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ЗМIСТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

загальнi положенпя.
Органiзацiя виробництва i працi, змiни в органiзачii вшробництва i прачi. Забезпечення
продуктивноТ зайнятостi.
Нормування працi, режшм роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку.
Оплата працi.
Встановлецня гарантiй, компенсацiй i пiльг.
Умови i охорона працi.
Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органiзацiТ
оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв.

l. ГарантiТдiяльностi представникiв трудового колективу.
). Забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв.
t0. Вiдповiдальнiсть CTopiH i вирiшення спорiв.
[1. Контроль за виконанням Колективного договору.
t2. Прикiнцевi положення.
[3. Перелiк додаткiв до Колективного договору.
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1. зАгАльнI положвння

1,1. Колективний договiр укJIадено мiж роботодавцем, в особi .Щиректора Товариства Васuлuка
Волоduмuра Пеmровuча (dалi по mексmу - кРобоmоdавецьлl), з однiеI сторони i представником трудового
колеlсиву, обраним та уповновzDкеним на представництво зборами трудового колективу, Колеснiк Ганни
ЮрiТвни , з iншоТ сторони (налалli - Сторони).

1.2. Щей Колекгивний договiр, розроблено та укладено Сторонами на пiдставi Статугу Товариства
та наступних законодавчих aKTiB:
- Кодексу Законiв про працю УкраiЪи;
- Закону УкраТни <<ГIро колективнiдог9вори i угодп;
- Закону УкраТни кПро оплаry працi>;
- Закону УкраiЪи <Лро охорону прачi>;
- Закону УкраiЪи <<fIро вiдпустки));
- Закону УкраiЪи <<Про зайнятiсть населення));
- Закону Украiни <<fIро загальнообов'язкове державне соцiальне страхування);
- Закону Украiни <<Про ocHoBHi засади соцiального захисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого
BiKy>i
- Закону Украi'ни <<ГIро основи соцiальноi захищеностi iнвалiдiв в YKpaTHi>.
- Закону Украi'ни <<ГIро товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>

1.3. Колекгивний договiр е правовим актом, який регулюе трудовi i соцiально-економiчнi
вiдносини мiж Роботодавцем та представниками трудового колективу Товариства на ocHoBi взаемного

)дгодкення irrгерсiв CTopiH.
1.4. Колекплвний договiр являсться основним нормативним документом, що визначае

взасмовiдносини Роботодавця i трудового колективу Товариства. Труловий колектив уповноважуе своiх
предgгавникiв прлсгавляти його iнтереси з питань розвитку дiяльностi пiдприемства, працi та з
соцiальнrоt питань, i н4дае iM своТ повновzDкення у веденнi колективних переговорiв щодо укJIадання та
пiдписання Колекгивного договору, додаткiв до нього, будь-яких змiн та доповнень до Колективного
договор)i.

1.5. Колекшвний договiр розповсюджуеться на Bcix працiвникiв Товариства, в тому числi тих, якi
працюють на створеннх Товариством фiлiалlах (в тому числi на фiлiаrrах, якi будугь cTBopeHi у
майбуmьому прсrгяюм TepMiHy дii Колективного договору), а також прийнятих в перiод дii Колективного
договору. Положення Колекгивного договору е обов'язковими як для власникiв Товариства i

управлiнською персонаIц/, так i дJIя кожного членатрудового колективу.
l.б. Умови Колекпrвного договору не повиннi суперечити чинним законодавчим актам, Те, що не

передбачено Колекгивним договором, регламентуеться тудовим законодавством.
1.7. Умови даного Колекплвного договору е обов'язковими для CTopiH, якi його пiдписалrи. Щi

умови у випадку буль-яких суперечок i розбiжностей не можуть трактуватись як TaKi, що погiршують, у
порiвняннi з чинним законодавством УкраiЪи, становище працiвникiв, iнакше вiдповiднi умови
визнаються недiйсними.

1.8. Змiни i доповнення до Колекгивного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку iз
змiнами чинного законодавства з питань, що € предметом Колективного договору, та з iнiцiативи однiсi з

CTopiH пiсля проведенЕя переговорiв та досягнення згоди i набувають чинностi, як додаток до
Колективного договору пiсля затвердження ix Сторонами на зага-пьних зборах трудового колективу.

У випадку якщо нормативними документами, встановлений iнший порядок врегулювання
правовiдносин CTopiH нiж той, що погоджений сторонами у цьому Колективному договорi, Сторони
керуються положеннями чинного законодавства Украihи.

1,9. Норми i положення цього Колективного договору дiють безпосередньо i е обов'язковими для
дотримання сторонами, що його пiдписали.

1.10. Yci працюючi, а також щойно прийнятi на роботу до Товариства працiвники повиннi буги
ознайомленi з Колекгивним договором Роботодавцем або уповновarкеним ним органом.

1.1l. Сторони визнають, що економiчна стабiльнiсть Товариства i добробуг членiв трудового
колекгиву взаемопов'язанi i таким чином Сторони зацiкавленi в cTBopeHHi дlя цього оптимtUIьних умов, У
випадку виникнення конфлiктних сиryацiй вони можуть вирiшуватись шляхом прямих i вiдкритих
переговорiв згiдно дiючого законодавства.

|.|2. Колекгивний договiр пiдлягае повiдомнiй реестрацiТ у мiсцевому органi державноТ
виконавчот влади.

2. орглнIзАцIя вироБниIIтвА,IIрАцI, змIни в оргАнIзАцIi вироБниIIтвл I tрАцI.
ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАIfuIЯТОСТI.

Буль-який трудовий договiр (контракт), укладений Роботодавцем iз працiвником, не може

цьому Колекгивному договору таким чином, щоб порiвняно з ocTaHHiM права та iнтереси
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працiвника в трудовому договорi (KoHTpaKTi) були якимось чином обмеженi. У випадку виникнення
такого протирiччя вiдповiднi положення 1рудового договору (контракту) визнаються недiйсними.

2.2. OKpiM визначених цим Колективним договором або чинним трудовим законодавством
Украiни випадкiв, Роботодавець не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи, не обумовленоТ
трудовим договором (контрактом), укладеним мiж Роботодавцем та працiвником Товариства.

2.3. Роботодавець для кожного працiвника передбача€ в трудовому договорi (KoHTpaKTi) або

розроб.пяе i затверджуе у формi посадовоТ iнструкцiТ його функцiональнi обов'язки, ознайомлюс
прачiвника iз ними та вимагае н€rлежного здiйснення працiвником його труловоТ функчiТ,

2.4. Виконання працiвником iншоТ труловоТ функцiТ можпиво як виняток, викJIючно у разi
нага,rьноТ необхiдностi у випадках тимчасовоТ вiдсугностi працiвника, який виконуе вiдповiдну функшiю
(в зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи через iншi важливi причини). Вiдповiдне дор)л{ення працiвниковi
мас даватись iз обов'язковим урахуванням реальноi мож.гIивостi працiвника виконувати вiдповiднi
обов'язки, тобто iз урахуванням належноi професiйноТ пiдготовки працiвника та його зайнятостi при
виконаннi безпосереднiх трудових обов'язкiв.

