






                                                                                   Додаток  1

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

                                                                               1 378 грн.

                                                                   (у гривнях)

Назва виробництва Р О З Р Я Д И

I II III IV V VI VII VIII

                                       Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок

II-VIII розрядів і тарифної ставки  1 розряду

1,0 1,27 1,36 1,51 1,64 1,80 2,13 2,31

Місячні тарифні ставки (оклади)

Дорожнє 

господарство

(будівництво, ремонт і 

утримання 

автомобільних доріг і 

штучних споруд) 1654 2101 2249 2498 2713 2977 3523 3821

Видобуток і 

переробка нерудних 

будівельних 

матеріалів

Відкриті гірничі роботи, 

роботи в кар'єрах,  

переробка будівельних 

матеріалів 1874 2380 2549 2830 3073 3373

Підприємства зв'язку
1654 2101 2249 2498 2713 2977

Робітники зайняті на 

бурінні свердловин

на бурових 

установках 1906 2421 2592 2878 3126 3431

Інші види діяльності 1654 2101 2249 2498 2713 2977

підприємств дорожнього господарства 

Місячні тарифні ставки робітників 



                                                                          Додаток  2

                                                                       1 378 грн.

                                                                   (у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

Перший заступник начальника служби,  заступник 

начальника служби, головний бухгалтер 5592 4159

Начальники відділів:   якості, технічного контролю  та 

нових технологій,  ремонту та експлуатаційного 

утримання штучних споруд, ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг,  

організації та безпеки дорожнього руху, охорони 

навколишнього середовища 4063 2809

Начальники відділів: інвестиційно-кошторисної 

роботи та будівництва, ціноутворення, підготовки 

проектно-кошторисної документації, забезпечення 

землевідведення 4063 2809

Начальники відділів: економічного, планово-

економічного, фінансово-економічного 4063 2809

Начальник тендерно-договірного відділу 4063 2809

Начальник  лабораторії з контролю якості 

виробництва 4063 2809

Начальник відділу кадрів 3650 2796

Начальник диспетчерської служби 3526 2699

Начальник господарського  відділу 2975 2328

Начальник відділу (адміністративно-господарського) 3526 2699

Начальник юридичного відділу 4063 2809

Фахівець з режиму секретності 3333 2465

Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 2975 2328

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

 Посадові оклади (оклади)

керівників, професіоналів,  фахівців  та технічних службовців

служб автомобільних доріг



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

Провідні: економіст, бухгалтер, юрисконсульт, 

інженери всіх спеціальностей 3526 2699

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт,  інженери всіх 

спеціальностей

          1 категорії 2975 2437

          2 категорії 2699 2148

          без категорії 2437 2094

Адміністратор системи, аналітик комп'ютерних 

систем 3526 2437

Техніки  *) 2161 1945

Старший інспектор з кадрів 2796 2148

Інспектор з кадрів 2437 1945

Примітка:

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від 

кваліфікаційного рівня  визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  3

                                                                         1 378 грн.

                                                        (у гривнях)

Найменування посад
Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

I. Керівники

Директор дочірнього підприємства (за контрактом)

Перший заступник директора, головний інженер, 

заступник директора, головний бухгалтер
5537 4146

Помічник директора 3594 3293

Головні: механік, технолог, енергетик,  економіст, 

метролог, диспетчер, інженер з охорони праці 4050 2811

Начальники відділів: виробничого, технічного, 

виробничо-технічного,  кошторисно-договірного, з 

ремонту та експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг, підготовки виробництва, 

механізації і енергозбереження, охорони праці, 

організації та безпеки дорожнього руху, начальник 

лабораторії з контролю виробництва 

(випробувальної) 4050 2811

Начальник планово-економічного, економічного  

відділу 4050 2811

Начальник відділу кадрів 3650 2825

Начальник контрольно-ревізійного відділу 3788 2699

Начальники відділу матеріально-технічного 

постачання, збуту (маркетингу) 3788 2561

Завідувач групи (проектно-кошторисної) 3761 2561

Завідувач господарства 2231 1919

Начальник господарського  відділу 2963 2328

Начальник   відділу (адміністративно-господарського) 3513 2699

Начальник юридичного відділу 4050 2811

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців 

дочірніх підприємств ВАТ 'ДАК 'Автомобільні дороги України'



Найменування посад
Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

Начальник контрольно-перепускного пункту 2437 1905

Начальник дільниці 3581 3126

 Виконавець робіт 3581 3126

II. Професіонали та фахівці

Провідні інженери:  (технолог,  енергетик, механік,  з 

охорони праці,  з комп'ютерних систем  та ін.) 3513 2811

Інженери: технолог,  енергетик, механік, та ін.

          1 категорії 3250 2561
          2 категорії 2963 2425

          3 категорії 2699 2161

           без категорії 2425 2095

Інженери: з організації та нормування праці, з 

охорони праці 

          1 категорії 3250 2561

          2 категорії 2963 2425

           без категорії 2425 2095

Провідні:  економіст, бухгалтер,юрисконсульт, 

інженери інших спеціальностей 3513 2699

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, психолог, 

соціолог, фізіолог, інженери інших спеціальностей, 

          1 категорії 3250 2561

          2 категорії 2963 2425

           без категорії 2425 2095

Техніки  *) 2161 1945

Старший інспектор з кадрів 2825 2161

Інспектор з кадрів 2425 1892

Провідний фахівець з державних закупівель 3324 2473

Фахівець з державних закупівель 2989 2161

 Фахівець з режиму секретності 2989 2161

Примітка:

 *)   Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного 

рівня  визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  4

                                                                        1 378 грн.

