
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАЛИНСЬКА ФАБРИКА СПЕЦІАЛЬНОГО ПАПЕРУ»

(ТОВ «МАСПАП»)

вул. Неманихіна, 2, м. Малин, Житомирська обл., 11602, тел./факс: (04133) 3-22-45,
тел.: (04133)3-21-57 

Е-шаіІ: оШсе.та$рар@икг.пеІ, код згідно ЄДРПОУ 32876028

Зміни та доповнення №3 до 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

на 2020рік

Схвалений зборами 

трудового колективу
/

«М » • 2020р

Малин 2020

/



Додаток № 2
до колективного договору

Перелік
професій і посад працівників з ненормованим робочим днем, 

яким надається додаткова оплачувана відпустка

№
п/п

Назва структурного підрозділу, 
професії / посади

Тривалість 
відпустки в 

календарних днях, 
до*

1 Адміністрація. 7
Г енеральний директор 7
Комерційний директор 7
Директор з виробництва 7
Секретар керівника 4

2 Відділ головною механіка.
Головний механік 4
Механік 4
Теплотехнік 4

3 Технологічний відділ
Головний технолог 4
Інженер-технолог 4

4 Електродільниця
Головний електрик 4
Майстер електродільниці 4

5 Відділ технічного контролю
Начальник відділу технічного контролю 4
Технік -лаборант 
Бухгалтерія

4

6 Головний бухгалтер 4
Старший бухгалтер 4
Бухгалтер 4

7 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 
господарської діяльності

4

Менеджер( управитель) з персоналу 4
Інженер з охорони праці 4
Інженер з стандартизації та якості 4
Інженер з метрології 4
Інженер з охорони навколишнього середовища 
Цех з виробництва паперу

4

8' Начальник цеху з виробництва паперу 4
Заступник начальника цеху з виробництва 
паперу

4

Майстер дільниці порізки паперу 4

* Примітка: Фактична кількість днів додаткової відпустки встановлюється, 
виходячи з кількості годин відпрацьованих понаднормово. Додаткова відпустка



не надасться в разі компенсації відпрацьованих понаднормових годин 
відгулами відповідно до поданої заяви працівником.

ПІДПИСИ:
директор.

В. І. Лебеда 

директор 

В. І. Лебеда.

Голова Ради трудового 
колективу:

О. Г. Зарицький

Виконавець:
Інженер з охорони праці Суховерська 
Тел.096-771-69-14



Додаток № З 
до колективного договору 

викласти в наступній редакції
Перелік

професій працівників, яким надається щорічна додаткова відпустка за шкідливі умови 
праці на підставі резальтатів атестації робочих місць згідно Постанови Кабінету 
Міністрів № 442 від 01 08 1992 р., «Про порядок проведення атестації робочих місць за 
умовами праці».

№
п/п Назва професії

Підстава наказ 
№№62 від 

30.10. 2019р.

Тривалість додаткової 
відпустки в 

календарних днях
1 Старший машиніст папероробної 

машини
Список №2

4
2 Машиніст папероробної машини Список №2

4
3 Сушильник папероробної машини Список №2

4
4 Старший розмелювач 

(виробництво паперу та картону)
-

4
5 Розмелювач 5 розряду 

(виробництво паперу та картону)
-

4
6 Розмелювач 3 розряда 

(виробництво паперу та картону)
“

2
7 Апаратник приготування хімічних 

розчинів
Список №2

5
8 Електрогазозварн ик Список 2

5

Примітка:
Додаткова відпустка за роботу в несприятливих умовах праці надається пропорційно до 
фактично відпрацьованого часу. У розрахунку часу, що дає право працівнику на 
відповідну додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на 
роботах із шкідливими умовами праці не менш як половину тривалості робочого дня, 
встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

Підписи:
Генеральний директор

В.І. Лебеда 
Комерційними ректор

В.І. Лебеда

Голова Ради трудового колективу 

_0. Г.Зарицький

Виконавець:
Інженер з охорони праці Суховерська Н.П.



Комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного 

захворювання, аварій та пожеж по ТОВ «Малинська фабрика спеціального паперу»
на 2020рік.