2.5 У випадку передбаченому п. 2.4 працiвник мае право на додаткову оплату.
2.б. Кожний працiвник Товариства зобов'язуеться:

- в межах законодавства нести повну матерiальну вiдповiдальнiсть за незабезпечення зберiгання та
цiлiсностi ввiрених працiвниковi матерiальних цiнностей;

- дотримуватись трудовоТдисциплiни, Правил внlтрiшнього трудового розпорядку;
- угримувати в порядку робоче мiсце, виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi,

правил використання та експлуатацiТ обладнання та механiзмiв, користуватися засобами
колективного та iндивiду€rльного захисту;

- бережливо вiдносtлтися до обладнання та устаткування, рацiон€ulьно витрачати п€uIиво, матерiали,
електроенергiю;

- сумлiнно, нzulежно, якiсно виконувати своТ обов'язки вiдповiдно до посадовоi iнструкцiТ;
- працювати чесно i добросовiсно;
- створювати i зберiгати сприятливу атмосферу прачi в колективi;
- вчасно i точно виконувати розпорядження Роботодавця;
- на прохання Роботодавця негайно представляти звiти про виконання cBoii безпосереднiх

обов'язкiв;
- не розголошувати iнформацiю, яка е конфiденцiйною або становить комерцiйну таемницю

вiдповiдно до накшу по Товариству та чинного законодавства;
- не виконувати iншоТ регулярно оплачуваноТ роботи на умовах трудового договору у вiльний вiд

основноТ роботи час на iншому пiдприемствi в ycTaHoBi, органiзацiТ або у громадян (пiдприемця,
приватноТ особи) за наймом без письмового погодження з директором Товариства - працiвникам, в
тому числi керiвникам та спецiалiстам пiдроздiлiв, додаткова робота якIа( може призвести до
наслiдкiв, що негативно позначаться на cTaHi iхнього здоров'я та безпецi виробництва;
2.7. Роботодавець забезпечуе виконання планових технiко-економiчних показникiв, якi необхiднi

для нормального функцiонування Товариства,
2.8. Роботодавець створюс фонди, якi необхiднi для стабiльноТ роботи Товариства та

зобов'язуеться використовувати ik згiдно з кошторисом.
2,9. Роботодавець вiдповiда.пьний за виконання органiзацiйно-технiчних заходiв по впровадженню

новоТ технiки, пiдвищенню рiвня дiяльностi Товариства.
2.10. Товариством проводиться щомiсячний аналiз господарсько-економiчноТ та фiнансовоi

дiяльностi Товариства з доведенням його результатiв до уповноважених представникiв колективу.
2.|1, Роботодавець проводить виплату заохочув€lльних премiй у встановленому порядку

вiдповiдно до Положення про премiювання за виконагrня виробничих завдань i функцiй (Додаток J\Ъ 1).

2.12. Щиректор Товариства один pzв на piK iнформус на зборах трудового колективу про

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, вкJIючаючи заходи щодо недопущення банкругства.
2.13. Роботодавець зобов'язусться застосовувати для забезпечення продуктивноТ зайнятостi гн1"lкi

режими працi та iншi заходи, якi сприяють збереженню та розвитку системи робочих мiсць.
2.|4. У вiдповiдностi до ст. ст. 17 - l9 Закону УкраiЪи <<Про основи соцiальноТ захищеностi осiб з

iнвалiднiстю в YKpaiHi> в Товариствi видiляються та створюються робочi мiсця для працевлашryвання
осiб з iнвалiднiстю зi створенням для них умов працi здiйснюючи дJIя цього адаптацiю основного i

додаткового обладнання, технiчного оснащення i пристосування тощо з урахуванням обмежених
можJlивостей осiб з iнвапiднiстю, забезпеченням iнших соцiально-економiчних гарантiй, передбачених
чинним законодавством, Товариство зобов'язуеться надавати державнiй службi зайнятостi iнформацiю,
необхiдну для органiзацii працевлаштування осiб з iнвалiднiстю, i звiтувати Фонду соцiа.пьного захисту
iнвалiдiв про зайнятiсть та працевлаштування осiб з iнвалiднiстю у порядку встановленому чинним
законодавством УкраiЪи.
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r чBlfirHHKiB з дотриманням гарантiй, встановлених чинним законодавством УкраТни,
1_16_ Прн звiльненнi працiвникiв у випадку змiн в органiзацiТ виробництва, при скороченнi

t чи штат),, вони персонально попередя(аються Роботодавцем про майбугне звiльнення не

в Hix за два мiсяцi. При цьому Товариство надае працiвнику iнrшу робоry по спецiальностi, а у
:!_ HeцoxclнBocTi цього або при вiдмовi працiвника вiд неТ останнiй працевлаштовуеться самостiйно.
2.17. Робоюдавець зобов'язуеться не допускати економiчно не обrрунтованих скорочень робочих

: i S. }' вi_tповiдностi до ст. 492 КЗпП УкраТни та ст. 48 Закону Украiни <Про заЙнятiсть населення)

ь Товариства зобов'язуеться ри масовому вивiльненнi працiвникiв у зв'язку зi змiнами в

виробниrrгва i працi, в тому числi лiквiдацiсю, реорганiзацiсю або перепрофiлюванням
л----. л--.---е-,

скороченнями чисельностi працiвникiв Товариства повiдомляти про це ,Щержавну службу

].19. }' випадках скорочення чисельностi працюючих Роботодавець зобов'язуетьСя ВЖИВаТИ

!a\0_1iB по Lr праче&лашryванню вiдповiдно до положень Закону УкраТни кПро зайнятiсть населення).

].]0. Роботодавець органiзуе забезпечення професiйноТ пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
шрзцiвнllкiв- \ випаJках, передбачених чинним законодавством УкраТни.

З_ ЕОР!ПЪ.{ЕНЯ IIРЛЦI, РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВЛЛIСТЪ РОБОЧОГО ЧАСУ I ВIДПОЧИНКУ

3.1. Нормуваtlня праui

_- _ В,-тановити, що при ск_паданнi штатного розлису посад та професiй ltрацiвникiв iменувати
. _ .. -_.эcTi :о Щержавного класифiкатора професiй УкраТни (ДК 003:2010) затверлженого Наказом

__: _ - :,:iJТЗНJзрту УкраТни вiд 28.07.2010 J\Ъ 327, зi змiнами Дiючими на Час скЛаДаННя шТаТНоГо

_- : }' випадку введення нових та замiни дiючих норм праrli працiвники пОвИННi бУТИ

: - 
. 

^ , iiJiili'#i]'ftiiiЖНlX""1XT""#:1'"ЪTi-b'иx умов працi, якими е здоровi та безпечнi

_ -:.- -]зцl. що досягаЮться додержанням правил i норм технiки безпеки, забезпечення необхiднипl

_. -_..;{ня\l. опzulенням, вентиляцiею, усунення шкiдливих наслiдкiв tlyMy, випромiнювань, ВiбРаЦiТ Та

-_.1\ :,aкTopiB, якi негативно впливають на здоров'я працiвникiв пiдприемства.

3.2. Режим роботи, тривалiсть робочого часу

_: ] 1 , В 'I'овариствi установлюеться для працiвникiв пiдприемства не бiльше HirK 40 гоДинний

: - ] - -,:;: тtl-л_]ень. Нормативна тривалiсть тижня може розподiлятися на меншу кiлькiсть робочих днiв.
} разi зниження обсягiв реалiзацiт ToBapiB, продукцiт та послуг з метою забезлечення зайнятос,гi

-.:- ::ljKiB i збереrкення робочих мiсць, зазгодою працiвника, може встановлюватись неповний робочий
-:-::. F.iповний робочий тиждень з оплатою працi пропорчiйно вiдпрацьованОМУ Часу,

В разi виникненнЯ потребИ дозволяетЬся переносити день вiдпочинку для Bcix працiвникiв
_ э.]р}lства,

3,2.2. !ля окремих категорiй працiвникiв Товариства встановлюеться скорочена тривiцlсть
] _-i..чого часу (стаття 51 КЗпП).

з.2.3. В Товариствi, за заг€UIьним правилом, встановлю€ться п'ятиденний робочий ти)Itдень з двома
:.1\]_]Нtl\1И ДНЯМИ.