                                                        (у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня межа нижня межа

I. Керівники

Начальник філії дочірнього підприємства 5358 4201

Головний інженер, заступник керівника, головний 

бухгалтер 4449 3512

Головні: механік,  енергетик 3788 2699

Начальники відділів: виробничого, виробничо-

технічного, планово-економічного, економічного 3788 2699

Начальник лабораторії  з контролю виробництва 3788 2699

Начальники відділів:  матеріально-технічного 

постачання, маркетингу 3512 2561

Начальник відділу кадрів 3390 2699

 Начальник дільниці,  виробництва 3664 3250

Виконавець робіт 3581 3126

Завідувач підсобного виробництва 3390 2809

Майстер 3250 2699

II. Професіонали та фахівці

Провідні інженери  (технолог,  енергетик, механік,  3512 2699

Інженери: (технолог, енергетик, механік, та ін.)

          1 категорії 3250 2561

          2 категорії 2963 2425

          3 категорії 2699 2161
           без категорії 2425 2095

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців 

філій дочірніх  підприємств

  ВАТ 'ДАК 'Автомобільні дороги України'



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня межа нижня межа

Інженери: з організації та нормування праці, з 

охорони праці 

          1 категорії 3250 2561

          2 категорії 2963 2425

           без категорії 2425 2095

Провідні:  економіст, бухгалтер, інженери інших 

спеціальностей 3250 2699

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, психолог, 

соціолог, фізіолог, інженери інших спеціальностей

          1 категорії 2963 2425

          2 категорії 2699 2161

           без категорії 2425 2095

Техніки  *) 2161 1945

Старший інспектор з кадрів 2825 2161

Інспектор з кадрів 2425 1892

Механік дільниці 3250 2699

Примітка:

     Начальник дільниці - керівник підрозділу філії  

(будівельна діяльність)

     Начальник виробництва - керівник підрозділу філії  

(промислова діяльність)

     Завідувач підсобного виробництва - керівник підрозділу 

філії  (сільськогосподарька та інш. діяльність)

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                          Додаток  5

                                                                         1 378 грн.

                                                       Посадові оклади

                    будівельних і ремонтно-будівельних підприємств

                                                                   (у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

I. Трести та прирівняні до трестів підприємства 

Керівник

Перший заступник керівника, головний інженер,  

заступник керівника, головний бухгалтер 5537 4143

Головні: механік, технолог, геодезист, маркшейдер, 

енергетик, зварник, економіст, метролог, диспетчер
4054 2811

Начальники відділів: виробничого, технічного 

(виробничо-технічного за відсутності самостійних 

виробничого та технічного відділів), підготовки 

виробництва, контролю якості будівельних робіт, 

експлуатації та ремонту машин і механізмів тресту 

механізації і будівництва, охорони праці;

начальник  лабораторії з контролю виробництва 

(випробувальної) 4054 2811

Начальники відділів: планово-економічного, 

фінансового, організації праці та заробітної плати 4054 2811

Начальник відділу комплектації устаткування 3786 2699

Начальники лабораторій:  метрології, НОП та 

управління виробництвом, техніко-економічних 

досліджень 3657 2699

Начальник відділу підсобного сільського 

господарства 3657 2827

Начальники відділів (служб): капітального 

будівництва, технічного контролю, стандартизації, 

контрольно-ревізійного, матеріально-технічного 

постачання, збуту (маркетингу) 3517 2557

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 3517 2699

(за контрактом)

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

                          керівників, професіоналів та фахівців 



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

Начальник відділу кадрів 3658 2827

Начальники юридичного відділу, режимно-секретного 

органу 3657 2827

Начальники відділів соціального розвитку, 

господарського 3250 2557

Начальник штабу цивільної оборони 2968 2154

II. Управління (прирівняні до них підприємства) і 

управління виробничо-технологічної комплектації 

(УВТК)

Начальник, головний інженер 4450 3517

Головний бухгалтер 4054 2811

Головні: механік, енергетик, диспетчер 3786 2701

Начальники відділів: виробничого, технічного, 

комплектації устаткування  3786 2699

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати 3786 2699

Начальники відділів: матеріально-технічного 

постачання, маркетингу (за відсутності у виробничих 

об'єднаннях та трестах УВТК) 3517 2557

Начальник відділу кадрів 3390 2699

Начальник дільниці 3657 3248

Виконавець робіт 3581 3126

Начальник ремонтного цеху 3390 2809

Завідувач підсобного виробництва 3390 2809

Майстер 3250 2699

III. Професіонали і фахівці

Провідні інженери основних відділів (технолог,  

енергетик, механік,  з охорони праці,  та ін.); 

геодезист 3517 2811



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа
нижня межа

Інженери основних відділів: технолог,  енергетик, 

механік, та ін.

