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Цей Колекгивний договiр укладено мiж Адмiнiстрацiею товдриствд з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ,,ПРОМОТОР АКТИВ' (далi - ТОВДРИСТВО), в
особi Генерального директора Пузинi Павла Олексаrцровича, що дiе на пiдставi Стфту,
надалi iменований <Роботодавець), з однiеi сюрони, та

представниками трудового колективу товАрисТВА, Круком [горем МихйловиtIем,
начальник цеху та Коваленком Сергiем Анатолiйовичем, начальником цец, якi обранi та
уповноваженi на пiдписання Колеt<тллвного договору Загальними зборами трудового
колективу ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬнIстю,,промотор Дктив"
(Протокол Загальних зборiв Na 02/2020-К вiд <26> липня 2O2L року), нцалi iMeHoBaHi
<представники трудового колективу>, з другоi сторони, про наступне:

Роздiл 1. Загальнi положення

1_.1. Предметом цього Колекгивного договору € регулювання виробничих, трудових i
соцiально-економiчних вiдносин, що виникають мiж Роботодавцем та працiвниками
товАриСТВА у зв'язку з використанням Роботодавцем нйманоi працi.

1.2. Метою укладення Колективного договору € узгодження iHTepeciB Роботодавця i
членiв трудового колективу ТОВАРИСТВА.

1.з. Цей Колективний договiр розроблено та укладено сторонами на ocHoBi
законодавчих акгiв: Кодексу законiв про працю Украiни, Законiв Украiни uпро колекгивнi
договори i угоди>, uПро товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю>, uПро
вiдпустки>, uПро оплату працi>, оПро зайнятiсть населенняrr, .,Про охорону працЬ>, оПро
професiйнi спйки ix права та гаракгii дiяльностi>>, iншого чинного законодавства Украiни, а
також Стаryry ТОВАРИСТВА.

\.4. Положення цього Колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв
товАриствА, i е обов'язковими як для Роботодавця, так i для працiвникiв товдриствд.

1.5. Щей Колективний договiр набувае чинностi з дня його пiдписання сторонами i дiе
до З1 грудня 2025 року. По закiнченню TepMiHy дii Колективного договору BiH зберiгае свБю
чиннiсть до укладення нового Колективного договору.

реорганiзацiя товАриствА, а також змiна склцу, струIffури, найменування
роботодавця не е пiдставою для припинення чинностi цього Колекпавного договору.У разi змiни власника товАриСТВА чиннiсть Колекгивного договору зберiгаетъся
протягом строку Його дii, але,не бiльше одного року. У цей перiод сторони повиннi рЪr.rо.,urи
переговори про укладення нового чи змiну або доповнення чинного Колекгивного договору.У разi лiквiдацii товАриСТВА Колекгивний договiр дiе протягом усього строку
проведення лiквiдацii.

1.6. ЩеЙ Колекгивний договiр затве но Загальнlлчtи зборами трудового колекruiву
a ТОВАРИСТВА <26) липня 2021 року.

1.7. Умови Колективного договору, що погiршуrоть порiвняно з чинним законодавством
угодами становище працiвникiв, е недiйсними.

]_.8. Змiст цього Колекrивного договору буде доведено до працiвникiв Товдриствд
шляхом надання працiвникам на ix вимогу можливостi для ознйомлення з текстом
Колекмвного договору в зручний ря них та Роботодавця час.

1.9. Працiвникiв, що прийматимуться на робоry пiсля укладення цього Колекпавного
договору, пiд час укладення трудового договору буде проiнформовано Роботодавцем про
наявнiсть Колекгивного доl,овору та запропоновано ознйомитись з його змiстом 

" 
,руч"йй

для працiвникiв та Роботодавця час.
1.10. товАриство забезпечус piBHicTb трудових прав ycix працiвникiв ТоВдРиствд

нез.шежно вiд походженнfl, соцiального i майнового стану, расовоi та нацiональноi
приналежностi, cTaTi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, роду i харакгеру
занять, мiсця проживання та iнших обставин.
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1.11. ТОВАРИСТВО надае piBHi мож.rпвостi цля
працiвниками ТОВАРИСТВА.

реалiзацii cBoix прав yciMa

1.1_2. Невiд'€мними частинами Колекrивного договору е додажи до нього.

роздiл 2. Виробнпчi вiдносинп та забезпечення зайнятостi працюючих

2,1, Роботодавець зобов'язаний визначити прафвникам ix робоче мiсце та забезпечити
tx BciM необхiдним дIя виконання роботи на займанiй посадi.

2,2, На перiод дii трудового договору Роботодавець зобов'язаний забезпечити
працiвника роботою вiдповiдно до його спецiальностi, квалiфiкацii, професii та займаноi
посади.

2.З. Роботодавець зобов'язаний вживати Bcix можливих заходiв до недопущення
скорочення чисельностi працiвникiв ТоВАриствА.

2.4. Звiльнення працiвникiв у зв'язку з проведенням реорганiзацii виробництва та працi
допускаеться Роботодавцем у випадках, передбачених чинним законодавством УкрJiНи,
зокрема, при проведеннi змiн в органiзацii виробництва та працi, в тому числi лiквfoацii,
реорганiзацii та перепрофiлюваннi товАриствА, скороченнi чисельностi або 1цrury
працiвникiв.

Одночасно з попередженням про звiльнення у зв'язку iз змiнами в органiзацii
виробництва i працi власник або уповноважений ним орган пропонуе працiвниковi iншу
робоry на тому самому пiдприемствi, в ycTaHoBi, органiзацii. При 

"Ц.уоо."i роботи за
вiдповiдною професiею чи спецiальнiстю, а т;жож у разi вiдмови працiвника вiд переведення
на iншу робоry на тому самому пiдприемствi, в ycTaHoBi, органiзацii працiвник, нЪ власний
розсуд, звертасться за допомогою до державноi служби зайнятостi або працевлаштовуеться
самостiйно. У разi якщо вивiльнення € масовим вiдповiдно до статгi 48 Закону УкраiнЙ ''Про
зайнятiсть населення", власник або уповноважений ним орган доводить до вiдома-дaр*a""Ъi
служби зайнятостi про заплановане вивiльнення працiвникiв.

рiшення про проведення реорганiзацii виробництва та працi, а також скорочення
чисельностi абО штатУ працiвникiв товАриСТВА повинно прийматися компетентним
органоМ товАриСтвА, що визначений Стаryтом, у випцк.lх, коли цього вимагають
iнтереси ТОВАРИСТВА в цiлому.

рiшення про скороченця чисельностi або штату працiвникiв Товдриствд може
прийматись Роботодавцем також у випадках загрози виникнення тривалого вимушеного
простою працiвникiв, не заJIежно вiд наявностi вини в такому простоi Роботодавцr, iru*оrл,
метою недопущення виникнення та зростання заборгованостi Роботодавця перед
працiвниками пiдпри€мства по сплатi заробiтноi плати.

2.5. Рiшення про проведення реорганiзацii виробництва та працi, а також скорочення
чисельностi або пrтату працiвникiв ТовАриствА повинно прийматися не менше нiж за 2
(два) мiсяцi до дати звiльнення прафвникiв у зв'язку з проведенням реорганiзацii або
скорочення.

2.6. При проведеннi скорочення чисельностi або штату прафвникiв у зв'язку зi змiнами
в органiзацii виробництва та працi, Роботодавець зобов'язаний доrр"*у"аr"сь визначених
чинним законодавством Украiни вимог щодо перевtuкного залишення на роботi працiвникiв з
бiльш високим piBHeM квалiфiкацii та продукrивностi працi, а також 

""йо. щодо з.UIишення
на роботi окремих категорiй працiвникiв.

2.7. Роботодавець ма€ право звiльнити працiвникiв у зв'язку з проведенням
реорганiзацii виробництва та працi, а також скорочення чисельностi або штату працiвникiв
товАриСТВА виключно в тому випадку, коли у Роботодавця на момент попередження про
наступне звiльнення вiдсутнi вiльнi BakaHcii згiдно штатного розпису, або вйвiль"rо"о"й
працiвник вiдмовився вiд продовження роботи на запропонованих Робоiодавцем вакансiях.
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наказ Роботодавця про наступне звiльненrrя повинен бути доведений персонально
вiдома кожного з вивiльнюваних працiвникiв не менше нiж за 2 (два) мiсяцi до дам
звiльнення.

2.8. Про насryпне звiльнення працiвникiв Роботодавець зобов'язаний повiдомим
вiдповiднi служби зайнятостi населення в порядку та в строки, визначенi чинним
законодавством Украiни.

2,9. На працiвникiв, вивiльнювalних у зв'язку зi змiнами в органiзацii виробництва i
працi, поширюються гарантii та компенсацii, в тому числi i пов'язанi з забезпеченням
зайнятостi вивiльнюваних працiвникiв та ix насryпним працевлаштуванням, цо передбаченi
чинним законодавством Украiни. При цьому Роботодавець приймае на себе зобов'язання
щодо ix неухильного дотримання.