з.2.4. В Товариствi або на вiдокремлених пiдроздiлах Товариства (фiлiалах), виходячи З

.;tр..,_iнttчоТ необхiдностi при тривалостi робочого часу не бiльше 40 годин на тИЖДеНЬ МОЖе

].,..iнtrв_lюватися позмiнний графiк роботи та шестиденний робочий тиждень.
З.2.5. ВстановленнЯ позмiнногО графiкУ роботи, скасування позмiнного графiку роботи, змiна

]L./K}l\l_\ роботи (в тому числi, встановлення шестиденного робочого тижня, скорочеt{ня тривzutостi

].]i5t]ч,.-]го часУ, запровадження пiдсумованого облiку робочого часу) встановлюсl,ься за наказом

JltpeKT.,,pa Товариства, а на вiдокремлених пiдроздiлах Товариства (фiлiа-гIах) - за наказом директора
_ i.lia-lr } вiдповiдностi до положень про фiлiал, Колективного договору та правил внутрiшнього

э\]LrвLrго розпорядку Товариства та погоджуеться трудовим колективом 'Говариства таlабо фiлiалу
^ trB{lPtlCTB?.

-1 ].6. Виходячи з характеру дiяльностi Товариства в окремих виробництвах, цехах, дiльницях,
.ilri.,lеннях iHa деяких видах робiт, на яких в Mipy виникнення необхiдностi, MaloTb виконуватися

:,]НТаЖНО-розвантажувальнi роботи, пов'язанi з роботою транспорту, де за умовами виробництва (роботи)

-е \lOn\e бlти додержана встановлена для даноТ категорiТ працiвникiв щоденна або щотия<нева тривалiсть
Сmорiнка 5 чз 20



rобочого часУ, д енн им колективом Товариства таlабо фiлiалуговариства запров обл часу з тим, шlоб тривалiсть робочого часу за
>блiковий перiод Н ног их годин передбачених ст. ст. 50, 51 КЗпП.
. 3,2,7, При ног ку робочого часу встановлена законодавством абоliдповiдно до нього норма робочого часу на день чи тиждень може не дотримуватись. дле iiдотримання е

>бов'язковою за облiковий перiод.
на Товариствi при встановленнi пiдсумованого облiку робочого часу застосовуеться мiся.rний

lблiковий перiод.
З.2.8. облiку робочого ами роботиЗМiНностi), директором То iки роботиЗМiННОстi) м чином, щоб перiод не

Iеревищув{rла нормального числа робочих го.щин, п€р
тривалiсть роботи протягом дня за пiдсумованим облiком робочого часу встановлюеться з,рахуванням характеру i умов працi.
Графiки змiнностi затверджуються директором Товариства, або iншою уповновzDкеною нимlсобою (а на фiлiа-лrах - директорами фiлiалiв) .u до"од"r"ся допрацiвникiв не пiзнiше нiж за один мiсяць

to введення'lх в дiю.
графiки виходу на роботу повиннi затверджуватися директором Товариства, уповноваженою ним,собою таlабо директором фiлiалIу та доводитися до працiвникiв не пiзнiше, ,i* .u два тижнi до початку

к дiт.
При змiннiй роботi працiвники чередуються по змiнам piBHoMipHo.
перехiд з однiст змiни в iншу повинен здiйснюватися, як правило через кожну недiлю в години

изначенi графiками змiнностi.
Трива-пiсть перерви в роботi мiж змiнами мае буги не меншою подвiйноТ тривалIостi часу роботи в

опереднiй змiнi (включаючи час перерви на обiд).
ПризначенНя працiвниКа на робоry протягом двох змiн пiдряд забороняеться.
3,2,9. При пiдсумованому облiку роб_очоlо часу графiками роботи на облiковий перiод мають буги

ередбаченi днi щотижневого вiдпочинку. У мiсячному оЬлiковому перiодi, кiлькiсть влlхiдних днiв за
рафiками роботи (змiнностi) не повинна бути меншой, нiж кiлькiсть повних тижнiв цього облiкового
ерiоду, Робота у визначенi вихiднi днi компенсусться у вiдповiдностi до Колективного договору та уорядку передбаченому законодавством (ст, 72 КЗпП та ст. 107 КЗпП).
_ 3,2,10, При пiдсумованому облiку робочого часу, час, вiдпiацьований понад норму трива.постi

обочого часу за облiковий перiод, вважаеться надурочним i оплъчуеться згiдно зi ст. 106 Кзпп та
олективного договору.

Робота понад норму робочого часу, передбаченого графiком з ОГО
ерiоду' при збереженнi норми робочого часу за облiковий перiод,'не е над токорми робочого часу, що виникае в oкpeмi днi при пiдЬумованому ись
сдатковими днями вiдпочинку або вiдповiдним зменшенняьl ,pr"*o"Ti роботи в iншi днi облiкового
эрiоду.

3.2.1 l .

эбоry та затв йснюсться за табелем виходiв на

з.2.|2,
)дину. Нiчним вважаеться час з 10 години вечорадо б години ранку. 

и (змiни) скорочуеться на одну

З,2.|З. ПрИ пiдсумоваНому облiкУ робочого часу трив,Iлiсть нiчноТ роботи зрiвнюеться з денною.
з,2.14, Робота в нiчний час фiксуеться в табелi робочого часу.
забороняеться залучення до роботи в нiчний час:

1) жiнок, oKpiM випадкiв отримання ix письмовоТ згоди на таку роботу, як тимчасовий
захiд, в зв'язку з особливою необхiднiстю;

2) осiб, молодших вiсiмнадцяти poKiB;
3) iнших категорiй працiвникiв, передбачених законодавством.

робота iнвалiдiв у нiчний час допускаеться лише за ix згодою i за умови, що це не суперечить
]дичним рекомендацiям.

з,2,|5. rЩля певних посад, нормування трудового процесу яких с неможJIивим або скJIадним, може
|тановлюватися ненормований робочий день. Перелiк професiй i посад, до яких встановлюеться
)нормований робочий день е ,Щодатком Ns 2 до Колективного договору.

з,2,16. Виходячи з того, що режим робочого часу е iстотною умовою працi, то в разi змiн режимуlботи, ocTaHHi попереджаються про TaKi змiни не пiзнiше нiж за два мiсяцi.
Працiвники, якi вiдмовляються вiд продовження роботи через змiну режиму роботи, пiд.llягають

iльненню на пiдставi п. б частини першоТ ст, 3б КЗпП,
з,2.17, Вiдсугнiсть працiвника на робочому мiсцi в робочий час з причин особистого характеру без

lзволу безпосереднього керiвника не допускаеться,
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3,2,18, Надурочнi роЬо,", тобто роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, як правило, не
урочнi роботи у випадках, визначених законодавством,

трудового розпорядку Товариства.
, а також пiд час дiт трудового договору за угодоюiз визначеНням триваЛостi роботи, rT розпорядку та

працlвник працюе в режимi, заг€шьновстановленому #Ж;:Ж;ъ "чJff:Ь'iНН}ення 
тощо)

п"р"ооч1'"2#.1НffiЖ.::;:'"""-iВ ДО НаДУРОЧНих робiт дозволяеться лише у випадках i в порядку,

аментусться Правилами внутрiшнього трудового
ix працiвникiв Товариства.
овано за межами транспортного сполучення, та/або

ляе працiвНикам своеЧасно добиратися до робочоготання громадського транспорту для проi.зду на мiсце
за власний рахунок забезпечуе сво€часну доставку

BocTl, окремим працiвникам, за ix бажанням, право нагнучкий режим робочого часу, виходячи iз умов i 
"""о.дiяльностi io"up""ruu.з,2,24, Дllя певнИх посад, з метоЮ оптим зацiТ процесу працi та належному поеднаннюпрацiвниками сiмейних та трудових обов'язкiв може t ути погоджена iнша форма органiзацi1 працi, така

встановленому законодавством, У разi погодження
iдповiдний наказ.
лiк посад яких визначений в Щодатку М З ооходить у дорозi або мае роз'i.зний (пересувний)

З.3.1, Працiвникам нада€ться перерва
дин. Перерва не вкпючаеться в робочиЙ час.

