЮвальник, склографiст (ротаторник),
скrlопротиральник, прибиральник територiй, виробничих
примiцень

водiй елеrгро- та автовiзка, водiй самохiдних механiзмaв,
палiтурникдокументiв, схладач ручним способом,
ОЕюtlJурувальник, приймальник замовлень, приймальни(
сйьськогосподарських продупiв та сировини, наглядач
rцротехнiчних споруд

Натирач пiдлоги

оператор елекгронно-обчислювальних та обчислювальних

робiтник з блаrоустрою

6985

бз28

6081

5472

6328 5412

5472 4758

604з

5186

8660

8089

5472

4758

6043

6899

Найменування посад

Розмiри посадових
тарифних окладiв



Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладiв

верхня
межа нижня межа

Водiй транспортно-прибиральноiмаLчини, комiрник

гардеробник, кубiвник, кур'ер, саryраторник, прибиральник
сл}Dбових примiщень

Сторож

Опалювач, маркувальник

Лiфтер

Лiфтер при цвидкостi руху лiфтiв
8И 2,5 до 5 MeTpiB в ceкylцy
вiд 5до 7 MeTpiB в секунду
понад7метрiввсекунду

Г|рийомоздавальник вантаr(у та багажу

Роздавальник нафтопродуrтiв

Прuмilпка:
KoHlQgTHi розмiри мiсячних о(ладiв робiтнихiв
3rlФнуваних робiт i умов працi, а Tal(o)l{ з
обслуrовування i нормативноi чис€льностi,

встановлюються залежно вiд k квалiфiкацii, складностi
ураryванням Hanp}xвHocтi нормованих завдань, норм

6328

бз28

604з

4758

4758

4758

4758

5472
5757

604з

5757

5757
6328
6899

8089

6328

li
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Додаток ,! 5
до Галузевоi угоди на 2О2О-2О22 роки

дiе з 01 липня 2021 року

l. Тарифнi ставки i оклади
водГЬ автотранспорпrих засобiв

(у гривнях)

1-1, Ванmажнi авmомобйl

(2 379 грн)

вантажо-
пiд'йомнiсть
автомобiлiв
(в тоннах)

1 rрупа 2 група 3 група

бортовi автомобiлi та
автомобiлi фургони

слоц|6лiзованi та
сп€цiвльнi автомобiлi,
самоскиди, цистеDffи,

рефрижераториl

контбйнбровози, пох€)fi i,

поливомийнi, лiдмiтально_

автонавантажувачi та iHlJJi

сiдельнiтягачiз

автомобiлi з
перевезення цеменry,

ядохiмiкатiв, безводного
aмiaкy, амiачноi води,

гнилого смiття,
асенiзацiйних вантажiв

до 
,1 

,5
вiд 1,5 до З
вiдЗдо5
вiд5до7
вiд 7 до 10
вiд 10 до 20
вiд 20 до 40
вiд 40 до 60
вище 60

особливо малий
iмалий

Середнiй

Великий

1.2. леzковi авmомобiлi

до 1,8

вiд 1,8 до З,5

вище 3,5

7503
8117
9045
9968
10996
11410
12о23
12999

в117
9045
9968
10996
,l 1410
1202з
12999
,l4027

15264

9045
9968
10996
11410
12о23
12999
,l4027
,l5264

8426

8736

9045

7142

7451

8426

клас автомобiля Робочий обсяr двиryна (в лiтрах)

Мiсячнiтарифнi
ставки

верхня
межа

нижня
меха

a

I



,rI

до галузевоi угоffiТ!ёrl-rоr, ооr."
дiе з 01 Фудня 2О21 року (2 4s1 грн)

. Мiсячнi тарифнl ставки робiтнихiв
пlдприеirств дорожнього rосподарства

Коефil]Ьнти спiввiдношень розмiрiв тарифних ставок
Il_vlll розрядiв i тарифноi ставки i розряду

1,0 1,27 .|,зб 1,5,t 1,64 1,sо 2,13 2,з1

Мiсячнi тарифнi ставки (оклади)

7562 8097 8991 9765 10717 12682 1з754

Доро)ffi€
господарство

(будiвництво, ремонт i

уrримання
автомобiльних дорiг i
Lчтучних споруд) 5954

видобуток i
пероробка н€рудних
будiвельних
матерiалiв

ВИкритi гiрничi роботи,
роботи в кар'ерах,
переробка будiвельних
матерiалiв 6748

Пiдприемствазв'я"ц 
5g54

робiтники зайнятi на
бурiннi свердловин

10189 11067 12146

8991 9765 lo717

8570 9177_

7562 8097

на буровuх
усmановках

lHu,li види дiяльностi

8715 93з2 10362 11254 12352

7562 8097 8991 9765 1о717

6862

5954

(у гривнях)