2.10. Роботодавець нада€ всебiчне сприяння та пiдтримку працiвникам Товдриствд
якi поеднують робоry з навчанням.

З метою забезпечення професiйноi пiдготовки та пiдвищення рiвня квалiфiкацii,
працiвники ТоВАРиствА та iншi особи, що в майбутньому мають HaMip .rр.цrоЪ.r"'у
товАриСТВI, можуть направлятись Роботодавцем за його рахунок на курси пiдвищення
квалiфiкацii та переквалiфiкацii, на спецiалiзованi семiнари та конференцii, на навчання в
середнi спецiальнi i вицi навчальнi заклади та в аспiрантуру.

Роботодавець може приймати участь у фiнансуваннi витрат працiвникiв
товАриСтвА, пов'язаних з ix навчанням в професiйно-технiчних, середнiх спЬцiальних,
вищих навчальних закладах та аспiранryрi.

Роздiл 3. Оплата працi

З.l.Системами оIUIати працi е тарифна та iншi системи, що формуються на офнках
скIIадностi виконуваних робiт i квалiфiкацii працiвникiв.

З.2. Тарифна система оIUIати працi включа€: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми
посцових оклалi в i професiЙнi стаrцарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

З.3.Тарифна система оIUIати праф використовуеться при розподiлi робiт залежно вiд rx
складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацii та за розрядами тарифноi сiтки. Вона е
основою для формування та диференцiацii розмiрiв заробiтноi плати.

З,4. КолеКтивниМ договором або актом роботодавця, виданим пiсля погодження з
уповновtDКеними представниками трудового колективу, можутЬ встановлюватися iншi
системи оtulати працi.

З.5. Мiнiмальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлю€ться у розмiрi, не
меншомУ за прожитковий MiHiMyM, встановлений ця працездатних осiб на 1 сiчня
калеIцарного року. Розмiр заробiтноi шIати працiвника за повнiстю виконану мiсячну
(годинну) норму працi не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi гvlати. При
обчисленнi розмiру заробiтноi плати працiвника д.пя забезпечення iT мiнiмального розмiру не
враховуються доплати за робоry в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для
здоров'я, за робоry в нiчний та надурочний час, роз'iзний характер робiц премii до свяжових
i ювiлейних дат.

3.6. Вiднесення виконуваних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоення
квалiфiкафйних розрядiв робiтникам провциться роботодавцем згiдно з професiйними
стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням з уповноваженими
представниками трудового колективу
з.7. Роботодавцем на Пiдприемствi запровцжу€ться наступна струкryра заробiтноi плати:

- основна заробiтна плата;
- додаткова заробiтна плата;
- iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.
з.8. основна заробiтна плата встановлюсться Роботодавцем в формi посцового

окладу. Розмiр посадового окладу працiвникiв Пiдприемства 
""з"uчаетiся 

Роботодавцем

до
ix

l
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вI,D(одячи з займаноi ними посади, вимоц що стalвJIяться до спецiальностi, необхiдного рiвняocBiМ та квалiфiкацii працiвника, складностi виконання роботи, посцових обовйзкiв
працiвника, особливих умов працi та визначаеться IIIтатним розписом.з.9. flодатr<ова заробiтна плата може встalнов/Iюеться Роботодавцем шляхом
впровадження доплат (надбавок) до основноi заробiтноi плати, зокрема:

- надбавки за стаж роботи на Пiдприемствi;
- нцбавки (доплата) за бездоганне виконання робом;
- нцбавки (доплати) за додаткову зайнятiсть працiвника або виконання ним додаткових

зaвдань;
- надбавки за особливi умови працi;
- надбавки за особливi навики в роботi;
- iнших дошIат та надбавок.
flo додатковоi заробiтноi плати вiдноситъся заробiтна плата за результатами викон.lння

itцивiдуальних та колективних робiт.
з.10. Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати

Роботодавцем у формi:
можуть застосовуватись

- встановЛення та виплати працiвникам премiЙ за пiдсумками роботи за piK;
- встановлення та виплати працiвникам премiй за особливi трудовi успiхи та (чи)

досягнутi показники в роботi;
- встановлення та виплати працiвникам за ix зверненням матерiальноi допомоги, що не

носить систематичного характеру;
- встановлення та виIUIати працiвникам iнших заохочувальних виплат, що не носять

систематичний характер;
- нарахування та виплата працiвникам заохочувальних та компенсафйних виrulат, як

передбачених, так i не передбачених чинним законодавством.
З.11. Сторони цього Колективного договору домовиJIись, що зalпровцження та змiна

системи' формИ оIUIатИ працi' передбачених п. З.1_. цьогО КолекмвНоiо до.о"ОРУ, а також
структури заробiтноi rUIати проводиться за рiшенням компетентних органiв управлiнняПiдприемством, визначених Стаryтом.

з.12. У разi укладення трудового договору про робоry на yMoB.D( неповного робочого
часу, а також при невиконаннi працiвником у повному обсязi мiсячноi (годинноi) норми працi
мiнiмальна заробiтна плата виплачу€ться пропорцiйно до виконalноi норми працi.

З.lЗ. При застосуваннi погодинноi системи оtиати працi KoHKpeiHi розмiри посадових
окладiв працiвникiв, зайнятих на роботi з повним робочим днем, "rr"u.,"юrься 

Роботодавцем
самостiйно, але не можуть буrи нижчими розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати' утовАриСТВI та повиннi вiдповiдаТи мiжпосадовим спiввiдношенням розмiрiв тарифних
ставок, встановлених у ТОВАРИСТВI.

з.L4. Рiшення про запровцження систем премiй i надбавок N|я працiвникiв
товАриСТВА приЙмаеться Роботодавцем самостiйно на пiдставi наказу.

рiшення про встановлення та виплату премiальних виплат та надбавок приймаеться
Роботодавцем в кожному випадку самостiйно, персонально щодо кожного працiвника
ТОВАРИСТВА.

З.15. Роботодавець зобов'язаний виплачувати працiвникам обов'язковi компенсацiйнi
виплати в порядкУ та в розмiрах, визначених чинним законодавством Украiни.

Рiшення про встановлення та виплату заохочув.uIьних та додаткових (компенсацiйних)
виплац якi не визначенi чинним законодавством Украiни як обов'язковi, приймаеться
Роботодавцем в кожному випадку самостiйно, персонально щодо кожного працiвника
ТОВАРИСТВА.

з.16. Органiзацiя оплам працi та повiдомлення працiвника про розмiр оплати працi на
товАриСТВI здiЙсНю€ться з дотриманням норм чинного законодавства Украiни.

з.t7. Заробiтна плата працiвникiв здiйснюеться в першочерговому порядку та
виплачу€ться робiтникам регуJIярно в р lбочi днi у строки, встановленi чинним
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3аконодавством, але не рiдше двох разiв на мiсяlр через промiжок часу, що не перевищу€
шiстrццяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду,-r. 

"йизilйснюеться виплата. Заробiтна mlaтa за першу половину мiсяця виплачуеться до 22 числа
поючного мiсяця; до 7 числа наступного мiсяця - виIшачу€ться заробiтна плата за другуполовину мiсяця. У разi коли день виплати заробiтноi Iшати збiгаеться з вихiдним, ."о*о""*
або неробочим днем, заробiтна плата виIиачуетъся напередоднi.

з.1-8. Роботодавець мае право змiнювам iснуючi або встановлювати HoBi умови оплати
прац, в тому числi i в бiк ix погiршення. Про змiну iснуючих або встановлення нових умовоrиати працi (системи оплам працi, посцових окладiв, вiдрядних розцiнок, систем премiй i
надбавок тощо) в бiк iх погiршення Роботодавецъ зобов'"r.""Й проiнформувати працiвникiв,
ЛС{Х TaKi ЗМiНИ СТОСУЮТЬСЯ, не пiзнiше, як за 2 (два) мiсяцi до iх запро"aд*a""" або змiни.

З.19. Заробiтна IUIaTa виплачу€ться працiвникам у нацiональнiй валютi Украiни, в
гgгьковiй формi. 3аробiтна платаlиБ*. виIиачуватись через установи банкiв або поштовими
переказами на вказаний працiвником рахунок (адресу). Послуги банlсу або поrrгпа, пов'язанi з
виrulатою заробiтноi плати в такий спосiб оплачуються Робоiод."ц.r.

з.20. З заробiтноi плати працiвника Роботодавцем утримуються податки, збори, iншi
обов'язковi платежi, обов'язок по утриманню яких iз зароЪiтноf.rr"r" прафвника покJIадено
на Ро б отодавця чинним законодавством Украiни,

Роботодавцем проводяться вiдрахувtlння iз заробiтноi гrлати працiвника у випадках,
розмiраХ та з урахуВанняМ обмежень, визначених чинним законодавством Украiни.

з.21. Заробiтна плата працiвникiв пiдлягае iндексацii у випцкtlх i в порядку,
визначеному чинним законодавством Украiни.