3.3. Час вiдпочинку

для вiдпочинку i харчування тривалiстю не бiльше двох

,r;?3;Y}_:":л:rл::л:]i::::тз::_:1_uiоп:чинку можуть встановлюватися iншi перерви (якщо ix

|li"'H:::j:':"_.|.:"_:j::I "u 
*оро,*оrйi"""i"й;;Ъ;;;"-.tiJ,i","го призначення,

l"#х::,}":g:":э1::, Y:::"_,:l1jllYi,:" i протягом робо;;;,;;;у."й;;;,#;ffi*
: 
jJ:_17l:i::::i j:,встановлю.,"."ро,пор"оп,"'п,;i;"';;;";;й;;;;;Ё'ilJ#;J"Т*оi уповноваженоI ним особи.

J;';1"Тж*:::j":.::У о:9::тIУ*.:iлрачiвникам надаються два вихiднi днi на тюкдень, а при;; ;il ;; ; ;;;;;; ; : ;й;ж iл:i;)нь няпяFтLпq плhоп i. --лл-.,,..,_ л--_-:_-день нада€ться поряд iз загальним вихiдним днем,
З,3,5, Тривалiсть щотижневого безперервного вiдпочинку повинна бути не менш як сорок двiгодини.
З,3,6, Робота у вихiднi та святковi днi не допускаеться oKpiM випадкiв та у порядку визначеномузаконодавством, Робота у TaKi днi може компенсуватися, за згодою CTopiH, наданням iншого днявiдпочинкУ або i грошОвiй формi у подвiйному розмiрi.
3,з,7, Святковими i неробочими днями для працiвникiв Товариства с днi, визначенi чинним}аконодавством.
з,з,8, Вихiд працiвникiв на роботу в неробочий час, вихiднi, святковi та неробочi днi здiйснюсться] порядку, встановленому Товариством.
З,З,9, Щорiчна вiдпустка длЯ Bcix працiвникiв Товариства встановлюеться тривалiстю 24tалендарнi днi.
Працiвникам з ненормованим робочим днем надаеться додаткова вiдпустка - 4 календарнi днi, заlенормоваНий робочиЙ день згiднО з ЗаконоМ Укра[нИ <Про вiдпУстки) вiдповiднО до !одатку -frnZ до(ол екти вного договору.
з,3,10, Iнвалiдам l i II груп надаеться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю З0 календарних днiв,iнвалiдам III групи - 26 календарних днiв.
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з,3,1l. Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB надаеться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю З1кмендарний день,
З,З,|2, ВiДПОВiДНО ЛО П. 22 СТ. 20 та п. 1 ст, 2l Закону УкраТни "Про стаryс i соцiапьний захист

громадян, якi постраждали внаслiдоlt Чорнобильськот катастрофи" працiвникап,I, якi мають статус
громадян, якi построкдали в наслiдок ЧорнобильськоТ *uru"rроф,'| та ) категорiТ I{адаеться додатковавiдпустка iз збереясенням заробiтноТ плати строком 14 робочих днiв на piK.

3,з,13, У вiдповiдно до ст. 19 Закону Укра[ниl'Про вiдпустки';, rкiнцi, яка працюе iMae двох або
бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину-iнвалiда, або яка усиновила дитину, MaTepi iнвалiда з

дитини або пiдгрупи А I
тривirлого п лiкувальному

алiда з дитин пи, чи одному
ioBa оплачувана вiдпустка тривалiстю l0 календарних днiвбез урахування святкових i неробочих днiв За наявностi декiлькох'пiдстав для надання цiеТ вiдпустки if

заг€шьна тривалiсть не може перевищувати |7 календарних днiв.
з,3,14, Вiдповiдно до ст. 772 КЗпП Украiни, учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни, статус яких

визначений Законом_ УкраТни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii lx соцiального захисту'', нацаеться
додаткова вiдпустка iз збережеНням заробiтноi плати тривалiстю l4 календарних днiв на piK.з,3 вимог ст. |2 Закону УкраТни "I1po вiдпустки", що щорiчнувiдпустку ства може буги подiлено на 

"ч"rй"" буль-якоТ тривалIостi за
умови, що тановитиме не менше 14 календарних днiв.

3,3,16, Встановити, цо працiвникам Товариства мож)ль надаватися, за tx бажанням, додатковiuiдll"п, iз збереженням заробiтноi плати або без збер.*.rп" заробiтноТ плати у випадках передбачених
ст. 25 Закону УкраТни "Про вiдпустки''.

3.з.17. Установити, що працiвникам Товариства надаються вiдпустки, пов'язанi з навчанням, та
творчих вiдпусток згiдно чинного законодавства.

3.3.18. За сiмейними обставинами та з iнших l

збереження заробiтноТ плати на TepMiH, обумовлений
бiльше 15 календарних днiв на piK.

3,3,19, У вiдповiдностi до ст. 4 Закону Украihи <Про вiдпустки) встановити, що працiвникам
Товариства надаетьсЯ додаткова оплачувана вiiпусiка TepMiHoM до 3 календарних днiв у випадку cMepTi
члена ciM'T працiвника,

причин працlвнику може надаватися вiдпустка без
t угодою мiж працiвником та директором, €lле не

у вiдповiдностi до визначення

та додаткових, встановлених
рахунок коштiв Товариства,

лективному договорi застосовуеться
ни.
з оплатою вiдпусток щорiчних

ним договором, здiйснюються за

огах, а також по догляду за дитиною до досягненшI
соцiального страхування.

причин не скористався св
З,4 чи бiльше poKiB), BiH

)ди виплачена компенсац

ну Украihи <про вiдпустки)), що заробiтна плата за
до початку вiдпустки,
ни кпро вiдпустки>>, конкретний перiод надання
м, узгоджуються мiж працiвником i Роботодавцем,
ро дату початку вiдпустки не пiзнiш як за два тижнi

си виробництва, особистi iнтереси працiвникiв та



вiдпустки,3,З,26, 3а тривалiсть щорiчних основноI та додаткових вiдпусток для працiвникiвТовариства не може щувати 59 календарнихднiв,

4. оплАтА IIрАцI

4,1, Роботодавець зобов'язусться не приймати в односторонньому порядку рiшень, якi погiршуютьвстановленi в Колективному договорi умови оплати Працi,
4,2, УстанОвити, щО cTpylffypy заробiтноТ nnur", розмiри якоТ регулюються в зzule)I(tlocTi вiдскладностi умов виконуваноТ роботи, професiйно-дiлових якостей працiвникiв, результатi" iX пЪuцi .,u

ГОСПОДаРСЬКОi ДiЯЛЬНОСТi ТОВаРИСТМlТ;ш;,че рiвня прожиткового MiHiMyMy, а саме:

иробiтку, обсл
вок (окладiв) i

- додаткОва заробiтНа плата - винагороДа за працю понад установленi норми, за трудовi успiхита винахiдливiсть i за особливi умови прчцi, Вона вклЙчас доплати, надбавки, гарантiйнi iкомпенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премii, пов'язанi з виконаннямвиробничих завдань i функцiй.- iншi заохочувzulьнi та компенсацiйнi виплати - до них наJIежать виплати у формi винагород запiдсумками роботи за piK, премiТ за спецiальними системами i положеннями, компенсацiйнi таiншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства, або якiпровадяться понад встановленi зазначеними актами норми,
Установити, що у вiдповiдностi до ст. 97 КЗпП, ст, 2 ЗакЬну УкраТни <Про оплаry працi>>, що зарiшенням директора Товариства щорiчно, за результата 

- --,--"J 
протягом фiнансовогороку (на консолiдованiй ocHoBi) з метою "ur.pi-"noT вариством може бугивиплачена одноразова премiя (винагорода) працiвникам и роботи працiвникiвТовариства за piK.