Додаток № 7
до колективного договору

№
п/п

Найменування заходів 
(робіт)

Вартість 
робіт, грн.

Термін
виконання

Відповідальні
особи

1

Навчання працівників з 
питань охорони праці, які 

виконують роботу 
підвищеної небезпеки та 

ІТП

7 000,00 І - IV кв Керівники підрозділів, 
інженер з охорони праці

2
Забезпечення працюючих 

спецодягом та спецвзуттям 
(відповідно до норм та 
враховуючи терміни 

фактичної роботи 
підприємства(без 
врахування часу 

вимушених простоїв)

80 000,00 По строку 
І - IV кв

інженер з охорони праці, 
менеджер з постачання

3
Забезпечення працюючих 
засобами індивідуального 

захисту, милом та 
спецхарчуванням 

(відповідно до норм та 
враховуючи терміни 

фактичної роботи 
підприємсгва(без 
врахування часу 

вимушених простоїв)

50 000,00 По строку 
І - IV кв

Керівники підрозділів, 
інженер з охорони праці, 
менеджер з постачання

4

Організація та контроль за 
проведенням періодичних 
та обов’язкових медичних 
оглядів працівників.

5000,00 IV кв Керівники підрозділів, 
Інженер з охорони праці.

5
Придбання медикаментів 
для поповнення медичних 
аптечок.

3 500,00
За

неохідністю 
І - IV кв

Інженер з охорони праці, 
менеджер з постачання

6

Придбання необхідної 
літератури, наочних 
посібників з охорони праці, 
посвідчень, журналів

2 000,00
За

неохідністю 
І - IV кв.

Інженер з охорони праці, 
менеджер з постачання

7
Проведення
випробування пожежного 
гідранта

750,00 І кв. Інженер з охорони праці, 
головний механік

8 Перезарядка вогнегасників 6 000,00 ІІ-ІІІ кв.
Керівники підрозділів, 
інженер з охорони праці

Страхування членів 
добровільної пожежної 
дружини ,водіїв та 9 000,00 ІІ-ІІІ кв. Інженер з охорони праці



персонал категорії «А»
і

10 Технічне обслуговування 
пожежної сигналізації 2 500,00 І- IV кв ТОВ «СТ Профі груп», 

інженер з охорони праці

11

Проведення технічного 
опосвідчення 
вантажопідіймальних 
кранів

10 000,00 II кв
ТОВ“Ремо”,
інженер з охорони праці, 
механік

12
Проведення технічного 

опосвідчення посудин,що 
працюють під тиском

10 000,00 1-IV кв.
ТОВ “Ремо”,
інженер з охорони праці,
теплотехнік

13
Придбання туалетного 
паперу,миючих та 
дезинфікуючих засобів

5 000,00 І- IV кв. Завідуючий господарством

14

Проведення випробування 
діелектричних засобів 
захисту та інструменту

5000,00 І- IV кв.

Інженер з охорони праці, 
головний електрик, ДП “ 
Експертно-технічний 
центр”.

15

Проведення вимірювання 
дози зовнішнього 
опромінення працівників 
категорії «А»

250,00 І- IV кв.

Інженер з охорони праці, 
головний електрик, 
ДУ”Житомирський 
обласний лабораторний 
центр”.

і 16 Проведення технічного 
огляду автонавантажувачів

2000.00 І- IV кв Інженер з ОП, механік, 
ДП «Житомирський 
експертно-технічний 

центр»
17 Проведення технічного 

опосвідчення паропроводу 3000,00 III кв.-
Інженер з охорони праці, 
головний механік, ТОВ 
«Ремо».

18 Виготовлення проекту та 
заміна паропроводу

200 000,00 II кв Інженер з охорони праці, 
головний механік, ДП “ 
Експертно-технічний 
центр”.

19 Атестація робочих місць 40 000,00 IV кв Керівники структурних 
підрозділів, інженер 3 ОП, 
ДП “ Експертно-технічний 
центр”.