3.22. Компенсацiя працiвникам втрат частини заробiтноi плати, пов'язаних iз
порушенням Роботодавцем TepMiHiB виплати заробiтноi IuIати проводиться Роботодавцем в
порядку i в розмiрах, визначених чинним законодавством Украiни.

З.2З. Працiвникам, якi виконують поряд iз своею оi"о""ою роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову робоry за iншою професiею (посадою), або обов'язки
тимчасово вiдсутнього працiвника без звйьнення вiд своеi ocHoBHoi роботи, Роботодавцем
проводиться доплата за сумiщення професiй (посц) або виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутrrього працiвника у розмiрi, попередньо погодженому Роботодавцем з працiвником.

з.24. Заробiтна плата працiвникам за весь час щорiчноi вiдпустки виплачуеться не
пiзнiше нiж за три днi до почажу вiдпустки.

З.25. При звiльненнi працiвника виплата Bcix сум, цо належать йому вiд Товариства,
провадиться в день звiльнення. Якцо працiвник в день звiльнення не працIовав, то зазначенi
су}rи маютъ бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля .rрaд'""пa"ня звiльненим
працiвником вимоги про розра)сунок.

з.26. Працiвниковi виплачуеться вихiдна допомога з пiдстав та на умовах вказаних уст.44 Кодексу законiв про працю Украiни.

Роздiл 4. Робочий час i час вiдпочинr<у.
Нормування працi

4.1. Тривалiсть робочого часу працiвникiв ТоВАРиствА не може перевищувам 40
годин на тиждень. Режим працi та вiдпочинку прафвникiв регламенту€ться правилами
внутрrшнього трудового розпорядку виходячи з нормiшьноi тривалостi робочого часу.

4.2. На прохання працiвникiв як при прийняттi на робоry так i Ъгодом, Роботодавцем
ноже встановлюватисЬ неповниЙ робочиЙ день або неповниЙ робочиЙ тиждень. оплата працi
ПРаТIiВЦЦlliB, ЯКИМ ВСТаноВлено неповний робочий uic проводиться пропорфйно
вцпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.

Ддя окремиХ категорiЙ працiвникiв, визначених чинним законодавством Украiни,
Робоюдавцем встановлюеться скорочена тривалiсть робочого часу.
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4.З. Для окремих категорiй працiвникiв, за умовами роботи яких не може бути
ВСгtlНоВлена щоденна (щотижнева) тривалiсть робочого часу, Роботодавцем може
з;lПРОВаДжуватись пiдсумованиЙ облiк робочого часу. Тривалiсть робочого часу працiвникiв,
ЯКИМ ЗапроВаДжено пiдсумованиЙ облiк робочого часу, не може перевищувати за облiковий
пеРiод нормальноi тривалостi робочого часу, визначеноi п. 4.1. - 4.2. цього Колективного
договору.

4.4. Мя працiвникiв установлюеться п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними
днями. При п'ятиденному робочому тижнi тривалiсть щоденноi робом (змiни) визначаеться
ПРаВиJIаМи внутрiшнього трудового розпорядку або графiками змiнностi, якi затверджуе
Роботодавець.

4.5. Час поЧатку i закiнчення щоденноi роботи (змiни) працiвникiв передбача€ться
правилами внутрiшнього трудового розпорядку i графiками змiнностi у вiдповiдностi з
законодавством.

4.6. Працiвникам нада€ться перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю 1 (одна)
ГОДина. Час перерви не зараховуеться до робочого часу i працiвник використову€ на власний
РОЗСУД. Роботодавець створю€ працiвникам ТОВАРИСТВА Bci умови для вiдпочинку,
передбаченi главою 5 КЗпП Украiни.

4.7. Працiвникам ТОВАРИСТВА надасться щорiчна вiдгцlстка iз збереженням
ЗаРобiтноi плати та робочого мiсця тривалiстю 24 календарних днi. Щорiчну вiдпустку на
ПРОХання працiвника може бути подiлено на частини будь-якоi тривалостi за умови, що
основна безперервна ii частина становитиме не менше 14 календарних днiв.

4.8. Щля окремих категорiЙ працiвникiв, визначених чинним законодавством Украiни,
тривалiсть щорiчноi вiдпустки визнача€ться Роботодавцем з урахуванням вимог вiдповiдних
нормативних aKTiB.

4.9. ,Щодатковi щорiчнi оплачуванi вiдпустки надаються також окремим категорiям
працiвникiв, визначеним чинним законодавством УкраТни. Тривалiсть додаткових щорiчних
вiдпусток, а також порядок ix надання визначаеться вiдповiдними нормативними актами.

4.10. Працiвникам, зайнятим на посцах з ненормованим робочим днем, може
НаДаВаТися Додаткова щорiчна оплачувана вiдпустка iз збереженням заробiтноi IUIати та
робочого мiсця тривалiстю до 7 днiв на пiдставi наказу Роботодавця. Конкретна тривалiсть
додатковоi щорiчноi вiдпустки визначасться за погодженням мiж працiвником та
Роботодавцем.

4.10.1. Працiвникам, зайнятим на роботах, пов'язаних iз негативним впливом на
Здоров'я шкiдливих виробничих факторiв Роботодавцем нада€ться щорiчна додаткова
вiдпустка тривалiстю до З5 кuIеIцарних днiв за робоry iз шкiдливими i ваlккими умовами
працi.

4.L0.2. Жiнцi, яка працюе i мас двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину-
iнвалiда, або якi усиновили дитину, MaTepi iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй
MaTepi, батьку дитини або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе iх без
MaTepi (у тому числi у разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також
особi, яка взяла пiд опiку дитину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз
приЙомних батькiв Роботодавцем нада€ться щорiчно додажова оплачувана вiдпустка
тривалiстю 10 календарних днiв без урахування святкових i неробочих днiв.

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдпустки ii загальна тривалiсть не може
перевищувати |7 календарних днiв.

4.11. За сiмейних обставин та з iнших причин, Роботодавцем за заявою працiвникiв
може нЦаватись вiдпустки без збереження заробiтноi плати. Тривалiсть таких вiдпусток
визнача€ться за погодженням мiж працiвником та Роботодавцем, але не може бути бйьшою
15 днiв на piK.

Окремим категорiям працiвникiв, визначених чинним законодавством Украiни, за ix
З.lяВою вiдпустка без збереження заробiтноi плати нада€ться в обов'язковому порядку.
Тривалiсть вiдпусток без збереження заробiтноi плати в цих випадках визнача€ться
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праIIiвником за погодження з Роботодавцем, iule не може бути бiльшою максимальноi
трив;UIостi вiдпустки без збереження заробiтноi плати, визначеноi чинним законодавством
Украiни.

4.12. Вiдпустки iз збереженням заробiтноi плати та робочого мiсця, додатковi вiдпусжи,
софальнi вiдпустки та вiдпустки без збереження заробiтноi плати нцаються Роботодавцем в
п орядку, пер едбаченому чинним законодавством Украiни.

Час надання щорiчних вiдпусток iз збереженням заробiтноi плати, додажових вiдпусток
(в тому числi додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей), а також вiдпусюк без
збереження заробiтноi гrпати визначаеться за погодженням мiж працiвником та Роботодавцем
з урахуванням виробничих iHTepeciB Роботодавця, особистих iHTepeciB прафвника i наявних
можливостеЙ для Його вiдпочинку та з дотриманням вимог чинного законодавства Украiни.

Час нцання соцiальних вiдпусток визначаеться вiдповiдно до вимог чинного
з;жонодав ства УкраТни.

Заробiтна IuIaTa працiвникам за час вiдпустки виплачуеться не пiзнiше нiл< за три днi до
ii початку.

4.13. Норми працi, у випадку впровадження Роботодавцем для окремих категорiй
працiвникiв вiдрядноi або вiдрядно-премiальноi системи оплати працi, встановлюються та
змiнюються Роботодавцем самостiйно. Про впровцження нових або змiнi iснуючих норм
працi в бiк ix погiршення Роботодавець зобов'язаний повiдомити працiвникiв, яких
впровадження або змiна норм працi стосуеться, не менше, нiж за 2 (два) мiсяцi.

Роздiл 5. ТРудова дисциплiна

5.1. Питання трудовоi дисциплiни реryлюються даним Колективним договором,
Правилами внутрiшнього трудового розпорядку i чинним законодавством Украiни.

5.2. Працiвники зобов'язанi працювати чесно i сумлiнно, своечасно i точно виконувати
РОЗпорядження Роботодавця, додержуватись трудовоi i технологiчноi дисцип"rriни, вимог
нормативних акгiв про охорону працi, дбаЙливо ставитись до маЙна власника, з яким
укпадено трудовий договiр.

5.З. Bci працiвники ТОВАРИСТВА зобов'язанi не знirходитися без дозволу Роботодавця
В примiщеннi ТОВАРИСТВА поза робочим часом з причин, якi безпосередньо не пов'язанi з
виконанням трудових обов'язкiв, а також не з.lпрошуват}r та не допускати ryди сmроннiх
осiб.