. Установити, що у вiдпОвiдностi до ст. 97 КЗпП, ст. 2 Закону Украiни <Про оплату працi>, що за
показникiв дiяльностi працiвника з метою його
чена одноразова премiя (винагорода) працiвникам

. ства за мiсяць (кварта,т).
начаються в Положеннi про премiювання
е {одатком JtlЪ 1 до Колективного !оговору.
УкраТни кПро оплату працi> оплата працi
порядку. Bci iншi платежi здiйснюються

4,4, Заробiтна плата виплачуеться працiвни*#;3irТ;рно в робочi днi не рiдше 2 разiв на мiсяцьчерез промiжок часу, що не перевищуе lб каJIендарних днiв, та не пiiнiше 7 днiв пiсля закiнчення перiоду.Виплата заробiтноТ платнi проводиться щомiсячно за мiсцем роботи в'наступнi термiни:
- аванс - не пiзнiше 2З числа поточного мiсяця;
- остаточний розрахунок - не пiзнiше 07 числа наступного за ним мiсяця.4,5, У вiдповiдностi до п. 164.6 ст, 164 Податкового кодексу Украiни iз суми нарахованоi

податок на доходи фiзичних осiб та у вiдповiдностi
ення) Податкового Кодексу Украiни - вiйськовий.

авством.
ix випробування може бути установлений оклад в

MlHlMyMy. УВаНИХ РОбiТ, але не нижче р]дцд прожиткового

вникiв Товариства встановлюються у кожному
iфiкацiею, складнiстю та умовами виконуваноi

працiвника з накчвом про прийняття на роботу.
ермiни виплати заробiтноТ плати, умови, згiдно з

плати.
збiгаеться з вихiдним днем, то заробiтна плата

ся директором Товариства. .щиректором Товариства
погiршуюТь встановЛенi в Колективному договорi

ва несе вiдповiда-гtьнiсть передбачену чинним
и заробiтноТ плати та невжиття заходiв у разi
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4.11. Встановити оплатУ часу простою не з вини працiвника з розрахунку не нижче вiд двох
третин тарифнот ставки встановленот працiвниковi вiдповiдно до штатного розпису.

Про початок простою, KpiM простою структурного пiдроздiлу чи всього пiдприемства, працiвник
повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, iнших посадових
осiб.

За час простою, коли виниruIа
або для людей, якi його оточують, i
зберiгаеться середнiй заробiток.

виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров'я працiвника
навколишнього природного середовиlца не з його вини, за ним

я,

никам молодше вiсiмнадцяти poKiB при скороченiй
ж розмiрi, як працiвникап,t вiдповiдних категорiй при

KiB, допущених до вiдрядних робiт, оплачуеться за
х працiвникiв, з доплатою за тарифною ставкою за

очусться порiвняно з тривалiстю щоденноТ роботи
дорослиХ працiвникiВ. оплата працi учнiв загальнОосвiтнiХ шкiл, професiйно-технiчних j середнiх

iльний вiд навчання час, провадиться пропорцiйно

ива.гlостi робочого часу вв€Dкаеться надурочним i

овлюеться в розмiрi 20 вiдсоткiв тарифноТ ставки

тривалiсть нiчноТ роботи зрiвнюеться з денною i
не здiйснюеться,
зв'язку iз зростанням iндексу споживчих цiн у

iндексацiю грошових доходiв населення).
анцiйноТ роботи, а також пiд час виконання роботи у

tH у оплатi працi.

нтЙ, компЕнсАцй I пIльг

упнi гарантiТ та компенсацii в порядку визначеному
законодавством Украihи:

5.1,1. при обраннi ix на виборнi посади;
або громадських обов'язкiв;

HHi працiвника на робоry в iншу мiсцевiсть;
я;

ення квалiфiкацiТ;
з вини працiвника;
стки;
при припиненнi трулового договору;
я видачi трудовоТ книжки при звiльненi працiвника;
вством УкраiЪи.
ють порушень трудовоТ дисциплiни та Правил
ктора Товариства мож)ль надаватися, вiдповiдно до

ову допомогу на оздоровлення в розмiрi середнього
овариства для Bcix розмiром;
никам та iншим особам на споживчi цiлi. Можливе
арахованоТ заробiтноi плати за письмовою заявою

- заявi.
никам вiльного часу для проходження медичних
ня державних органiв для вирiшення необхiдних
ння будь-яких стягнень iз заробiтноi плати чи iнших

б. умови тА охоронА прАцI

6.1. Роботодавець забезпечуе для Bcix працюючих безпечнi
lдловiдають санiтарно-гiгiенiчним нормам i вимогам технiки безпеки.
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регулювання освiтлення ( юзi и т. iH.), кондицiювання повiтря та додатковий розiгрiв примiщення за
допомогоЮ спецiалlьнОго обладнаНня (конвекТори, кондиЦiонери, терморадiатори i та iH.j.

Роботодавець Товариства гарантуе :

- чистоту та порядок робочих мiсць, забезпечення регулярного прибирання примiщень iз
застосуванням ефективних миючих засобiв' наявнiсть видаткових матерiалiв в туалетних кiмйах, тощо.- пiдтримання комфортних умов для працi в примiщенн"х, 

"*лю"аючи 
н€UIея(не освiтлення,

температуру, вологiсть повiтря, piBeHb шуму, тощо.
- забезпечення реконструкцiТ та оснащення необхiдним обладнанням

вживання iжi, вiдпочинку, тощо.
6.2. Роботодавець зобов'язаний забезпечити виконання у встановленi строки комплексних

iнженерно-технiчних заходiв щодо досягнення нормативiв безпеки, гiгiени прuцi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуточого рiвня охорони пр цi.

згlдно
б,3. !лЯ фiнансуваНня з€вначеНих в п. 6,|,, 6.2. заходiв використовуються кошти пiдприемства,

з чинним законодавством Украihи.
6.4. Роботодавець вiдповiдае за виконання до 1 листопада заходiв по пiдготовцi до роботи в

осiнньо-зимовий перiод.
б.5. Працiвники, робота яких пов'язана з забрудненням або несприятливими метеорологiчними

умовами, а також працiвники зайнятi на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi
забезпечуються безкоштовно за встановленими чинним законодавством нормами спецiальним одягом,
спецiальним взу,lтям, iншими засобами iндивiдуа.пьного захисту, миючими та знешкоджуваJIьними
засобами. Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким вiдповiдно до ст, 8 Закону УкраТни кПjо охорону
працi> безоплатно понад установленi норми видаеться спецодяг, спец Вз),1-гя та iншi засоби
iндивiдумьного захисту зазначасться в .Щодатку J\Ъ 4 до Колективного !оговору.

6,6. Працiвники мають право вiдмовитися вiд дорученоТ роботи, при якiй створюеться ситуацiя
небезпечна для життя i здоров'я, якщо TaKi умови прямо нЬ передбаченi трудо""", до.оворами
(контрактами), а також для життя i здоров'я iнших людей та навколишнього середовища.

б.7. Роботодавець забезпечус проведення атестацiТ робочих мiсць у вiдповiдностi до Порядку
проведення атестацii робочих мiсць за умовами працi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpib
УкраТни вiд 0l серпня 1992 р. J\Ъ 442.

б,8. Роботодавець повинен дотримуватись законодавства про охорону працi жiнок та
неповнолiтнiх, не приймати ii на роботи, пов'язанi з важкими i шкiдливими умовами працi, Неповнолiтнi
приймаються на роботу лише пiсля попереднього медичного огляду.

6.9. Роботодавець погоджуе, як виняток, пiсля всебiчного обстеження обставин, письмовi
прохання працiвникiв з особливим зi шкiдливими умовами працi про виконання ними
iншоi регулярно оплачуваноi робо ого договору у Ъiльний вiд основнот роботи час на
iншомУ пiдприсмствi, в ycTaHoBi, о адянина 1.riлпр"емчя, приватноТ особи) за наймом.