          1 категорії 3250 2557

          2 категорії 2968 2429

          3 категорії 2697 2160

           без категорії 2428 2098

Інженери: з організації та нормування праці, з 

охорони праці 

          1 категорії 3250 2557

          2 категорії 2968 2429

           без категорії 2429 2098

Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, 

бухгалтер 3250 2699

Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, 

юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог

          1 категорії 2968 2429

          2 категорії 2697 2160

           без категорії 2429 2098

Техніки  *) 2161 1945

Механік дільниці 3129 2699

3094 2557

2827 2288

Фахівець з режиму секретності 3325 2468

Примітка:

Посадові оклади майстрів і механіків дільниць встановлюються на умовах, передбачених 

колективним договором, в залежності від видів виконуваних робіт

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  6

                                                                         1 378 грн.

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа

нижня 

межа

Генеральний директор об'єднання (комбінату) (за контрактом)

Перший заступник керівника, головний інженер 

об'єднання (комбінату), заступник керівника, головний 

бухгалтер 4727 4460

Керівник підприємства

Перший заступник керівника, головний інженер, 

заступник керівника, головний бухгалтер 4460 3255

Головні: механік, маркшейдер, геолог, енергетик, 

теплотехнік,технолог, конструктор, метролог 3664 2702

Головний економіст 3664 2973

Начальники відділів: виробничого, технічного     

виробничо-технічного за відсутності самостійних 

виробничого і технічного,  технічного контролю, охорони 

праці 3664 2702

Начальник лабораторії з контролю виробництва 3664 2702

Начальники відділів: планово-економічного, організації 

праці та заробітної плати, фінансового 3523 2702

Начальники відділів: капітального будівництва,  

матеріально-технічного постачання, збуту; лабораторії 

наукової організації праці та управління виробництвом 3523 2702

Начальник відділу кадрів 3523 2563

Начальник відділу підготовки кадрів 3395 2832

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців  виробничих об'єднань,

 підприємств з виробництва залізобетонних і бетонних виробів та 

  конструкцій, з видобутку і переробки нерудних будівельних матеріалів

(у гривнях)

(за контрактом)



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа

нижня 

межа

Начальник відділу підсобного сільського господарства 3255 2563

Начальник господарського відділу 2293 1767

Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації 

та нормування праці, з охорони праці 3255 2563

Інженери: конструктор, технолог

          1 категорії 2973 2435

          2 категорії 2702 2164

          3 категорії 2563 2099

Інженер з організації та нормування праці, з охорони 

праці

          1 категорії 2973 2435

          2 категорії 2702 2164

Провідні: інженери інших спеціальностей, геолог, 

маркшейдер, економіст, бухгалтер 2973 2435

Інженери інших спеціальностей, геолог, маркшейдер, 

економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, 

психолог, соціолог, фізіолог, художник

          1 категорії 2817 2293

          2 категорії 2563 2164

          без категорії 2435 2099

Техніки  *) 2161 1945

Начальники основних виробничих цехів 3523 2702

Начальники інших цехів 3101 2293

Механіки і енергетики  цехів 2973 2164

Майстер, майстер контрольний дільниці, цеху 2702 2164

 Фахівець з режиму секретності 3325 2468

Примітка:

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  7

1 378 грн.

Розміри тарифних ставок (місячних посадових окладів, 

місячних окладів) працівників наскрізних професій
                                                                   (у гривнях)

Найменування посад
Розміри посадових  і 

тарифних окладів                                                                                                                                                      
верхня 

межа
нижня межа

Завідувачі: канцелярії, центрального складу 2437 1970

Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інспектор, 

архіваріус,  коректор,  інспектор з контролю за виконанням 

доручень; товарознавець 2270 1816

 Завідувачі:  господарства, складу, копіювально-

розмножувального бюро, фотолабораторії 2270 1945

Завідувач архіву з обсягом матеріалів

     до 75 тис. одиниць схову 2270 1945

     понад 75 тис. одиниць схову 2553 2256

Старший диспетчер 2464 1921

Диспетчер 2320 1789

Кресляр-конструктор 2126 1660

Касир, інспектор, стенографіст, друкарка 1 категорії, 

оператор комп'ютерного набору, інспектор з контролю за 

виконанням доручень, оператор диспетчерської служби 2126 1660

Друкарка П категорії, секретар-стенографіст,  експедитор 

транспортний, таксувальник,  секретар навчальної частини 

(диспетчер) 1945 1517

Секретар-друкарка, секретар, агент з постачання, рахівник, 

кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, нарядник, 

обліковець, табельник, копіювальник, експедитор, завідувач 

комори, коректор 1816 1479

Черговий бюро перепусток, контролер на контрольно-

перепускному пункті 2385 1852

Інструктор виробничого навчання робітників масових 

професій 2751 2256

Оператор електрозв'язку *) 2348 2126

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

     при одержанні копій на папері 1724 1647

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки



Найменування посад
Розміри посадових  і 

тарифних окладів                                                                                                                                                      
верхня 

межа
нижня межа

     при виготовленні друкарських форм з текстових і 

штрихових оригіналів 1881 1724
     при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які 