5.4. Працiвники зобов'язанi використовувати нцанi iM в користування транспортнi
засоби, TexHir<y та iнше майно ТОВАРИСТВА виключно в службових флях.

5.5. 3а порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано TaKi види
дисциплiнарних стягнень:

5.5.1..Щогана.
5.5.2. Звiльнення.
5.6. Якщо протягом року з дня нilкладення дисциггtiнарного стягнення працiвника не

бУде пiддано новому дисциплiнарному стягненню, то BiH вкDкаеться таким, що не мав
дисциплiнарного стягнення.

Роцiл 6. Охорона працi

6.1. РОботодаВець зобов'язанlй створити в кожному cTpyкrypнolvry пiдроцiлi i на робочому
МiСцi УМови працi вiдповiдно до вимог нормативних акгiв, а також забезпечlтги додержання
прав працiвникiв, гарантованих зiжонодавством про охорону праф.

Заходи по oxopoнi працi фiнансуються Роботодавцем.
6.2. ПрацЬники зобов'язанi:
6.2.1. СУворо дотримувамсь встановлених прilвиJI безпеки працi та режиму збереження

конфiденцiйноI iнформацii;
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6.2.2. Знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правиJIа
поводження з машин;lми, механiзмами, устажуванням та iншими засобами виробництва;

6.2.З. Свосчасно i в повному обсязi виконувати розпорядження та вказiвки Роботодавця
та своТх безпосереднiх керiвникiв з питань охорони працi;

6.2.4. Корисryватися засобами колективного та iндивiдуального захисту;
6.2.5. Проходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди у

випадках та в термiни, встановлених чинним законодавством Украiни;
6.2.6. Невiдкладно попереджувати Роботодавця або cBoix безпосереднiх керiвникiв про

iснування будь-яких обставин або виникнення виробничоi сиryацii, яка створю€ загрозу
хитТю Чи здоров'ю людеЙ i навколишньому природному середовищу та вживати посиJIьних
заходiв щодо усунення таких випадкiв та сиryацiй.

6.З. Роботодавець зобов'язаний:
6.З.1 iнформувати працiвника пiд розписку про наявнiсть на його робочому мiсцi

небезпечних i шкiдливих факторiв;
6.З.2. забезпечити спецiальним одягом та взуттям, а також засобами ilцивiдуального

захисту працiвникiв, якi заЙнятi на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, а
також роботах, пов'язаних iз забрудненням або здiЙснюваних iз забрудненням або
здiЙснюваних у несприятливих температурних умовах, та iнших категорiй працiвникiв;

6.З.З. за cBoi кошти органiзувати проведення попереднього та перiодичного медичного
огляду окремих категорiЙ працiвникiв, визначених чинним законодавством УкраТни;

6.3.4. вiдшкодувати працiвниковi ТОВАРИСТВА шкоду, заподiяну йому калiцтвом або
iншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв, у розмiрi та
порядку визначеному чинним законодавством Украiни;

6.4. Працiвнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком
протипоказана йому за станом здоров'я.

6.5. Yci працiвники TOBAPI.ICTBA пiдлягають обов'язковому соцiальному страхуванню
Роботодавцем вiд нещасних випадкiв i професiйних захворювань.

Порядок i умови обов'язкового соцiального страхування працiвникiв ТОВАРИСТВА вiд
нещасних випадкiв i професiЙних захворювань, розмiри BHecKiB Роботодавця i працiвника на
соцiальне страхування працiвникiв та розмiр стрtlхового вiдшкодування у випадку настання
страхових випадкiв визначаеться чинним законодавством Украiни.

6.6. Роботодавець в порядку, передбаченому чинним законодавством УкраiНи, веде
розслiдування та облiк нещасних випадкiв (як виробничого, так i невиробничого харакгеру),
професiйних захворюв.lнь та аварiй, що трапляються у ТОВАРИСТВI.

6.7. Роботодавець звйьняеться вiд обов'язку по вiдшкодуванню працiвнику
матерiальноi та моральноi шкоди, а також виIuIати одноразовоТ матерiальноi допомоги i
передбачених цим пунктом компенсацiЙних виплац якщо доведе, цо калiцтво, смерть.або
iнше ушкодження здоров'я потерпiлого сталося не з вини Роботодавця.

6.8. На осiб, потерпiлих внаслiдок калiцтва або iншого ушкодження здоров'я при
BlжoHaHHi ними трудових обов'язкiв у ТОВАРИСТВI розповсюддуються Bci пiльги та
гарагrгii, встановленi для таких осiб чинним законодавством Украiни.

Роздiл 7. 3ахист конфiденцiйноi iнформацii

7.L.Y ТОВАРИСТВI дiе Положення Про комерцiйну та€мницю.
7.2. Щотримання режиму конфiденцiйностi е необхiдною умовою функцiонування

ТОВАРИСТВА.
7.З. Колекгив пiдприемства доручае Роботодавцю розробити та провести комплекс

заходiв по встановленню режиму конфiденцiЙностi, а члени трудового колективу, якi MaroTb
ДОСТУп До конфiденцiЙноi iнформацii, зобов'язанi дотримувамсь вст.lноменого у
ТОВАРИСТВI режиму збереження конфiденцiйноi iнформафi.
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7.4. Працiвники, якi порушиJIи режим конфiденцiйностi, притягаються до юридичноi
вiдповiдальностi та пiдставах i у порядку, передбаченому чинним законодавством Украiни.

Роздiл 8. Гарантii дiяльностi Ради трудового колективу

8.1. Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для дiяльностi Ради
трудового колективу, що може дiягrа у ТОВАРИСТВI.

8,2. Надання примiщень цlя проведення зборiв (конференцii) членiв трудового
колективу проводиться Роботодавцем на безоплатнiй ocHoBi.

8.3. Рада трудового колективу не втручаеться в адмiнiстрамвну, господарську
ДiЯльнiсть ТОВАРИСТВА, KpiM випадкiв, коли таке втручання прямо передбачено чинним
з(жонодавством Украiни та положеннями цього Колекгивного договору.

8.4. ПРацiвники ТОВАРИСТВА мають право приймати участь в управлiннi
ТОВАРИСТВОМ через Рцу трудового колективу lIшяхом внесення пропозифй з полiпшення
РОбопа ТОВАРИСТВА, умов працi, соцiально-побутового та культурного обслуговукlння
працiвникiв ТОВАРИСТВА.

8.5. Голова Ради трудового колективу, а також його члени здiйснюють свою дiялlьнiсть
без вiдриву вiд основноi дiяльностi у ТОВАРИСТВI.

8.6. Працiвники ТОВАРИСТВА, обранi до Ради трудового колективу, користуються
прiвами, пЙьгами i гараlтгiями, передбаченими для них чинним законодавством Украiни i якi
не можуть бум обмеженi Роботодавцем.

Роздiл 9. Вiдповiдальнiсть за порушення i невиконання
Колективного договору

9.1. Контроль за виконанЕям умов i положень Колекгивного договору здiйснюють
Сторони, якi Його пiдписали. Сторони, що пiдписали Колективнийдоговiр, щорiчно в строки,
передбаченi колективним договором, звiryють про ix виконання.

9.2. На осiб, якi представляють Роботодавця чи Раду трудового колективу (або iншi
уповноваженi трудовим колективом органи) i з вини яких порушено чи не виконано
зобов'язання щодо Колекrивного договору, наклца€ться штраф до ста неоподатковуваних
MiHiMyMiB доходiв громадян, i вони також несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть аж до
звiльнення з посади.

9.З. На вимогу Рци трудового колективу, (iншого уповнов.Dкеного трудовим
колективом органу) роботодавець зобов'язаний вжити заходiв, передбачених законодавством,
до керiвника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання щодо Колекrивного
договору.

9.4. Для притягнення осiб, якi представляють Роботодавця або Рцу трудового
колективу, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язаннrI щодо Колективного договору,
до дисциплiнарноi вiдповiдальностi Роботодавець або Рада трудового колективу звертаються
До сУдових органiв, а для притягнення до кримiнальноi вiдповiдальностi - в органи
прокуратури.

9.5. Притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi
вiдповiдальностi не виключае цивiльноi, матерiальноi та iнших видiв вiдповiдальностi
винних осiб.

Роздiл 10. Заключнi положення

10.1. Щей Колективний договiр склцено у трьох екземплярах, один з яких знаходиться
у Роботодавця, один у представникiв трудового колективу, один передаеться до Управлiння
працi та соцiального зilхисту населення .

10.2. ЩеЙ Колективний договiр пiдлягае обов'язковiй ресстрацii в Управлiння працi та
соцiального захисту населення протягом одного мiсяця з моменlу Його пiдписання.
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Вiдповiдальною особою за реестрацiю цього Колекrивного договору призначаеться
Музиченко Вiталiй Вiкгорович.