Назва виробництва розряди



Додаток 2
до Галузовоi угоди н а 2О2О-2О22 роки

дiе з 01 грудня 2021 року (2 481 грн)

Посадовl оклади (оlUlади)
керlsникiв, професiоналlв, бахiвцlв та технiчних слtD(6овцiв

сл)Dкб автомобiльних дорiг
(у гривнях)

Найменування посад

Розмiри посадових
окладiв

3аступник начальника, rоловний бигалтер

начальники вiддiлiв: якостi, технiчноtо контролю та
нових технолоdй, ремонry та експлуатацiйного
утри[.1ання автомобiльних дорir, штучних слоруд та
оезпеки доро)tfi ього руху

На_чальники вМiлiв: jнвестицiйно-коLUторисноi

роботи, будiвництва, реконструкцii та капiтального
ремонту, пiдготовки проеrгно-коUJторисноТ
документацii, забезпечення землевiдведення

Начальники вiддiлiв: економiчноl-о, планово-
економiчного, фiнансово-економiчноrо

Начальник тендерно-договiрного вiмiлу

Начальник лабораторiТ з контролю якостi
виробництва

Начальник юридичного вiддiлу

Начальник адмiнiстративно-господарського вiмiлу

Завiдувач господарства

Фахiвець з режиму ceкpeтHocтi, фахiвець з питань
мобiлiзацiйноТ роботи:

1 катеrорiТ
2 категорii
без категорii

21684 16127

157з0 10916

15730

157з0

15730

15730

157з0

13646

10817

10916

10916

10916

10916

10916

10470

8336

lZoUJ
11512
10792

9924
935з
8138

м



aлdб

Фахiвець iз зв'язкiв з громадськiстю та пресою

Провiднi: eKoHoMicт, бухгалтер, юрисконсульт,
уповноважений з антикорупцiЙноТ дiяльностi,
Iнженери Bcix спецiальностей, фахiвець з публiчних
закупlвель

EKoHoMicT, бухrалтер, юрисконсульт, уповноважениЙ
з антикорупцiйноi дiяльностi, iнженери Bcjx
спецiальностеЙ, фахiвець з публiчних закупiвель

1 категорii
2 катеrорii
без катеrорiТ

Аналiтик комп'ютерних систем

Старщий iнспектор з кадрiв

lнспекгор з кадрiв

Технiки -)

13646 9428

13646 10470

12603
11512
9428

13646

11512

9428

8з86

9924
9428
8138

10470

8386

7з44

7344

Прuмlпка:

]л Р::r]:lочr'ри лосадових окладiв TexHiKiB залехно вiд квалiфiкацiйного
рlвня визначаються у колекгивному договорi

Найменування посад

Розмiри посадових
окладiв



Додаток 7
до Галузеsоi угоди на 202О-2О22 рохп
дiе з 01 rрудня 2021 року (2 481 грн)

розмlри тарифних ставок (мiсячних посадових окладlв,
rrlсячних окладiв) працlвникlв наскрiзних професlй

(у гривнях)

Завiдувачi: канцелярii, центрального складу

завiдувач мацJинописного бюро; старшi: касир, iнопекторl
apxiвapiyc, корекrор, iнспеrгор з контролю за виконанням
доручень; товарознавець

завiдувачi: господарства, складу, копlювально-
розмножувального бюро, фотолабораторii

Завiдувач apxiBy з обсягом матерiалiв
до 75 тис, одиниць схову
понад 75 тис, одиниць схову

старший диспетчер, старший оператор диспетчерськоi
сл)д(би

Диспетчер
Кресляр-конструкrор

Касир, aнспекгор, стенографiст, друкарка 1 категорii,
оператор комп'ютерноrо набору, iнспектор з контролю за
виконанням доручень

друкарка П категорii, секретар-стенографiст, експедитор
транспортний, таксувальник, секретар навчальноi частини
(диспетчер)

секретар-друкарка, секретар, агент з постачання, рахiвних,
кресляр, дiловод, apxiBapiyc, калькулятор, нарядник,
облiковець, табельник, копiювальник, експедитор, завiдувач
комори, коректор

черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-
пропускному пунктi

lHcTpyKTop виробничого навчання робiтникlв масових
професiй

Оператор вагового устаткування

10172 7542

8684

8684

6947

744з

744з
86з4

7344
6848
6351

8684
9775

9428
8882
8138

6947

91з0

105]9

10519

5657

7096

8634

8634

81з8 6351

7443 5806

Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окrlадiв

верхня
межа нижня межа



2Е

Оператор електрозв'язку, оператор диспотч€рськоi
служби ')