містять півтонові та растрові зображення 2038 1881

Електромеханік 2567 1765

Фельдшер з проведення огляду водіїв 1957

*) Примітка

Робітники

Комендант 1903 1657
Машиніст із прання та ремонту спецодягу, робітник 

виробничих лазень 1724 1491

Налагоджувальник поліграфічного устаткування, машиніст 

різальних машин, друкар офсетного плоского друкування, 

фотограф, зайнятий виготовленням негативів плоского 

друку, електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж  1724 1491

Вагар, возій, каштелян, конюх, наглядач гідротехнічних 

споруд, підсобний робітник, двірник, садівник, 

світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), 

склопротиральник, прибиральник територій, виробничих 

приміщень 1491 1378

Водій електро- та автовізка, водій самохідних механізмів,  

палітурник документів,  складач ручним способом, 

брошурувальник, приймальник замовлень, приймальник 

сільськогосподарських продуктів та сировини, наглядач 

гідротехнічних споруд 1647 1491

Натирач підлоги 1414 1378

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин 2361 1647

Робітник з благоустрою 2204 1881

Водій транспортно-прибиральної машини, комірник 1724 1647

Гардеробник, кубівник, кур'єр, сатураторник, прибиральник 

службових приміщень 1378

Сторож 1724 1378

Опалювач, маркувальник 1378

    Конкретні розміри посадових окладів операторів електрозв'язку залежно від 

кваліфікаційного рівня  визначаються у колективному договорі 



Найменування посад
Розміри посадових  і 

тарифних окладів                                                                                                                                                      
верхня 

межа
нижня межа

Ліфтер 1378

Ліфтер при швидкості руху ліфтів

     від 2,5 до 5 метрів в секунду 1570 1491

     від 5 до 7 метрів в секунду 1724 1570
     понад 7 метрів в секунду 1881 1724

Прийомоздавальник вантажу та багажу 2204 1647

Роздавальник нафтопродуктів 1724 1570

Примітка:

Конкретні розміри місячних окладів робітників встановлюються залежно від їх кваліфікації,

складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань,

норм обслуговування і нормативної чисельності.



                                                                            Додаток  8

1 378 грн.

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа

нижня 

межа

1. Керівники

Керівник (за контрактом)

Перший заступник керівника, головний інженер 

підприємства, заступник керівника, головний бухгалтер
5119 3597

Головні: конструктор, технолог, економіст 4722 3252

Головні: механік, енергетик, металург, зварник, 

метролог; начальник виробничо-диспетчерського бюро 

цеху; начальник відділу автоматизованої системи 

керування виробництвом; начальник виробництва 4326 2970

Головний архітектор 3520 2699

Начальник: технічного відділу (з відсутності самостійних 

відділів - посади головного конструктора і головного 

технолога) 4326 2970

Начальник інструментального відділу 4058 2830

Начальник центральної заводської лабораторії 3789 2699

Начальник відділу стандартизації 4058 2830

Начальник відділу патентної та винахідницької роботи 3789 2970

Начальник відділу охорони праці 4326 2970

Начальники  бюро 2765 1932

Начальники відділів: планово-економічного, організації 

праці та заробітної плати 4058 2830

Начальник фінансового відділу 4058 2970

Начальник відділу капітального будівництва (технічного 

переозброєння) 3659 2687

                                                          до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців  підприємств

машинобудування та з ремонту машин і устаткування

(у гривнях)



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа

нижня 

межа

Начальники відділів: матеріально-технічного 

постачання, зовнішньої кооперації 4058 2815

Начальники відділів: охорони навколишнього 

середовища, підсобного сільського господарства 3659 2956

Начальник юридичного відділу 3392 2560

Начальник відділу кадрів 3659 2815

Начальник відділу соціального розвитку 3392 2560

Начальник відділу підготовки кадрів 3392 2560

Начальник режимно-секретного відділу 3392 2560

Начальник господарського відділу 2560 1895

Начальник цеху 4058 2970

Начальники дільниці (зміни), випробувальної станції 3520 2699

Майстер, майстер контрольний дільниці 3252 2432

П. Професіонали та фахівці

Провідні інженери: конструктор, технолог з 

налагодження й випробувань, з організації та 

нормування праці, електронік, програміст 3252 2560

Інженери: конструктор, технолог з налагодження й 

випробувань, електронік, програміст; математик, 

художник-конструктор (дизайнер)

                    1 категорії 2956 2432

                    2 категорії 2687 2162

                    3 категорії 2560 2022

Інженери з організації та нормування праці:

                    1 категорії 2956 2432

                    2 категорії 2687 2162

                    без категорії 2560 2022

Провідні інженери інших спеціальностей, економіст, 

бухгалтер 2956 2432



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                      

верхня 

межа

нижня 

межа

Інженери інших  спеціальностей, економіст, бухгалтер,  

юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог:

                    1 категорії 2815 2291

                    2 категорії 2560 2022

                    без категорії 2291 1766

Старший диспетчер 2815 2291

Техніки  *) 2161 1945

Механік, енергетик цеху 3520 2699

Фахівець з режиму секретності 3325 2468

Примітка:

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  9

1 378 грн.