10.З. Ук"падення нового Колективного договору по закiнченню TepMiHy дii чинного, а
т;lкож внесення змiн та доповнень до Iрого Колекгивного договору проводиться в порядку,
передбач еному чинним з аконодавством Украiни.

10.4. Iнформацiя про укладення цього Колекгивного договору надаеться Роботодавцем в
адресу державних органiв в порядку i в строки, встановленi чинним законодавством Украiни.

Роздiл 11. Пiдписи CTopiH

РОБОТОJIАВЕЦЬ:

Д. М. Крук

/I

ПРЕДС ТАВНИКИ ТРУДОВОГО



ПЕРЕЛIК ДОДЛГКIВ ДО КО.IIЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
1, ПОЛОЖення про оплату прац прафвникiв тов (промотор Актив).2, Положення про премiюваннrl за викон.lння виробничих завдань i функцiЙ ТОВ<ПРоМоТоР АКТИВ).

рядку ТОВ (ПРОМОТОР АКТИВ>.

пожежам.
5, Перелiк професiй i посад працiвникiв, робота на яких пов'язана iз забрудненням iяким безкоштовно вI4да€ться м"*оu"Й засiб на ryалетнi та санiтарно-гiгiенiчнi потреби.6, Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким перьдбачена безоплатна вI4дачаспецодягу, спецвзуття та засобiв irцивiдуального пхисту.
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,Щодаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
про оплаry працi працiвникiв ТОВ (ПРОМОТОР АКТИВ)

1.3агальнi положення
1.1. Положення про оплату працi (dалi - Положення) розроблено вiдповiдно до Кодексу
законiв про працю Украiни, Господарського кодексу Украiни, 3акону Украiни оПро оплату
працi> та Стаryry пiдприемства.
1.2. Ще положення визначае систему оIuIати працi на пiдприемствi, iT струкryру, строки i
перiодичнiсть виIuIати заробiтноi гIJIати, iншi питання оплати працi працiвникiв
пiдприемства.
1.З. flжерелом коштiв на ошIату працi е частина доходу та iншi кошти, одержанi у результатi
господарськоi дiяльностi пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства.
1.4. Критерiями рiвня оплати працi працiвникiв пiдприемства е:

- результати господарськоi дiяльностi та piBeHb доходностi пiдприемства;

-внесок 
кожного працiвника з урахуванням факгично вiдпрацьованого часу i результатiв

його роботи;

- посцовi оклади працiвникiв, визначенi на ocHoBi тарифноi системи оtulати працi
вiдповiдно до норм чинного законодавства i колективного договору.
1.5. Положення може бути доповнено або змiнено вiдповiдно до умов колективного
договору .

2.Системи оплати працi
2.t. Системами оплати працi е тарифна та iншi системи, що формуються на оцiнках
складностi виконуваних робiт i квалiфiкацii працiвникiв.
2.2. Тарифна система оплати працi включа€: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посцових
окладiв i професiйнi стандарти (квалiфiкацiйнi характеристики).

2.З. Тарифна система оплати працi використову€ться при розподiлi робiт &иежно вiд ix
складностi, а працiвникiв - залежно вiд квалiфiкацii та за розрядами тарифноi сiтки. Вона е

основою для формування та диференцiацii розмiрiв заробiтноi rulати.

2.4. Колекпавним договором, або актом роботодавця, вIцаним пiсля погодження з

уповноваженими представниками трудового колективу, можуть встановлюватися iншi
системи оIиати працi.

2.5. Мiнiмальний посадовий окIIад (тарифна ставка) встановлюеться у розмiрi, не меншому
за прожитковий MiHiMyM, встановлений для працездатних осiб на 1 сiчня калеrцарного року.

2.6.Розмiр заробiтноi плати працiвника за повнiстю виконЕlну мiсячну (годинну) норму працi
не може бути нижчим за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати. При обчисленнi розмiру
заробiтноi IuIати працiвника длlя забезпечення ii мiнiмального розмiру не врilховуються
доплати за робоry в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику дIя здоров'я, за

робоry в нiчний та надурочний час, роз'iзний характер робiц премii до святкових i ювiлейних
дат.

2.7. Вiднесення виконувilних робiт до певних тарифних розрядiв i присвоення
квалiфiкацiйних розрядiв робiтникам провадиться роботодавцем згiдно з професiйними
стандартами (квалiфiкацiйними характеристиками) за погодженням з уповнова>кеними
представниками трудового колективу

3.Струкryра заробiтноi плати. Премiальнi, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.
З.1. Роботодавцем на Пiдприемствi запроваджуеться наступна струкryра заробiтноi IuIати:
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. основна заробiтна плата;

. iншi заохочуваJIьнi та компенсацiйнi вlтlлати.
3.1.1. основна заробiтна плата встановлюеться Роботодавцем в формi посцового оклцу.
з.1.2. Мiнiмальний посадовий окпад (тарифна ставка) встановлюеться у розмiрi, не меншому
за прожиТковий MiHiMyM, встановлеНий дIЯ працездатних осiб на 1 сiчня календарного року.з.l.з. РозмiР посцовогО окладУ працiвникiв Пiдприемства визначаеться РоЬотодавцем
вш(одячИ з займаноi ними посци, вимоЦ що ставляться до спецiальностi, необхiдногБ рiвняосвiти та квалiфiкацii працiвника, складностi виконання робом, посцових обовъзкiв
працiвника, особливих умов праф та визначаеться штатним розписом.
З.2. Iншi заохочуваJIьнi та компенсацiйнi виплати можуть застосовуватись Роботодавцем у
формi:r встановлення та виплати працiвникам премiЙ за пiдсумками роботи за piK;r всТановленнЯ та виIUIаТи працiвНикам преМй за особливi трудовi успiхи та (чи)
досягнутi показники в роботi;r встановлення та виrulати працiвникам за ix зверненням матерiальноi допомоги, що не
носить систематичного характеру;
r встановлення та виIUIати працiвникам iнших заохочувальних виIUIац що не носять
систематичний характер;
' нарахування та виплата працiвникtlм заохочувальних та компенсацiйних виIиац як
передбачених, так i не передбачених чинним законодавством.
з.з. Запровадження та змiна системи, форми оплати працi, передбачених роздiлами 2,з цьогоположенrrя, а також струкryри заробiтноi IuIати проводиться за рiшенням компетентних
органiв управлiння Товариством, визначених Стаryтом.
З.4. Рiшення про запровадження систем премiй i нцбавок ддlя працiвникiв Товариства
приймаеться Роботодавцем самостiйно на пiдставi наказу.
з.5. Рiшення про встановлення та виплату премiальних виIuIат та надбавок приймаеться
Роботодавцем в кожному випадку самостiйно, персонaшьно щодо кожного працiвника
Товариства.
3.6. Роботодавець зобов'язаний виплачувати працiвникам обов'язковi компенсацiйнi виплати
в порядку та в розмiрaж, визначених чинним законодавством Украrни.
З.7. Рiшення про встановлення та виIиату заохочувauьних та додажових (компенсацiйних)
виIиац якi не визначенi чинним законодавством Украrпа яrt обов'язковi, приймаеться
Роботодавцем в кожному випадку самостiйно, персонaшьно щодо кожного працiвника
Товариства.

4.Перегляд розмiру заробiтноi пrrаrтr
4.1. Роботодавець мае право змiнювати iснуючi або встановJIюкlти HoBi умови оIиати працi, в
тому числi i в бiк tx погiршення.
4.2. Про змiну iснуючих або встановлення нових умов оплати праФ (системи оплати працi,
посадових окладiв, вiдрядних розцiнок, систем премiй i надбавок тощо) в бiк ix погiршЪння
роботодавець зобов'язаний проiнформувати працiвникiв, яких такi'змiни ."о.уюriся, не
пiзнiше, як за 2 (два) мiсяцi до iх запровцження або змiни.
4.з. Заробiтна плата працiвникiв пiдлягае iндексацii у випадках i в порядку, визначеному
чинним законодавством Украiни.

5.строки i перiодичнiсть виплат заробiтrrоi плати
5.1.Заробiтна IUIaTa виплачу€ться працiвникам згiдно чинного законодавства Украiни.
5.2. Заробiтна плата працiвникiв здiйснюеться в першочерговому порядку та виплачуеться
робiтникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi чинним зъ*о"одu".твом, але не
рцше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiспrадrцти к.uIендарних
днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який ,дiй."rо.r"ся виплата.
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5,з, У разi коли день виплати заробiтноi плати збiгаетъся з вихiдним, святковим або
неробочиМ днем, заробiтна плата виIиачуеТься напередоднi.
Заробiтна плата за першу половину мiсяця 

""-i.rу.r"ся до 22 числа поточного мiсяця;
виплачу€ться заробiтна Iшата за першу половину мiсяця, до 7 числа наступного мiсяця -виплачуеться заробiтна плата за другу половину мiсяця.

5,5, Заробiтна плата виIиачуеться працiвникам у нафональнiй валютi Украiни, в готiвковiй
формi.