20 Проходження медогляду 
працівників категорії А

1000.00 IV кв Інженер з охорони праці 
ТОВ, Обласна лікарня

! 21 Високовольтні 
випробування обладнання 

високовольтних 
трансформаторів

5000.00 І- IV кв Г оловний електрик, 
інженер з ОП, мале 
приватне підприємство 
«ДП “ Експертно- 
технічний центр”.

22 Вимірювання опору 
захисних заземлень, 

повного опору петлі «фаза- 
нул» та опору ізоляції 
електроустаткуван н я 
підйомних механізмів

20 000,00 II- IV кв. Головний електрик, 
інженер з ОП, мале 
приватне підприємство 
«ДП “ Експертно- 
технічний центр”.

23 Випробування ізоляції 
підвищеною напругою

2000,00 II- IV кв Головний електрик, 
інженер з ОП, мале



високовольтного кабелю 
ААШв 3x70 бкв

приватне підприємство «Е 
лекросервіс»

Отримання дозволу на 10 000,00 І- кв Головний електрик,
проведення робіт 3 інженер з ОП,

джерелами ДІВ Держпродспоживслужба
1

Всього 479000,00

ПІДПИСИ:
Г енеральний директор 

В. І. Лебеда 

Комерційний директор 

В. І. Лебеда.

Виконавець:
Інженер з охорони праці

Голова Ради трудового 
колективу

О.Г. Зарицький.

Суховерська Н.П.



Перелік
професій працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які 

безоплатно забезпечуються молоком або іншими рівноцінними харчовими 
________________________продуктами____________

Додаток № 9
до колективного договору

№
п/п Назва професії, посада

З якими хімічними
речовинами
контактує

Харчов
продук
яким
забезпе

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

12
13
14
15

16

17

Старший машиніст папероробної машини
Машиніст папероробної машини
Сушильник папероробної машини
Старший розмелювач
Розмелювач 5 розряду
Розмелювач 3 розряду
Апаратник приготування хімічних розчинів
Каландрувальник
Різальник пагіеружартону та целюлози 
У кладальник-пакувальник 
Налагоджувальник устаткування в паперовому 
виробництві
Старший машиніст різальної машини 
Машиніст різальної машини 
Контролер целюлозно-паперового виробництва 
Електрогазозварник

Оператор котельні

Сортувальник паперового виробництва

Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід
Формальдегід

2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез
2кл.небез

Формальдегід 2кл.небез 
Формальдегід 2кл.небез 
Формальдегід 2кл.небез 
Формальдегід 2кл.небез 
марганець 2кл. небезпек, 
азот диоксид 3-4кл.небе 
железа оксид 3-4кл.небе 
углерода оксид 3-4кл.не

углерода оксид 3-4 кл.не

Формальдегід 2кл.небез

Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір

Кефір
Кефір
Кефір
Кефір
Кефір

Кефір

Кефір

Примітка:До законодавчого врегулювання кефір видається по 0,5 літра за 
зміну , незалежно від її тривалості, у дні фактичної зайнятості працівника 
на роботах ,що пов’язані з шкідливими умовами праці.

директор Голова Ради трудового
колективу &

В/1. Лебеда ______ _____________ О.Г.Зарицький
>/ктор 

В. І. Лебеда

Виконавець:
Інженер з охорони праці Суховерська Н.П.



Норми
видачі миючих засобів працівникам, робота яких 
пов ’язана з забрудненням і дає право на безоплатне 

отримання.

Додаток № 11
до колективного договору

№
п/п Назва професії, посада Місячна 

норма, г.
1 Слюсар-ремонтник 400
2 Сл юсар-сантехн і к 400
3 Водій автотранспортних засобів 200
4 Вантажник 400
5 Прибиральник виробничих приміщень 400
6 Прибиральник службових приміщень 400
7 Електрогазозварник ✓ 400
8 Токар 400
9 Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 400