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців 

 конструкторських, технологічних, проектних

вишукувальних та інших  підприємств

(у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа

нижня 

межа
Керівники

Керівник (за контрактом)

Перший заступник керівника, головний інженер, 

заступник керівника 5126 3525
Головний інженер (архітектор, конструктор, 

технолог) проекту, які проектують особливо 

складну продукцію 4723 3525

          які проектують іншу продукцію 4467 3255

Головний бухгалтер 4467 3255

Начальник центру 4971 3416

Завідувачі (начальники) відділів (конструкторського, 

проектного, технічного, виробничого, 

стандартизації, науково-технічної інформації 

,охорони праці) 4467 3255

Головні: архітектор, механік, енергетик, економіст, 

метролог та інші головні фахівці в основних  

відділах ( лабораторіях) 4065 2990

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати 3793 2986

Начальники відділів: капітального будівництва 

(технічного переозброєння),  матеріально-

технічного постачання; завідувач відділу (бюро) 

оформлення проектних матеріалів 3526 2679

Начальники (завідувачі) бюро, груп,  секторів, які 

входять до складу науково-дослідного, конструк-

торського, проектного, технічного, виробничого  та 

інших основних відділів (лабораторій), відділу 

патентної та винахідницької роботи 3795 2679

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа

нижня 

межа

Начальник відділу кадрів 3395 2577

Начальники відділів: юридичного, соціального 

розвитку 3250 2437

Начальник планово-виробничого відділу (за 

відсутності самостійних планово-економічного та 

виробничого відділів) 4063 2986

Начальники відділів: патентно-винахідницької 

роботи,  начальник проектного кабінету 4063 2823

Начальники (завідувачі ) бюро, груп, секторів, які 

входять до складу відділів: стандартизації, науково-

технічної інформації, планово-виробничого, 

проектного кабінету та ін. 3395 2569

Завідувач науково-технічної бібліотеки 3252 1988

Завідувач технічного архіву, геокамери, начальник 

штабу цивільної оборони 2718 2025

Начальники бюро, групи, сектора у відділі 

оформлення проектних матеріалів 3778 2100

Начальник господарського відділу 2973 2292

Професіонали і фахівці

Провідні інженери: конструктор, технолог, 

проектувальник, з комп'ютерних систем, електронік, 

програміст; провідні: архітектор, математик

          які проектують особливо складну продукцію 3526 2699

          які проектують іншу продукцію 3252 2453

Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, 

електронік, програміст; архітектор, математик

          які проектують особливо складну продукцію

1 категорії 3252 2563

2 категорії 2975 2437

3 категорії 2702 2176

          які проектують іншу продукцію

1 категорії 2975 2437

2 категорії 2702 2176

3 категорії 2563 2100



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа

нижня 

межа

Провідні: інженери інших спеціальностей, 

економіст, психолог, соціолог, бухгалтер та інші 

фахівці 3100 2434

Інженери інших спеціальностей, економіст, 

психолог, соціолог, бухгалтер,  перекладач, 

юрисконсульт, художник  та інші фахівці

1 категорії 2972 2292

2 категорії 2699 2163

                                     без категорії 2434 2100

Техніки 2161 1945

Фахівець з режиму секретності 3325 2468

Примітка:

          За відсутності в організаціях режимно-секретного органу 

працівнику який виконує ці обов'язки встановлюється надбавка 

до посадового окладу в розмірі 15%.

*)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  10

                                                                        1 378 грн.

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців підприємств

 з науково-дослідною та науково-технічною діяльністю

(у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Керівники

Керівник (за контрактом)

Перший заступник керівника, головний інженер, 

заступник керівника  без наукового ступеня 5126 3525

     зі ступенем кандидата наук 5891 4051

     зі ступенем доктора наук 6405 4403

Завідувачі (начальники) основних відділів, учений 

секретар, без наукового ступеня 4467 3255

     зі ступенем кандидата наук 5126 3741

     зі ступенем доктора наук 5572 4066

Головний бухгалтер 4467 3255

Начальник центру 4971 3416

Начальник відділу охорони праці 4467 3255

Головні:  економіст, метролог та інші головні 

фахівці в основних  відділах (відділеннях, 

лабораторіях) без наукового ступеня 4065 2990

     зі ступенем кандидата наук 4670 3431

     зі ступенем доктора наук 5076 3736

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати 3793 2986

Начальник відділу:   матеріально-технічного 

постачання 3526 2679

Начальники (завідувачі) бюро, груп, секторів, які 

входять до складу науково-дослідного,  технічного, 

виробничого  та інших основних відділів 

(лабораторій), відділу патентної та винахідницької 

роботи без наукового ступеня 3795 2679

     зі ступенем кандидата наук 4360 3077

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Начальник відділу кадрів 3395 2577