5,6, Заробiтна плата може виплачуватись через уст.lнови банкiв або поштовими переказами
на вказаний працiвником рахунок (адресу). Послуги боr"у або пошм, пов'язанi з виплатою
заробiтноi rulати в такий спосiб оплачуються Роботодавцем.

6. Обмеження розмiру утримань iз заробiтrrоi плати
6,1, 3 заробiтноi IUIатИ прафвниКа РоботоДавцеМ утримуються податки, збори, iншi
обов'язковi платежi, обов'язок по утриманню яких iз зароЪiтнЪi плати пjацiвника .rЬ*цеrо
на Роб отодавця чинним законодавством Украiни.
6.2. Роботодавцем проводягься вiдрахув;lння iз заробiтrrоi плам праlIiзцццд у випцк.ж,
розмiраХ та з ура4rВанняМ обмежень, визначених чинним законодавством Украiни.

7. Вирiшення трудових спорiв з питilнь оплати працi
7.L. Трудовi спори з питань оIиати працi розглядаються i вЙрiшуються згiдно iз
законодавством про трудовi спори.

РОБОТОДАВЕЦЪ:

/I. М. Крук

ПРЕДС ТАВНИКИ ТРУДОВОГО
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,Щодаток 2

п0/IожЕння
про премiювання прафвникiв Тов .промотор Актив-

1, ,Щане положення розроблене вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни та ЗаконуУкраiни "Про оплаry працi''.
2, Система премiювання запровцжуеться з метою поси/Iення момвацii працiвникiв Тов"ПРОМОТОР АКТИВ" (ДаЛi - ТОВаРИСТВа) до працi та професiйного зрост.lння, а також дJIязмiцнення трудовоi дисциплiни шляхом матерiального стимулювання прафвникiв за
добросовiсне ставлення до роботи.
з, Премiювання працiвникiв Товариства здiйснюеться вiдповiдно до ix особистого внеску взагальнi результам працi з урахуванням виконання основних показникiв .оa.rодaрa"*i
дiяльностi, рентабельностi та прибутковостi Товариства.
4. Це
товар юють трудову дiяльнiсть на

5. На
5,1, за визначений перiод (квартал, мiсяць, половина мiсяця);5,2, НТОЮТЬСЯ Раз на piK або rЬ'од"орЬзов"И харакгер:

оботи за piK;
- премii за виконання вiDкливих та особливо вtDкливих завдань;- одноразовi заохочення, не пов'язанi з конкретними резуJIьтатами працi.

6, Премii нараховуються та виIиачуIоться за рахунок оЬцiу оIиати ф.цi за вiдповiдний
перiод.
7, Премiювання працiвникiв Товариства здiйснюеться за наявностi вiльних грошових коштiв,
що можуть бум витраченi на матерiальне стимулювання без збит<у для ocнoBHoi дiяльностiТовариства.
kpiM того, при визначеннi розмiру премii за результатами роботи врiD19вуються:- особистий внесок працiвника в загальнi результiп,r роботи на пЦставi оцiнки та

всебiчного аналiзу виконанrш ним посадових обов'язкь i зацдalнь;- професiйнаквалiфiкацiя;
- iнiцiативнiстъ;
- якiсть виконання завдань,,визначених посадовою iнструl<r{iею працiвника, а також

дорученнями керЬниrцгва Товариства та безпосереднього керiвника працiвника;- TepMiHoBicTb виконання завдань;
- виконання додажового обсягу зацдань.
- трудова дисцигrпiна.

8,Для визначення розмiру премii врахову€ться виконalння основних показникiв, виклцених упункгi 7.
9, Iндивiдуальний розмiр премii встilновлю€ться у сталй грошовiй cyMi керiвником
Товариства lIшяхом вIцання вiдповiдного наказу (розпЪряджеrпrя)lз урахуванням результатiвгосподарськоi дiяльностi Товариства. Пiдставою дIя нарахув.tння ,rрЬйiй-мо*" бути подання
керiвникiв пiдроздiлiв Товариства.
10, В разi нарахування премii працiвниковi, що пропрацюв.в неповну кiлькiсть робочих днiву звiтtrому перiодi, премiя за результатом йогЬ роботи ""рйо"у.*." пропорцiйно
вiдпрацьованому часу.
11, В окремих випцкalх за виконання важливих та особливо вaDкIIивих завд;lнь, а також з
нагоди ювiлейних i свяжових дат може бути вигl.гlачена одноразова премiя.
12, В разi здiйснення нарахування премiЙ працiвникам за вiдповiдний перiод, премii не
нараховуються та не виIUIачуються в разi допущення працiвником наступних порушень
трудовоi дисциплiни:
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- НеВИКОнання або неналежне виконЁlння посцових обов'язкiв, передбачених трудовим
договором або посадовими (робочими iнсгрукцiями);

- НеВИКОнанНя виробничих i технологiчних iнструкцiЙ, положень, регламеrrтiв, вимог з
охорони працi i пожежноi безпеки;

- ПОРУШення cTpoKiB виконання або здавання робiц установлених наказами та
розпорядженнями адмiнiстрацii, або договiрними зобов'язаннями%о

- ПОРУШеННЯ ТРУдовоi та виробничоi дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового
розпорядку, iнших локаJIьних нормативних аlсгiв;

- НеВИКОнання наказiв, вказiвок та доручень безпосереднього керiвництва або
адмiнiстрацii;

- наявнiсть претензiй, рекламацiй, скарг контрагеlrтiв;
- незабезпечення збереження майна, що нilIежить Товариству;
- ПОяВУ на роботi у нетверезому cTaHi, у cTaHi наркотичного або токсичного сп'янiння

розкрцання майна Товариства;
- ВЧИнення iнших порушень, встalномених трудовим законодавством, що е пiдставою

дJIя накладення дисциплiнарного стягнення.
1З. При звiльненнi працiвника згiдно з п З, 4, 7 , 8 Ст. 40 та Ст. 4L, 45 КЗпП Украiни премii не
нараховуютъся i не виплачуються.
]_4. 3 моменту введення в дiю цього Положення Bci попереднi нормативнi документи, що
регламеЕryють питання премiювання працiвникiв Пiдприемства, ввaDкаються такими, що
втратили чиннiсть

ПРЕДС ТАВНИКИ ТРУДОВОГО РоБоТоДАВЕlIЬ:
КоЛЕКТИВУ:

Д. М. Крук



.Щодаток 3

*3дtвЕрджЕно,
Загальними зборами трудового
колективу ТОВ ,,ПРОМОТОР АКТИВ'
Протокол М 1/2021-К
вiд 15 лютого 2021року

Правила
внуцliшнього ц)удового розпорядку

д,пя працiвникiв ТОВ "ПРОМОТОР АКТИВ''

I. Загальнi положення
1.1 цi Правила розробленi вiдповiдно до вимог Кодексу законiв про працю Украiни,

законiв Украiни "про колеrоивнi договори й угоди", "про вiдгryстки" та iнших нормативних
докумеrrтiв.

1.2 Правила внутрiшнього трудового розпорядку реryлюють трудовi вiдносини мiж
адмiнiстрацiею i працiвниками ТоВ "промоТор АктИВ" (далi за тексюм - Товариство),
сприяють виконанню основних з.lвдань i функцiй, поклцених на трудовий колектив,
пiдвищенню ефекгивностi i якостi роботи, змiцненню трудовоi дисциплiни, рацiональному
використанню робочого часу.
1.3 Yci пит.lння, пов'язанi з розробкою, реалiзацiею та змiнами Правил внутрiшнього
трудового розпорядку, розв'язуе керiвник Товариства в межах нцаних йому повноважень, а у
випадках, передбачених чинним законодавством i IФлекrивним договором Товариства,
спйьно або за погодженням з предстalвниками трудового колективу.

II. Порядок прийому i звiльнення прафвникiв
2.1 Працiвники реалiзують прilво на працю шляхом уклцilrня усного чи письмового

ТРУДОВОгО Договору (контраку) на робоry з Товариством згiдно КЗпП Украiни. Прийом на
робоry здiйснюеться на пiдставi письмовоi заяви працiвника.

2.2При прийомi на робоry працiвник зобов'язаний:
2,2.I. надати трудову книrкку, оформлену у встановленому порядку, а у випадку, якщо

ОСоба Влацrтовуеться на робоry вперше i не мае трудовоi книжки - паспорт, д{плом або iнший
ДОКУМеЕГ ПРО ocBiry або професiЙну пiдготовку. ВiЙськовосrгужбовцi, звiльненi iз Збройних
сил Украiни та iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно до зaжонодавства
Украiни, пред'явлrяютъ вiйськовий квиток;

2.2.2пред'явитипаспорт або iнший документ, що посвiдчуе особу;
2.2.З довiдку про присво€ння iдентифiкацiйного номера.
2.З Особи, якi влаштовуються на робоry що вимaгае спефальних знань, зобов'язанi

подати вiдповiднi документи про ocBiry чи професiйну пiдгоювr<у (диrиом, атеста1
посвiдчення), копii яких залишаються в особовiй справi працiвrпп<а.