б.l0. При пiдписаннi трудового договору працiвник повинен бути проiнформований пiд розписку
про умови працi на пiдприемствi, наявнiсть на його робочому мiсцi шкiдливих i п.б..п..r""х факiорiв, якi
ще не усунуtо, можливi наслiдки ix впливу на здоров'я та про права працiвника на пiльги i компенсацiТ за
роботу у таких умовах вiдповiдно до закьнодавства,

6,11. Роботодавець зобов'язуеться застрахувати ycix працiвникiв вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання, згiдно Закону Укратни <<про загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування).

6.12. В ра або профзахворювання в
ПРаЦiВНИКаМ Здiйс ня вiд нещасниi випадкiв
9 Закону УкраТни <Про зага-пьнообов'язков
страхування).

6.13. За порушення законiв та iнших нормативно-правових aKTiB про охорону працi, створення
перешкод у дiяльностi посадових осiб органiв державного нагляду за охороною працi, а iакож
представникiв профспiлок, ix органiзацiй та об'еднань виннi особи притягаються до дисциплiнарноТ,
адмiнiстративноi, матерiальноТ, кримiнальноI вiдповiдалlьностi згiдно iз законом, в т,ч. ст. 44 Закону *Про
охорону працi".

б.l4. Роботодавець органiзовуе навчання, iнструктаж i перевiрку знань посадових осiб з питань
охорони працi вiдповiдно до Типового положення, затверджеНого Щержавним KoMiTeToM УкраТни з
нагляду за охороною працi вiд 2б.01.05 р. J\Ъ 15.

6.15. Роботодавець забезпечуе за рахунок Товариства проведення попереднього (при прийняттi на
роботу) i перiодичних (протягом трудовоТ дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на в€Dкких
роботах, роботах зi шкiдливими чи небезпечними умовами працi, а також щорiчнi медичнi огляди осiб
BiKoM до 21 року та працiвникiв, якi пiдлягають обов'язковим медичним оглядам у вiдповiдностi до
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 травня 2001 р. J\ъ559 <Про затвердження перелiку професiй,
виробництв та органiзацiй, працiвники яких пiдлягають обов'язковим профiлактичним 

- 
,Ёдй"п"*
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оглядам, порядку ,,ро""оЪ""" цих оглядiв та видачi особистих медичних книжок)) (перелiк професiй i
посад, якi пiдлягають медичному огляду передбачено в Додатку М 5).

б.l6. Працiвники зобов'язанi дбати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я
оточуючих людей в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час перебування на територii пiдприемства.

6.17, Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони
працi, правила поводження з машинами, механiзмами, устаткуванням та iншими засобами виробництва,
користуватися засобами колекти вного та i ндивiдуаль}tого захисry,

6.18. Працiвники зобов'язанi використовувати ,адu"i Тм у користування (розпоряд2кення)
транспортнi засоби, TexHiKy, iнше майно власникалише у слуяtбових цiлях.

6.19. Праuiвники зобов'язанi проходити у встановленому законодавством порядку попереднi та
перiодичнi медичнi огляди.

6.20. Працiвники нес)ль безпосередню вiдповiдальнiсть за порушення cBoii зобов'язань щодо
додержанНя вимоГ нормативнО-правовиХ aKTiB, Колективного договору з охорони працi та будь-яких aKTiB
з охорони працi, що дiють у межах Товариства,

6.2|. З ycix iншиХ питанЬ безпеки, гiгiсни працi, виробничого середовища, порядку органiзацii
працi Роботодавець та працiвники користуються положенням'Зu*оrоп,t УкраТни <Про охоро"у.rрацiu.

7. злБЕзпвчЕннrI житлово-поБутового, культурного, мЕдиtIного
ОБСЛ}ТОВУВАННЯ, ОРГАНIЗАЦIi ОЗДОРОВЛЕННrI I ВIДIОЧИНКУ IIРДЦIВНИКIВ

7.1. Житлово - побугове, медичне обслуговування, оздоровлення та вiдпочинок працiвникiв
здiйснюеться Роботодавцем на пiдставi накшу директора Товариства.

7.2. Щиректор Товариства приймае рiшення про видiлення коштiв на розвиток соцiа.пьноТ сфери
Товариства з прибутку, що зzUIишаеться в розпорядженнi Товариства .u рЁ.упоrчrами господарськоТ
дiяльностi за piK.

7.2. Роботодавець забезпечуе по мокпивостi працiвникiв
заклади за рахунок коштiв пiдприемства.

Товариства путiвками в оздоровчi

7.з. Роботодавець зобов'язаний проводити аналiз захворювань з тимчасовою втратою
працездатНостi, розробляти i здiйснювати заходи по знижуванню захворюваностi працiвникiв

7.4. Роботодавець забезпечуе працiвникам вiльного часу для проходження медичних оглядiв,
отримання медичнот допомоги, вiдвiдування державних органiв для вирiшення необхiдних житлово-
побрових проблем працiвникiв без здiйснення будь-яких стягнень з заробiтнот плати чи iнших
безпiдставних санкцiй.

7.5. Роботодавець забезпечуе безперервну роботу та належне )лримання ycix наявних caHiTapHo-
побутових примiщень у суворiй вiдповiдностi i вимогЪми caHiTap""*'npu""n, пра"rл гiгiени працi та
правил по oxopoHi працi.

7.6. Роботодавець забезпечуе yci пiдроздiли товариства аптечками, якi мають щоквартмьно
поповнюватися медикаментам и.

7.7. Роботодавець по можJlивостi забезпечуе надання одноразовоi грошовоiдопомоги робiтникам узв'язку з сiмейними обставинами:
- народження дитини;
- у випадку cMepTi працiвника чи когось з його найближчих родичiв.

РозмiР одноразовоТ допомоги визначасться наказом директора Товариства.
7.8. Роботодавець забезпечуе надання, по мо}стIивостi, безвiдсотковi позики працiвникам та iншим

особам на споживчi цiлi. Мояспиве погашення виданих (отриманих) позик за рахунок нарахованоТ
заробiтнот плати на пiдставi письмовоi заяви працiвника в розмiii визначеному прачiвником в такiй заявi.

7 .9. У ВiДПОВiДНОСТi ДО ЗаКОнУ УкраТни <<Про ocHoBHi засади соцiа.гlьноiо iurr"ry BeTepaHiB працi та
iншиХ громадяН похилогО BiKy>> за заявоЮ працiвника РоботодавЦем можугЬ буги 

-передЪаченi 
щаднi

умови працi, поступове скорочення за бажанням працiвника робочого часу.
7,10. За наявностi можJIивостi Роботодавцем можугь проводитися програми пiдготовки до виходу

на пенсiю за BiKoM. Вони мож5пь передбачати з€lходи, що розширюють можJIивостi громадян похилого
BiKy в подалlьшiй ocBiTi, веденнi здорового способу життя, у.uдо"Ьпе"нi iHTepeciB, onuryuu"ri ремесл, та
iншi заходи, що сприяють адаптацiт громадян похилого вiкуло нового способу життя.

7.1l. За наказом директора, працiвникам може забезпечуватися надання медичноТ допомоги за
рахунок Товариства у виглядi проведення тестування на COVID-l9 та iнших гострих респiраторнихзахворювань, з метою профiлактики захворювань в перiод загрози епiдемiй або в перiод оголошеного
карантинУ за вiдповiдною заявою працiвника на iм'я директора Товариства.