Начальники відділів: патентної та винахідницької 

роботи, науково-технічної інформації, 

стандартизації, начальник проектного кабінету без 

наукового ступеня 4063 2986

     зі ступенем кандидата наук

     зі ступенем доктора наук

Начальники (завідувачі ) бюро, груп, секторів, які 

входять до складу відділів: стандартизації, науково-

технічної інформації  та ін. без наукового ступеня 3395 2563

     зі ступенем кандидата наук

     зі ступенем доктора наук

Завідувач науково-технічної бібліотеки 3252 1988

Завідувач технічного архіву,  начальник штабу 

цивільної оборони 2718 2025

Начальник господарського відділу 2973 2292

Професіонали і фахівці

Головний науковий співробітник 5572 4066

Провідний науковий співробітник 

     зі ступенем кандидата наук 4917 3677

     зі ступенем доктора наук 5341 4011

Старший науковий співробітник без наукового 

ступеня 4011 2664

     зі ступенем кандидата наук 4610 3065

     зі ступенем доктора наук 5012 3332

Науковий співробітник без наукового ступеня 3459 2408

     зі ступенем кандидата наук 3976 2768

Молодший науковий співробітник 2934 2434

Провідні інженери основних відділів:   технолог,  

електронік, програміст з комп'ютерних систем; 

провідний математик  та ін. 3252 2563



Найменування посад

Розміри посадових  

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Інженери:  основних відділів,  технолог,  електронік, 

програміст;  математик та ін.

1 категорії 2975 2437

2 категорії 2702 2176

3 категорії 2563 2100

Провідні: інженери інших спеціальностей, 

економіст, психолог, соціолог, бухгалтер  та інші 

фахівці 3100 2434

Інженери інших спеціальностей, економіст, 

психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, 

юрисконсульт, художник  та інші фахівці

1 категорії 2972 2292

2 категорії 2699 2163

                                     без категорії 2434 2100

Техніки  *) 2161 1945

 Фахівець з режиму секретності 3325 2468

Примітки:

1. Підвищені посадові оклади за наявність наукового ступеня встановлюються 

працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем.

    *)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 

2. За відсутності в організаціях  режимно-секретного органу працівнику,  який виконує 

ці обов'язки, встановлюється надбавка до посадового окладу в розмірі 15 %.



                                                                            Додаток  11

                                                                        1 378 грн.

Найменування посад

Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                      

верхня межа
нижня 

межа

Керівники

Керівник (за контрактом)

Перший заступник керівника, головний інженер, 

заступник керівника, головний бухгалтер
5124 3522

Головні: механік, енергетик, економіст, метролог, 

диспетчер 4099 3074

Начальники відділів: інформаційних технологій, 

технічного,  охорони праці 4099 3074

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати 3663 2832

Начальник відділу матеріально-технічного 

постачання 3574 2832

Начальник відділу адміністративно-

господарського забезпечення 3255 2434

Начальник відділу кадрів 3420 2702

Начальник цеху 4406 2817

Начальник дільниці, зміни цеху 3279 2434

Начальник виробничої майстерні 2971 2434

Професіонали і фахівці

Інженер з організації та нормування праці

1 категорії 3255 2702

2 категорії 2971 2434

Провідні:  економіст, бухгалтер,  інженери інших 

спеціальностей 3255 2702

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Посадові оклади

 керівників, професіоналів та фахівців підприємств зв'язку

 (у гривнях)



Найменування посад

Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                      

верхня межа
нижня 

межа

 Економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, 

юрисконсульт, метролог, психолог, соціолог, 

фізіолог,  інженери інших спеціальностей

1 категорії 2971 2434

2 категорії 2702 2164

                                  без категорії 2434 1896

Старші: диспетчер електрозв'язку, інспектор-

ревізор 2971 2434

Інспектор-ревізор 2702 2164

Інспектор з кадрів 2434 1896

Старший інспектор електрозв'язку 2563 2024

 Електромеханік

1 категорії 2293 2013

2 категорії 2005 1699

 Інспектор електрозв'язку 2293 1767

Електромеханік електрозв'язку 2164 1767

 Оператор електрозв'язку, радіооператор   *) 2318 2098

Техніки    *) 2161 1945

 Фахівець з режиму секретності 3325 2468

 

Примітка:

*) Конкретні розміри посадових окладів залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                                   Додаток  12

                                                                                1 378 грн.

 Посадові оклади

 керівників, професіоналів і фахівців

   підприємств матеріально-технічного забезпечення

(у гривнях)

Найменування посад

Розміри посадових окладів                                                                                                                                                       

верхня межа нижня межа

Директор підприємства (за контрактом)

Головний інженер 4335 3104

Головні фахівці 3798 2975

Начальники виробничих і функціональних відділів
3798 2565

Начальники інших відділів, бюро, лабораторій 3104 2296

Провідні: економіст, бухгалтер, інженери

 інших спеціальностей 2975 2437

Економіст, бухгалтер, інженери 

інших спеціальностей

 1 категорії 2836 2296

 2 категорії 2565 2246

                                   без категорії 2437 2100

Техніки *) 2161 1945

Начальник цеху 3529 2565

Завідувач складу, майстер дільниці, механік 2836 2179

Примітка:

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

    *)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                            Додаток  13

1 378 грн.