2.4 ПРи Укладеннi трудового договору заборонясься вим.гати вiд осiб, якi
поступають на робоry, вiдомостi та документи, поданЕя яких не передбачено законодавством.

2.4 Укладення трудового договору здiйснюеться uиflroм вIцtlння наказу
(розпорядженrrя) про прийом працiвника на робоry пiдписаного керiвником Товариства.

ПРИЙнятиЙ на робоry працiвник ознйомлюеться з н.жазом (розпорядженням) пiд
РОЗПИСКУ. У даному наказi (розпорядженнi) вказу€ться посада згiдно зi штатним розписом,
умови оплати працi i дата з якоi працiвник приступае до виконання сrryжбових обов'язкiв.

2.5 ТрУдовиЙ договiр вв.Dкаеться укладеним i тодi, коли наказ (розпорядження) не були
виданi, але працiвника факгично було допущено до роботи.

2,6 На ycix постiЙних працiвникiв, якi працюють на Товариствi понад п'ятъ днiв,
ведуться трудовi книжки в порядку, встановленому законодавством. В трудову книжку
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вносяться вiдомостi про виконувану працiвником робоry, а також вiдомостi про заохочення i
винагороди за трудовi успiхи в перiод роботи на Товариствi.

2
метою 

ок випробування звипробу i,ill';"I}i,]Ъ;::випробУ цi для iнженерно-технiчних працiвникi" ,Ъ t
мiсяця для робiтникiв.

2.8 flО початкУ роботИ за укпаденим цудовим договором чи при переведеннi
працiвника в установленому порядку на iншу робоry цмiнiстрацiятовариства зобов'язана:

2.8.1 роз'яснити працiвниковi його прilва i обов'язкиl }мови працi, наявнiсть на
робочому мiсцi, де BiH буде працювати, небезпечних i шкiдrивих виробничих факгорiв, якi
ще не усунуто, та можливi наслiдки ix вплпаву на здоров'я, його права на пiлiги та
компенсацii за робоry в таких yмoBalx вiдповiдно до чинного законодавства i колекrивного
договору;

2.8.2. ознйомити працiвника з правиJI.Iми внутрiшrъого трудового розпорядку та
колективним договором;

2.8.З визНачитИ працiвниКовi робоче мiсце' забезпе,*rпа йогО необхiднИМИ д,гrя роботизасобами;
2.8.4 проiнсцуIсryвати працiвника з технiки безпеrc.л, виробничоi caHiTapii, гiгiени

працi i протипожежноi безпеки;
2.8.5 ознйомити з посцовими iнструкцiями, положеннями про вi,цiли, внутрiшнiмИ

докумеЕгами, наказами, розпорядженнями Генерального директора Товариства.
2.9 Припинення трудового договору може мапа мiсцелише на пiдставах, передбачених

чинним законодalвством, та за умов, передбачених в контраtсгi.
2.10 Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, уклцений на невизначений

строк, попередивши про це власника або уповноваженлй шшr,r оргilн письмово за два тижнi.
При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника з покDкних причин, передбачених
чинниМ зtжонодавСтtsом, адмiнiстрацiя звiльняе працЬrш<а в TepMiH, обумовлений
працiвником у заявi на звiльнення.

2.11 За домовленiстю мiж працiвником i адмiнiстраliею трудовий договiр може бути
розiрваним i до закiнчення TepMiHy попередження про звiльнеrпrя.

2.12 Розiрв.lння трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
органу допускаеться у випадках, передбачених чинним з.жонодавством та умовами
контраку.

2.1З Пригпанеrrня трудового договору оформrrяеться наказом (розпорядженням)
керiвника Товариства.

2.t4 При звйьненнi працiвник зобов'язаний передап,r спр;lви та Bci докуменм, що
знаходятьСя в йогО користуваннi, матерiальнi цiнностi, влцанi Товариством для робом.

2.15 Адмiнiстрацiя зобов'язана в день звiльнення вIцам працiвниковi належно
оформлену трудову кнюкку i провесм з ним розраryнок у вiдповiдностi з чинним
законодавством. У разi звiльненrrя працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
органу BiH зобов'язаний також у день звiльнення вIцати йому копiю нalказу про звiльнення з
роботи. В iнших випадкiж звiльнення копiя наказу в}цаеться на вимогу працiвника.

записи про причину звiльнення У трудовiй книжцi повиннi здiйснюватися увiдповiдностi з формулюванням чинного законодавства iз посил.lнням на вiдповiдний пунй,
статтю зtlкону.

,Щнем звiльнення ввtuка€ться останнiй робочий день.

III. OcHoBHi обов'язки працiвнпкiв
З. 1 Працiвники Товариства повиннi:
3.1.1 працювати чесно i сумлiнно, дотримуватися пр;lвил трудовоi дисциплiни, вчасноi точно виконувати розпорядження адмiнiстрацii i безпосереднього керiвника, а також



-

функцii, визначенi посадовими iнструкцiями, використовувати робочиЙ час для продуктивноi
роботи, утримуватись вiд дiй, якi заважають iншим працiвникам виконувати iх посадовi
обов'язки;

з.1.2 пiдвищувати продуктивнiсть працi, своечасно i старанно виконувати завдання,
поставлеНi керiвниЦтвом, нестИ вiдповiдаЛьнiстЬ за результати своеi роботи;з.l.З дбйливо ставитись до майна Товариства, економно i рацiонально
використовувати сировину, матерiали, електроенергiю, паливо й iншi матерiальнi ресурси;

З.1.4 виконувам вимоги з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiенi
працi i промпожежноi безпеки;

З.]_.5 вживам термiнових заходiв по усуненню причин i умов,
усклцнюють нормальну робоry (простоi, aBapii) i негйно
цмiнiстрацiю;

3.1.6 пiдтримувати свое робоче мiсце в чисютi i порядку,

що перешкоджають або
iнформувати про це

а також дотримуватися
порядку та чистоти на териюрii Товариства;

З.1_.7 поводитися гiдно, чемно вiдноситиФ до колег по роботi, буr" уважними i
ввiчливими з клiентalми, сприяти створенню позитивною психологiчного мiкроклiмату в
колеrсп,tвi;

З.1.8 не догryскати cTopoHHix осiб в службовi пршчriщення, якi не призначенi для
вiдвiдання без попереднього узгодження з адмiнiстрацiею Товариства;

З.1.9 не fiUIишати робоче мiсце без дозволу безпосереднього керiвника в робочий час;
З.1.10 не палити в в службових примiщеннях i на робо.поt мiсцях;
З.1.11 носити дiловий одяц мати акурапrий вигляд;
з.1.12 пiслЯ закiнченrrЯ робочого дня не зiUIишати на столaD( с.гryжбовi документи;
3.1.1з вiдповiдати на телефоннi дзвiнки настуIIним чином *промотор дктив".

flобрий день";
3.1.14 вiдповiдати на залишенi йому секретарем чи iшпим Праlliзца69м повiдомлення

в той же день;
3.1.15 не дозвоЛяти cTopoHHiM особам працЮвати на робочому мiсцi працiвникiв

Товариства та використовувати комп'ютерну TexHiKy;
з.1.16 не встtlновлювати на службовi комп'ютери iгри чи ilлцi програми, якi не мають

вiдношення до роботи;
3.t.L7 не передавати конфiденцiйну iнформацiю стороrпriм особам пiд час роботи на

Товариствi та пiсля звiльнення;
з.1.18 не зЁlвантажувати за допомогою мережi IHTepHeT чи електронноi поlцти

iнформацiю чи програмне забезпечення, що не стосуються роботи на Товариствi, не
використовувам периферiftrе обладнання (принтери, копiюва.гьнi апарапа, сканери та iнше)
для невиробrп,тчих потреб;

з.1.19 Товариство мае право контролювати всю iнформацiю, котра вiдправляетъся
електронною поштою, в тому числi вIцалям iнформацiю, яка не е робочою;

з.1.20 коло обов'язкiв (робiт), що iх виконуе кохсuй працiвнrш за своею
спецiальнiстю, квалiфiкацiею чи посадою, визнача€ться посцовими iнструкцiями,
ПОЛОЖеНЕяМи, затвердженими в установленому порядку, та умов.lми трудового договору
(контракry), де цi обов'язки конкретизуються.

IV. OcHoBHi права працiвникiв
4.1. Працiвники мають право на:
4.1.1 одержання заробiтноi плати згiдно зi штатним розписом;
4.1.2 просування по службi вiдповiдно до чинного законодавства з урахуванням

отриманоi освiти, квалiфiкацii i здiбностей, сумлiнного виконання cBoix службових
обов'язкiв;

4.1.З здоровi, безпечнi умови працi;
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4.L.4 софальний, правовий захист своiх зilконних прав i irrTepeciB в порядку,
передбаченому чинним законодавством.