8. гАрлнтIi дшльностI прЕдстАвникIв трудового колЕктиву
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8,1, Роботодавець визнае дiяльнiсть на пiдприемствi уповнов{Dкених представникiв трудовогоколективу, як представникiв трудового. колективу по вирiшенню питань трудових вiдносин заробiтноТ
плати, соцiальних пiльг та гарантiй працiвникiв,

8,2, Роботодавець гаранryе свободу органiзацii i дiяльностi рчд" трудового колективу, проведення
в неробочий час загальних зборiв трудового колективу,

8,3, Роботодавець надае представникам трудового колективу всю необхiдну iнформацiю, Що €предметом цього Колективного договору, сприяти реалiзацii права профспiлки по захисту трудових тасоцiапьно-економiчних iHTepeciB працiвникiв.
8,4, Представникам трудового колективу забезпечуеться вiльний доступ до матерiа.пiв, документiв,а також до ycix пiдроздiлiв i служб пiдприемства для здiйснення представниками трудового колективунаданих iм прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом о*орон" прачi i технiки

безпеки, виконання Колективного договору.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РIВНИХ IIРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖIНОК ТА ЧОЛОВIКIВ
9.1. Жiнкам ься plвHl права та можпивостi у працевлаштуваннi,

просуваннi по роботi, перепiдготовцi,
9.2. Роботодав
9,2,L ствоРюватИ умовИ працi, якi дозволяли б жiнкам i чоловiкам здiйснювати трудову дiяльнiстьна рiвнiй ocHoBi;
9.2.2. забезпечувати жiнкам i чоловiкам мож.гIивiсть

обов'язками;
сумiщати трудову дiяльнiсть iз сiмейними

9,2,з, здiйснювати piBHy оплату працi жiнок i чоловiкiв при однаковiй квалiфiкацiт та однакових
умовах працi;

9,2,4, вживати заходiв щодо створення безпечнrх дш життя i здоров'я умов працi;
9.2.5. вживати заходiв щодо унеможJIивлення випадкiв 

"a*"у-"r"r, доirч.чr".
9,3, Забороняеться в оголошеннях (рек-гlамi) про BaKaHciT пропо"у"urи роботу лише жiнкам аболише чоловiкам, за винятком специфiчноТ роботи, яка може виконуватися викJIючно особами певноТ cTaTi,висувати рiзнi вимоги, даючи перевагу однiй iз статей, вимагати вiд осiб, якi влаштовуються на роботу,вiдомостi про ixHe особисте життя, плани щодо народження дiтей.9,4, Роботодавець здiйснюе ,,озиrи""i дiТ, спрямованi на досягнення зба.гIансованого

СПiВВiДНОШеННЯ ЖiНОК i ЧОЛОВiКiВ У рiзних сферах трудовоi; дiяльностi, а також серед рiзних категорiйпрацiвникiв.

10. ВЦПОВЦАЛЪНIСТЪ CTOPIH I ВИРIШЕННЯ СПОРIВl0,1' У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв, передбачених цимКолективним договором, Сторони.несугь вiдповiда.пьнiсть вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.10,2, СпоРи мiЖ СторонамИ вирiшуютЬся у порядку встановленому чинним законодавством
у краlни.

10,3, Притягнення до дисциплiнарноТ, адмiнiстративноТ та кримiнагlьноТ вiдповiдальностi невикJIючае притягнення винних осiб до цивiльно-правовоi, матерiалlьнот вiдповiдальностi.

11. контроль зл виконАннrIм колЕктивного договоруСторони зобов'язуються:
l1.1. В мiсячниЙ TepMiH визначити осiб, вiдповiдальних за виконання

договору i встановити TepMiH виконання.
положень Колективного

l1,2, Перiодично проводити зустрiчi адмiнiстрацii з представниками працiвникiв колективу
товариства, де надавати iнформацiю про хiд виконання коп"r.r""пого договору.

1 1,3, !вiчi на piK спiльно аналiзувати стан виконання Колективного дЪ.о"ору, заслуховувати звiти
cTopiH про реалiзацiю зобов'язань, аналiзувати причини i приймати TepMiHoBi заходи по забезпеченню ix
реалiзачii.

11.4. У випадках несвосчасного виконання, невиконання зобов'язань
приймати TepMiHoBi заходи по забезпеченню ik реа.гliзацiТ.

аналiзувати причини i

Осiб, що виннi в невиконаннi положень Колективного договору, притягувати до вiдповiдальностi
згiдно з дiючим законодавством та дiючого колективного договору.

вного договору з об'ективних причин (погiршення
iчними труднощами, iншi об'ективнi причини)

l змiни i доповнення в порядку, встановленому в
piB).

12. IIрикпщЕвI положЕння
l2,1. Колективний договiр набирае чинностi з дня його пiдписання представниками CTopiH.
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12.2. Щаний Колективний договiр укладено на
продовжус дiяти до того часу, поки

три роки.
сторони не

пiсля закiн.lеняя
укладугь новий або

строку дiТ цей
не переглянугь

12.5, Щаний Колективний договiр зберiгае.tиннiсть у разi змiни складу структури i найменування
Товариства.

'l ,) К \/ л..; л_лл_л,,:лл,,:т _:--_..л_-л-_л Iгл_--._|2.6. У разi реорганiзацiт пiдприемства Колективний договiр зберiгае чиннiсть протягом строку, на

| '24. 
Роботодавець вiд iMeHi якого висryпае ,Щиректор Товариства i представники

| 
колективу звlц/ють по пlдсумкам виконання Itолективного договору на загальних зборах

| 
колективу,

який його укJIадено, або може бути переглянугий за згодою CTopiH.
12.,l , У разi змiнИ Роботодавця чиннiсть Колективного договору зберiгаеться

JiT, але не бiльше одного року. У чеЙ перiод Сторони повиннi po.пo"ui" n.p".ouop"
чи змiну або доповнення чинного Колективного договору.

порядку

трудового
трудового

протягом строку його
про укладення нового

проведенняl2.8. У разi лiквiдацiт пiдприемства Itолективний договiр дiе протягом усього строку
.r iквiдацiТ.

l2.9, Контроль за виконанням Колективного
товар иства i представникам и трудового колективу.

договору проводиться безпосередньо директором

12.10. Щля здiйснення контролю сторони зобов'язанi надавати
iнформацiю, kpiM даних, що е державною або къмерцiйною та€мницею.

необхiдну для цього наявну

13. пЕрЕлIк додАткIв

,щодатки до Колективного !оговору с його невiд'емною частиною:

}iЪ 1: Положення про премiювання за виконання виробничих завдань i функцiй
ЛЬ 2: Перелiк посад, яким встановлено ненормований робочий лень.
ЛЬ 3: Перелiк посад з роз'iЪним характером роботи.
ль 4: Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким безоплатно понад

пецодяг, Спецвз}rггя та iншi засоби iндивiдуального захисту.
ЛЬ 5: ПеРеЛiК ПРОфеСiй, ВИРОбНИЦТв та органiзацiя, працiвники яких пiдлягають обов'язковим

рофiлактичним медичним оглядам.

05л серпня 2021 року

iд Роботодавця: Вiд трудового колективу:

Представник трудового колективу

/Колеснiк г.Ю./

працiвникiв.

установленi норми видаеться

ректор )\\
оо\

\ts

'чти
)4з

\-/ л\-,
'tJ цола*2
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Додаток ЛЬ 1

до Колективного rЩоговору

схвАлЕно
1борами трудового колективу
ТоВ (Тс ПЛIос))
вiд к05> серпня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання за виконання виробничих завдань i функцiй працiвникiв

ТоВ (Тс ПЛЮС)

le По,lожеНня розроблено вiдповiДно до Кодексу законiВ про працю, ЗаконУ Украiни ''Про оплату працi''вiд 24,03.95 р. N 108/95-ВР, полож.r"kоп"*rивного договору.