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців

підприємств автомобільного транспорту

 (у гривнях)

Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Директор (начальник) підприємства (за контрактом)

Заступник директора з перевезень, головний 

інженер; начальник автотранспортного цеху 4335 3399

Головні: механік, економіст, енергетик 3798 2836

Начальник ремонтного цеху 3798 2836

Начальники відділів: транспорту, автоматизованої 

системи керування виробництвом
3529 2836

Начальник гаража 3232 2168

Начальник технічного відділу, відділу охорони 

праці 3798 2836

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати 3529 2836

Начальник відділу матеріально-технічного 

постачання 3529 2836

Начальник контрольно-ревізійного відділу 3399 2296

Начальник лабораторії наукової організації праці 

та управління виробництвом 3399 2296

Начальник відділу кадрів 3399 2836

Начальники: юридичного відділу, режимно-

секретного відділу 3104 2296

Начальник господарського відділу 2704 2168

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Найменування посад



Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Найменування посад

Начальник колони 3399 2565

Начальник і старший майстер дільниці 3104 2296

Майстер дільниці, контрольний майстер, механік 

автомобільної колони 3104 2296

Начальник навантажувально-розвантажувального 

пункту 3258 2437

Провідні: інженери всіх спеціальностей, економіст 

бухгалтер 3104 2296

Інженер з організації та нормування праці

1 категорії 3104 2296

2 категорії 2822 2179

Інженери інших спеціальностей, економіст, 

юрисконсульт, бухгалтер, психолог, соціолог, 

фізіолог

1 категорії 2975 2437

2 категорії 2704 2168

                                   без категорії 2437 2100

Старший диспетчер 2704 2168

Диспетчер 2437 1900

Техніки  *) 2161 1945

Примітка:
    *)    Конкретні розміри посадових окладів техніків залежно від кваліфікаційного рівня  

визначаються у колективному договорі 



                                                                                                     1 378 грн.

                                                                        

Посадові оклади

керівників, професіоналів та фахівців

ПАТ ДАК 'Автомобільні дороги України'

 (у гривнях)

Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Голова (за контрактом)

Заступник Голови, головний інженер, головний 

бухгалтер 6768 5087

Начальники відділів:   кошторисного ціноутворення 

та конкурсів у дорожньому господарстві, організації 

будівництва, ремонтів та експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг і штучних споруд, з 

підготовки виробництва,  охорони праці, організації 

та безпеки дорожнього руху 4973 3470

Начальники відділів: планово-економічного, 

організації праці та заробітної плати, з питань 

управління власності 4973 3470

Начальник відділу кадрів і соціального розвитку, 

юридичного 4973 3470

Начальник контрольно ревізійного відділу 4973 3470

Начальник господарського відділу 4973 3470

Провідний  фахівець з державних закупівель 4918 3439

Фахівець з державних закупівель 4314 3284

 Фахівець з режиму секретності 4314 3284

                                                                                          Додаток 14

                                                               до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

Найменування посад



Розміри посадових 

окладів                                                                                                                                                       

верхня 

межа
нижня межа

Найменування посад

Референт 3282 2308

Радник 4973 2735

Провідні інженери всіх спеціальностей,провідний 

інженер з комп'ютерних систем, провідний 

економіст, провідний бухгалтер
4314 3282

Інженери всіх спеціальностей, економіст, 

юрисконсульт, бухгалтер

1 категорії 3663 2980

Старший інспектор з контролю за виконанням 

доручень 2735 2185

Інспектор з контролю за виконанням доручень 2565 2017

 



                    Додаток 15

                                                                          1 378 грн.

            (у гривнях)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 група   2 група        

бортові автомобілі та 

автомобілі фургони 

загального 

призначення      

 спеціалізовані та 

спеціальні автомобілі, 

самоскиди, цистерни, 

рефрижератори, 

контейнеровози, пожежні, 

техдопомоги,  

поливомийні, підмітально-

вбиральні, 

автонавантажувачі та інші 

сідельні тягачі з 

причепами

до 1,5 2012 2176

від 1,5 до 3 2176 2425

від 3 до 5 2425 2672

від 5 до 7 2672 2948

від 7 до 10 2948 3058

від 10 до 20 3058 3222

від 20 до 40 3222 3485

від 40 до 60 3485 3761

вище 60 4091

верхня 

межа

нижня 

межа

Особливо малий 

і малий до 1,8 2258 1915

Середній від 1,8 до 3,5 2342 1998

Великий вище 3,5 2425 2258

1.2   Легкові автомобілі 

Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна (в літрах)

Місячні тарифні 

ставки               

3485

3761

4091

2948

3058

3222

2425

2672

                                                              до Галузевої угоди на 2013-2015 роки

I. Тарифні ставки і оклади

водіїв автотранспортних засобів  

Вантажо-

під'йомність 

автомобілів            

(в тоннах)

3 група   

автомобілі з 

перевезення цементу, 

ядохімікатів, 

безводного аміаку, 

аміачної води, гнилого 

сміття, асенізаційних 

вантажів      



верхня 

межа

нижня 

межа

Особливо малий до 5 2342 1998

Малий від 5 до 6,5 2425 2258

від 6,5 до 7,5 2507 2342

Середній від 7,5 до 9,5 2672 2507

Великий від 9,5 до 11 3003 2755

від 11 до 12 3168 2919

від 12 до 15 3257 3085

вище 15 3422 3168

1.4  Водії мототранспортних засобів 1654

II. Тарифні ставки і оклади

для відрядників 2837

для почасовиків 2659

для відрядників 2561

для почасовиків 2411

для відрядників 2258

для почасовиків 2135

2.1  Вантажники
При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку;