10 Електромонтер з ремонту та обслуговування 400
електроустаткування

11 Оператор котельні 400
12 Старший машиніст різальної машини, 400
13 Машиніст різальної машини 400
14 Старший машиніст папероробної машини 400
15 Машиніст папероробної машини 400
16 Сушильник папероробної машини 400
17 Старший розмелювач 400
18 Розмелювач 400
19 Апаратник приготування хімічних розчинів 400
20 Каландрувальник (целюлозно-паперове виробництво) 400
21 Різальник паперу, картону та целюлози 400
22 Сортувальник паперового виробництва 200
23 Укладальник-пакувальник 200
24 Налагоджувальник устаткування в паперовому виробництві 400
25 Контролер целюлозно-паперового виробництва 100
26 Т ехнік-лаборант 100
27 Завідувач складу 100
28 Керівники, спеціалісти, службовці 50*

* На підприємстві забезпечується мило при умивальниках в межах норм, тому 
безпосередньо працівникам видача мила не проводиться.

ий директор

В .1. Лебеда
директор

В. І. Лебеда

Голова Ради трудового 
колективу

О.Г.Зарицький

Виконавець:
Інженер з охорони праці Суховерська Н.П.

8



Додаток № 12
до колективного договору

ПЕРЕЛІК 
робіт з підвищеною небезпекою на 

ТОВ «Малинська фабрика спеціального паперу»

№
п\п Найменування робіт з підвищеною небезпекою

Найменування професій, 
які виконують роботу

•-------
1 2 3
1 Електрозварювальні, газополум’яні роботи Електрогазозварник

2
Роботи на кабельних лініях і в діючих 
електроустановках

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування

о
Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, 
електростатичного та електромагнітного полів, а 
також роботи із застосуванням дозиметрів

Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів 

'  та автоматики, 
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування

4 Обслуговування, ремонт та наладка 
електрозварювального устаткування

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування

5 Транспортування балонів з газами Водій автотранспортних 
засобів

6 Обслуговування агрегатів і котлів, що працюють на
газі

•г
Оператор котельні

7 Роботи з профілактики і технічного обслуговування 
газового господарства Оператор котельні

8 Виконання газонебезпечних робіт Оператор котельні 
електрогазозварник

9 Роботи з технічного обслуговування і експлуатації 
компресорних станцій

Слюсар-ремонтн и к, 
оператор котельні

10 Зберігання, використання та транспортування 
речовин, які відносяться до II класу небезпеки

Завідувач складу, 
начальник цеху, 

апаратник

11 Експлуатація обладнання, що містить радіонукліди Головний електрик

12 Чистка вентиляційних каналів та повітропроводів Слюсар-ремонтник
/

13

Випробування та обслуговування парових і 
водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, 
трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, 
теплообмінника, тепломеханічного устаткування, 
посудин, що працюють під тиском

Оператор котельні. . 
слюсар-ремонтник. 

теплотехнік

14 Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт 
підйомних установок, компресорних станцій

Слюсар-ремонтник, 
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування

9



15 Роботи у замкненому просторі (ємкостях, боксах,
трубопроводах)

Слюсар-ремонтник, 
електрогазозварник, 
оператори котельні

16 Роботи на висоті

Слюсар-ремонтник, 
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування, 
електрогазозварник

17 Робота з підйомних і підвісних колясок і риштувань
на висоті

Слюсар-ремонтник, 
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування, 
електрогазозварник

18 Роботи з ремонту, фарбування, очистки від снігу та 
пилу дахів будівель, за відсутності огорож

Весь загальновиробничий 
персонал

19 Обслуговування верстатів по обробці деревини і
металів

Токар, столяр, слюсар- 
ремонтник

20 Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою 
машин і механізмів

Вантажник, 
робітники, що мають 

посвідчення

21

Монтаж, наладка, технічне обслуговування, 
експлуатація, ремонт і демонтаж 
вантажопідіймальних машин і механізмів, 
гідравлічного транспорту, технологічного і 
верстатного обладнання, електроустановок

Слюсар-ремонтник, 
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування, 

водій автотранспортних 
засобів

22 Гасіння вапна Призначені працівники.
23 Роботи з використанням інертних газів Електрогазозварник

На основі Переліку робіт підвищеної небезпеки НПАОП 0.00-4.12-2005 з урахуванням 
специфіки виробництва розроблений відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, 
для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.
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