1. Загальнi положення

l, Положення про премiювання за виконання виробничих завдань i функцiй (далi - <Положення>)значас умови та порядок премiювання працiвникiв за виконання виробничих завдань та функцiй,prriHи виплати премiй,
l, Суми премiй визначаються в iндивiдуальному порядку з урахуванням виконання основних,казнttкiв господарськоi дiяльностi, досягнення працiвниками та вiддiлами поставлених цiлей таХt_)Н?нняi. Це ;".;HHTjJiuX""o.o_ стимулювання працiвникiв пiдприемства заrt_-liHHe i Них перед ними виробничих завдань, забезпечення нzlJlежного рiвняХr-tН3ВЧоТ

2. Умови i порядок виплати премiй

. Премiювання працiвникiв пiдприемства може зд
ЦеННЯ ПРО ПРеМiЮВан}ш може прийматися стосовно Bcix : ,Ч::iУ:аЛ:НО
реllих з них, з урахуванням покzlзникiв, зазначених у п. 1,2 L:I";'#HiH

за результата иства протягомМаТеРiальноТ в, ТовариствомПРаЦiвникам татами роботи

працiвникам,
о працiвниковi
ocTaHHiM днем

рацiвникам, якi не пропрацюваJIи повного
на роботу протягом робочого (фiнансового)
вiдпрацьованому часу,

рiчноТ премiI (винагороди) працiвникам
езультатiв роботи Товариства за piK, а й з
рiшення може прийматися 

"* 
arо"о"rо

lз них,
порядку зzшежно вiд особистого трудового внеску

_ :иреhтору Товариства - рiшенням Загальних Зборiв 1часникiв Товариства;
аказом директора Товариства;
- наказом директора Товариства за поданням

Bi наказу директора Товариства.

рrшIflrя тудовоi, виробничотдисциплiни i""y.pi,'ll#"T#ffi?i: 
або повнiстю у разi:

rЕчасного i неякiсного виконання покладених на них виробничих завдань i функцiй;Fшt{ня правил охорони працi, технiки безпеки, проa"по*aжноi безпеки.
CmopiHKa 15 uз 20



|,7. Працiвники, якi звiльнйлися за власllим бах<анням або були звiльненi з iнiцiативи Роботодавrlя, на
lких булИ накладенi адмiнiстраТивнi стягнення та якi не забезпечиЛи свосчасне i яtсiсне виконання роботи,
rpeM iюванню не пiдлягають.
].8. З премiI за пiдсумками роботи провадяться вiдрахування податку з доходiв фiзичних осiб та
liйськового збору, в порядку та розмiрах визначених заl(онолавствоп{.

премiя включаеться до середнього заробiтку при обчисленнi його в )icix випадках, передбачених
}аконодавством про оплату працi,

3. Термiни виплати премiй

}.l. Виплата премiт за пiдсумками роботи за мiся1-1ь провадиться разом iз виплатою заробiтнот плати за
,tiсяць.
\.2. Виплата премiт за пiдсумками роботи за кварт€ц провадиться разом iз заробiтною платою за
lстаннiй мiсяць квартi}лу.
!.з. Виплата одноразовот рiчнот премiт (винагороди) провадиться разом iз заробiтною платою, за
,tiсяць, що настае не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року.t.4. Спори з питань премiювання розглядаються в порядку передбаченому чинним законодавством
r'краТни.

t05> серпня 2021 року

к Г.Ю./

ву

cHi

@:чФ
'Ц Пп,

ЧйДiТ;;

CmopiHKa Iб uз 20



Додаток Лi 2
до Колектt.tвIlого договору

схвАлЕно
зборами трудового колективу

ТоВ (ТС ПЛЮС)
вiд <<05) серпня 2021 року

ПЕРЕЛIК ПОСАД
з роз'iЗним характером роботи

Вiд трудового колективу :

лективу

лолеснiк г.Ю./

Посада

Ме ку збуту HORECA

@дФ



Додаток.Г{Ь 3
ло Колекти вr{ого догоRору

схвАлЕltо
зборами трудового колеr(тиву

ТоВ (Тс ПЛЮс))
вiд (05>) серпня 202l року

пЕрЕлIк
посад, яким встановлено ненормований робочий день

у ТОВ "ТС ПЛЮС''

.}{Ъ п/п Назва посади

кiлькiсть
днiв

додатковоi
щорiчноТ

оплачуваноi
вiдпустки

l Директор 4
2 Головний бухгалтер 4
3 Фiнансовий директор 4
4 Заступник директора з розвитку 4
5 заступник директора з питань iнвестицiй ? 4
6 Заступник директора з розвитку мережi магазинiв WINETIME 4
7 заступник директора з технiчних питань 4
8 ,Щиректор з логiстики 4
9 .Щиректор з маркетингу 4
l0 Щиректор з управлiння персонмом 4
ll ,Щиректор ФiлiТ / магазину 4
l2 Керiвни к структурного пiдрозлiлу 4
13 Начальник юридич ного вiддiлу 4
l4 Молодший юрисконсульт 4
15 Начал ьник контрол ьно-ревiзiйного вiддiлу 4
1б Фахiвець контрольно-ревiзiй ного вiддiлJ 4
|7 Iнспектор кредитний 4

Вiд трудового колективу:

тиву

леснi

ВИ Роботодавця:

Щиректор

к Г.Ю./

код 3b49r"-



схвАлЕно
зборами трудового колеl(Tиву

ТоВ (ТС ПЛЮС)
вiд (05> серпня 2021 року

Додаток.ItlЪ 4
ло Колективного договору

Перелiк
i посад працiвникiв, яким безоплатно понад установле i норми видаеться спецодя

спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту

I

Код КП
згiдно з
класифi
катором
професiй

Найменування
виробництв, робiт, цехiв,

професiй та посад

Найменування засобiв
iндивiдуального захисry

Строк
експлуатацii,

у мiсяцях

9|з2

Прибиральник службових
примiщень

Куртка бавовняна на
)леплюв€tльнiй прокладцi

24

костюм (кiтель + штани) 24
)tилетка 24

4211

Касир Сорочка з короткими рукавами 24
Реглан зб
Жилетка 24
Поло с коротким, довгими
рукавами

24

512з Сомелье

Поло с коротким, довгими
рукавами 24

Фартух 12
Реглан 24

8з22.2
Водiй автотранспортних
засобiв

Жилетка 24
Жилетка 24
Футболка 12

4222 Адмiнiстратор зurу

Реглан 24
Поло с коротким, довгими
рукавами

24

Жилетка 24

9411 Комiрник

Реглан 36
жилетка тепла 24
Поло с коротким, довгими
рукавами

12

l224 Завiдувач секцii Реглан зб

l2з8 Керiвник проектiв та програм
в магазинi

Поло с коротким, довгими
рукавами

l2
Реглан 24

l475.4 Менеджер з розширення
ринку збугу

Жилетка
зб

2|49,2 Iнженер з охорони працi Жилетка зб

вця:

б

/vкп",ъч-5 Вiд трудового колективу:

Представник трудового колективу

лолеснiк г.ю./

(:

к

кI

ýoulB ооР

I



Долаток.ItЁ 5
до Колективного договору

пЕрЕлIк
_професiй i посад, працiвппкш якltх пiдлягають

обов'tзковшм профiлектшчпп м медпчпим оглядам

| Перiоличнiстьпро"еденп"
l-l ПrеДИЧНОГО ОГ.ПЯДУ

. .- .l'.vf,vDvJlDlwl lupl ltsJll, в тоМУ числl дрlбнор93др iбноi, а також Ti, що розташованi на

l 1 раз на pIK

l раз на piK

д
у 1 раз на piK

--ý -.l 
-_-r."..,,л llPv9лr lD l4 llPUlpaм 1 раз на piK

к l раз на piK

7
1 раз на piK

8 стапllrий
\vPrlvP4 l ибними кJIlеНТаМИ 1 раз на piK

9
6 мiсяцiв

l0 6 мiсяцiв

1l
6 мiсяцiв

l2 l раз на piK

lз l раз на piK

14
1 раз на piK

15 Водiй aBToTna
l раз на piK

16
l раз на piK

l7 l раз на piK
l раз на piK

18
-г ---- .Е llvРvt,vvпo lrpUrylиUJlUB

б мiсяцiв

19

-,о1.,
Kvxan

Jання

Зйс"".-ц-
20
2l 6 мiсяцiв

6 мiсяцiв

l Роботодавця: Вц rрудо"ого колективу:

Представнпк трудового колектпву

/Колеснiк г.Ю./

L;Ib

--l.-*r

lдентифiкацiйний
. код 362646807
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