при навантаженні (розвантаженні) руди, пека, вугілля, вугільного брикету,

креозоту, подової і анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати,

цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров'я

вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50

кг

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший

рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися і

вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні

(розвантаженні) в судна інших вантажів

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший

рухомий склад  інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів

1.3  Автобуси

Клас автомобіля
Габаритна довжина автобуса (в 

метрах)

Місячні тарифні 

ставки                 

робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах 

( у гривнях)



2.2  Механізатори  

Р О З Р Я Д И

I II III IV V VI

1 1,27 1,36 1,51 1,64 1,8

для відрядників 1654 2101 2249 2498 2713 2977

робітників, зайнятих на ремонті рухомого складу, устаткування, на 

верстатних роботах і на роботах в спеціалізованих цехах (з нормальними 

умовами праці) 

Р О З Р Я Д И

I II III IV V VI

1 1,27 1,36 1,51 1,64 1,8

На підприємствах і в цехах з ремонту 

устаткування (рухомого складу, суден 

та автомобілів), контрольно-

вимірювальних приладів і 

автоматики; ремонтно-будівельні, 

енергетичні, ливарні, кузнечні, 

паросилового

господарства, електролітні цехи, 

компресорні, вентиляційно-

зволожувальні і кисневі установки; 

очисні споруди 1654 2101 2249 2498 2713 2977

Верстатні  роботи з обробки металу 

та інших матеріалів різанням на 

металообробних верстатах; роботи з 

холодної штамповки металу та інших 

матеріалів, виготовлення і ремонту 

інструменту і технологічної оснастки

1654 2101 2249 2498 2713 2977

Робітники, безпосередньо  зайняті 

ремонтом і наладкою  автомобілів, 

машин, механізмів  та іншого 

рухомого  складу, основного 

технологічного  електро- і 

енергетичного, експериментального і 

наукового обладнання,електронно-

вимірювальної техніки, контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики

1654 2101 2249 2498 2713 2977

III. Тарифні ставки і оклади



Р О З Р Я Д И

I II III IV V VI

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних

ставок II-VI розрядів до тарифної ставки I розряду

1 1,27 1,36 1,51 1,64 1,8

1654 2101 2249 2498 2713 2977

Місячна тарифна ставка (у гривнях)
Для відрядників Для почасовиків

маши-

ністи 

локомо-

тивів

поміч-

ники 

маши-

ністів 

локомо-

тивів

маши-

ністи 

локомо-

тивів

поміч-

ники 

маши-

ністів 

локомо-

тивів

В залізничних цехах інших 

підприємств і організацій

     а) при виконанні робіт з 

вантажними поїздами, включаючи 

підштовхування 3194 2403 2964 2228

     б) при виконанні маневрової 

роботи:

          на вирішальних дільницях 

виробництва і в напружених 

маневрових районах 2963 2228 2788 2103
          на інших дільницях 

виробництва та в інших маневрових 

районах 2789 2103 2586 1979

IV. Тарифні ставки 

 робітників, зайнятих на експлуатаційній роботі, наладці та обслуговуванні 

рухомого складу, колії, штучних споруд та інших технічних засобів 

промислового залізничного транспорту

V. Тарифні ставки 

 Робітників локомотивних бригад, що обслуговують локомотиви 

(електровози, тепловози, паровози, тяглові агрегати) та мотор-вагонний 

рухомий склад (електропоїзди, дизелі, поїзди)



Місячні тарифні ставки робітників   

Назва виробництва Р О З Р Я Д И

I II III IV V VI VII VIII

Коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних

ставок II-VIII розрядів до тарифної ставки I розряду

1,0 1,27 1,36 1,51 1,64 1,8 2,13 2,31

Розміри місячних тарифних ставок робітників (у гривнях)

Слюсарі-інструментальники і верстатники широкого 

профілю, зайняті на універсальному обладнанні 

інструментальних і інших цехів підготовки виробництва при 

виготовленні особливо точних, відповідальних і складних: 

прес-форм, штампів, інструменту, приладів і обладнання;

верстатники на унікальному обладнанні, зайняті 

виготовленням особливо складної продукції; слюсарі-

ремонтники, електромонтери і наладчики, зайняті 

ремонтом, наладкою і обслуговуванням особливо 

складного і унікального обладнання

для відрядників  1818 2309 2472 2745 2982 3272 3872 4200
для почасовиків 1708 2169 2323 2579 2801 3074 3638 3945

Верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів 

різанням  на металообробних верстатах; роботи з 

холодної штамповці металу та інших матеріалів, роботи з 

виготовлення і ремонту інструментів і технологічної 

оснастки

для відрядників  1680 2134 2285 2537 2755 3024
для почасовиків 1654 2101 2249 2498 2713 2977

На інших роботах 1654 2101 2249 2498 2713 2977