Оператор копiювальних та розмножувальних машин

при одержаннi копiй на паперi
при виrотовленнi друкарських форм з текстових i

штрихових оригiналiв
при виготоsленвi друкарських форм з оригiналiв, якi

мiстять пiвтоновi та pacтpoBi эображення

Електромеханiк, елекгрик дiльницi

Фелццlер з проведення огляду водiiв

робiтники

Комендант
МачJинiст iз прання та ремонry спецодяry, робiтник
виробничих лазень

Налагод)кувальник полiграфiчного устаткування, маtllинiст

рiзальних мачJин, друкар офсетвого плоского друкування,
фотоrраф, зайнятий виготовленням негативiв плоскоrо
друку. електромонтажник з освiтлення та освiтлювальних
мерФl(

Ваrар, возiй, каUJтелян, конюх, пИсобний робiтник, двiрник,
садiвник, свiтлокопiювальник, склографiст (ротаторник),
склопротиральник, прибиральник територiй, виробничих
примiцень

Водiй елекrро- та автовiзка, водiй самохИних механiзмiв,
палiryрник документiв, складач руrним способом,
брошурувальник, приймальник 3амовлень, приймальник
сiльськоrосподарських продуктiв та сировини, наrлядач
гИротехнiчних споруд

Натирач пiдлоги

Оператор елекгронно-обчислювальних та обчислювальних
машин

Робiтник з благоустрою

8981

6599

7195

7790

9825

8138

6302

6599

7195

6748

7493

t) Прхмlтка
KoHKpeTHi розмiри посадових омадiв операторiв елоктрозв'язку залеr(но вИ квалiфiкацiЙноrо

рiвня визначаються у колекrивному доrоворi

7284

6599

бз41

5706

6599 5706

5706 4962

бз02

5409

9031

84з5

5706

4962

6302

7195

Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладiв

верхня
мея<а

нижня межа

I
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Найменування посад

Розмiри посадових i

тарифних окладiв

верхня
межа нихня межа

Водiй транспортно-прибиральноТ машини, комiрник

Гардеробник, кубiвник, кур'ер, сатураторник, прибиральник
сл}о(бових примiщень

Сторож

Опалювач, маркувмьник

Лiфтер

Лiфтер при lлвидкосYi рцу лiфтiв
вiд 2,5 до 5 MeTpiB в секунду
вИ5до7метрiввсекунду
понад7метрiввсекунду

Прийомоздавальник вантажу та багажу

Роздавальник нафтопродукriв

6599

6599

бз02

4962

4962

4962

4962

5706
6004
6599

бз02

6004

6004
6599
7195

8435

6599

Прuмimка:
Конрsтнi розмiри мiсячних окладaв робiтникiв встановлюються залёхно вiд i,x квалiфiкацii, сrФsдностi
виконуаанпх робiт i умов працi, а такох з урахуЕанням налрlд(eностi нормов€них завдаsьl норм
обслуrовування i нормативfiоТчисsльностi.



додаток 15

. _ _ 
до ГалузевоТ уrоди на 2О2О-2О22 рокидiе з 01 грудня 2О21 року (2 481 грн)

l, Тарифнi ставки i оклади
водiaв автотранспортних засобiв

(у rривнях)

1.1. ванm кнi авmомобiлi

до 1,5
8iд 1,5 до 3
вhЗдо5
вц5до7
вh7до10
вiд 10 до 2о
вh 20 до 4О
вh 40 до бО
вице 60

особливо малий
iмалий

Середнiй

великий

до 1,8

вh 1,8 до 3,5

вице З,5

7825
8465
9433
10395
11467
1 1899
125з9
1з556

8465
943з
10395
11467
1 1899
12539
13556
14628
15918

943з
10395
11467
11899
125з9
13556
14628
15918

7448

7770

8788

8788

91 10

Вантажо-
пiд'йомнiсть
автомобiлiв
(в тоннах)

бортовi автомобiлi та
автомобjлi фургони

сп€цiалiзованi та
спецiальнi ssтомобiлi,
самоскllди, цистерни,

рефрижоратори,
kонтвйнеровози, пож€)l(нi,

автонавантахувачi та jHuJi
сhельнiтяrачiз

автомобiлiз
перев63оння цементу,

ядохlмiкатjв, безводного
aмiaкy, амjачноi води,

гнилого смiття,
асенjзацiйних BaHTа)Kiý

1,2. ле2ковi авmомобiлi

клас автомобiля Робочий обсяг двиryна (в,лiтрах)

94зз
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