V. OcHoBHi обов'язки адмiнiстрацii
5. 1 Адмiнiстрацiя зобов'язана:
5.1.]. правиJIьно органiзуваттt робоry прафвникiв з урахуванням ix знань,

спефальностi, квалiфiкацii, забезпечим робочим мiсцем, своечасно до почажу роботи
ознйомлювати з основними завдalннями i забезпечувати робоюю протягом усього робочого
дня (змiни), забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, справний стан iHcTpyMeHTa та
обладrання;

5.]_.2 забезпечити працiвникiв необхiдними дlя роботи матерiалами i пристроями,
оргтехнiкою;

5.1.3 неухильно дотримуватися з.жонодавства про працю i охорону праф, в>кивати
заходiв зi своечасного усунення причин i умов, що перешкоджають нормальнiй роботi
працiвникЬ;

5.1.4 створювати умови для зафкавленостi працiвrикiв в результатах txHboi особисюi
працi, вIцilвати заробiтну плату в установ/Iений TepMiH;

5.1.5 проводити зaDtoди з пiлвищення ефекивностi, якостi роботи, полiпшення
органiзацii i пiдвищення культури працi;

5.1.6 постйно контролювати зн.lння i дотримання працЬниками ycix вимог iнструкцiй
з технiки безпеки, протипожежноi безпеки;

5.I.7 забезпечувати вiдповiднi умови цlя ефективноi робом, системамчного
пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв;

5.1.8 проводим необхiдне навч.lння працiвникiв i створювати умови для професiйного
росту i розвlтгку.

VI. Робочий час i його використання. Час вiдlочинку
6.1 Загальними правилами дпя працiвникiв Товариства встановлюеться тривмiсть

робочого часу 40 годин на тиждень iз двома вихiдними дшми - субmа i недi.rrя.

Дrя струкryрних пiдроздiлiв, де за харilсером дiя.rьностi та уIч!ов.lми роботи
зaшровадження п'ятиденного робочого тюкня е недоцiльним, встановrIюеться шестценrмй
робо,пай тюкдень з одним вихiдним днем.

При шесмденному робочому пажнi тривалiсть щоденноi роботи не може
перевищувапа 7 годttr при тюкневiй HopMi 40 годин.

П'ятиденrлшi або шеспценнrй робочий тиждень вст.lновлю€ться адмiнiстрацiею з

урахуванням спеryлфiки роботи.
6.2 Початок щоденноi роботи, час обiдньоi перерви та закiнчеrпrя робочого дня

встановJIюеться щя працiвникiв Товариства з урахувftfirям дiяьносгi пiдроздiлу i
визначаеться графiком роботи.

6.З Напередоднi передсвяткових i неробочих днЬ трlвалiсть робочого часу
скорочуеться на одну годину як при п'ятlаденному, так i при шеспценному робочому тижнi.
Святttовi i неробочi днi:
1 сiчня - 

Новий piK;
8 березня - Мiжнародrий жiночий день
1 травня - День Мiжнародноi солiдарностi трудящих;
9 травня 

-.Щень 
перемоги нц нацизмом у,Щругiй свiтовiй вйнi (flеш перемоги);

28 червня 
-,Щень 

Констиryцii Украiни;
24 серпня 

-,Щень 
Незалежностi Украiни;

14 жовтня - fleHb з.lхисника Украни;
Робота тtжож не проводитъся в днi релiгiйних свят:
7 сiчня i 25 грудня - Рiздво Христове;
один день (недiля) - Пасха (Великдень);
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один день (недiля) 
- Трiйця.

6.4 Працiвникам Товариства надаються щорiчнi основна i додатковi вiдпустки
вiдповiдно до чинного законод;lвства Украiни, колективного д говору Товариства та
затвердженого графiка надання вiдпусток.

6.5 Щорiчна основна вiдпустка нцаеться працiвникам у вiдповiдностi до графiка
вiдпусюк, затвердженого керiвництвом Товариства. На прохання працiвника щорiчна
основна вiдпустка може бути подiлена на частини з урахуванням того, що основна
безперервна iT частина не може бути менша 14 калеlцарних днiв.

6.6 З родинних обставин та iнших причин працiвнику може надаватися вiдпустка без
збереження заробiтноi плати на перiод, узгоджений мiж працiвником i адмiнiстрацiею, але не
бiльше 15 калеrцарних днiв протягом року.

6.7 Товариство може направляти працiвника у вiдрядження. Затрати пiд час
знЁD(одження у вiдряджеrшi огrlачуються у вiдповiдностi до дiючого законодавства. Протягом
З днiВ пiсля повернення iз вiдрядження прафвншt зобов'язаний нцати своему
безпосередньому керiвrпаrсу звiт про виконtlну робоry та нцати в бухгалперiю фiнан.о""ii
звiт.

VII. 3аохочення за успiхи в роботi
7.1 3а зразкове виконalння трудових обов'язкiв, суr.ллirше вiдношення до робом i

досягнутi успiхи працiвники Товариства можуть бум заохоченi:
- оголошенням подяки;
- виIиатою грошовоI премii;
- нагородження кошювним подарунком;
- нaгородження почесною грамотою;
- пiдвищенням посадового окIIцу.
7.2 Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують своi трудовi обов'язки, нцаються

в першу чергу i софальнi пiльги. Таким працiвникам нцаетьея також перевага при
просуваннi по роботi.

7.З Заохочення оголошуються в наказi (розпорядженнi), доводятьФ до вiдома всього
трудового колективу i заносяться до трудовоi книжки працiвrпш<а.

VIII. Вiдповiдальнiстъ за порушення ц)удовоi дlсцпплiни
8.1_ Порушення трудовоi дисщ,rп.пiни, тобто невиконання tlи нен:шежне виконання з

ВИни праlfвника покJIадених на нього трудових обов'язкiв сприtIиняе застосування Mip
ДИСЦиплiнарного чи суспiльного вrulиву, а тalкож застосування irпцих Mip, передбачених
чинним зaжонодalвством.

8.2 За порушення трудовоi дисциплiни до працiвнlд<а може бута застосовано тiльки
один з таких заходiв стягнення:

1) догана;
2) звiльнення.
звiльненtrя як дисциплiнарне стягнення може бути засюсоване вiдповiдно до пп

З,4,7,8 ст. 40, ст. 41К3пП Украiни.
8.З Що застосув.lння дисцишIiнарного стягнення цмiнiстрацiя повинна зажцати вiд

порушника трудовоi дисцигrпiни письмовi пояснення. У випадку вiдмови працiвника дати
письмовi пояснення скпцаеться вiдповiдний акт.

8.4 Щисцшrпiнарнi стягнення засюсовуються безпосередньо пiсля виявлення провини,
але не пiзнiше одного мiсяця вц дня ii виявпення, не рахуючи часу хвороби прафвника або
перебування його у вiдпустф.

щисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв з дня
вчинення проступку.

8.5 За кожне порушення трудовоi дисциплiни наклцаеться тi.гьки одне дисцигlлliнарне
стягнення.
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8.6 Щисциплiнарне стягнення оголошусться в наказi (розпорядженнi) i повiдомля€ться
працiвниковi пiд розписку.
, 8.7 Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного стягнення працiвника не
буде пiлцано новому дисцигrпiнарному стягненню, то BiH вважа€ться таким, що не мав
дисциплiнарного стягнення.

якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни i до того ж
проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути знйе до закiнчення одного
року. Протягом строку дiт дисциплiнарного стягнення з;lходи заохочення до працiвника не
застосовуються.

IX. 3аключнi положення
9.1 з прiвилами внутрiшнього трудового розпорядку повиннi бути ознайомленi Bci

працiвники Товариства, якi зобов'язанi в своiй повсякденнiй роботi доцимуватися порядку,
встановленого правиJIами.

9.2 Правила внутрiшнього трудового
прийняття lx зборами трудового колективу
Товариства.
9.З Правила внутрiшнього трудового розпорядку доводяться пiд розпис кожному працiвнику
Товариства.

ПРЕДС ТАВНИКИ ТРУДОВОГО РОБОТОДАВЕЦЬ:

розпорядку вступаютъ в силу з моменту
i затвердження Генеральним директором

Д. М. Крук
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flодаток 4

Перелiк комплексних зiцодiв щодо досягнення встановJIених нормативiв безпеки,
гiгiени працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,

запобiгання випад(ам впробничого травматизму, професiйного зiDrворювання, аварiям i
пожежам

Nsп Найменування заходiв (робiт)
lп

1. Органiзацiя проведення первинного медичного огляду працiвникам при прийман
роооту

'i2. Органiзацiя проведення перiодиtlного медичного огляду працiвникам вiдповiдно
, законодавства

]З. Обладнання кiмнати емоцiйного розвантаження працiвникiв. 
l

lrl,nDEtl

i працi.
--]

5. Проведеrшя н.lвч.lння. i перевiрки знань з питань охорони працi посадових осiб та iнших 
t

працЬш,rкiв у процесi трудовоi дiяльностi, органiзацiя леюliй, ceMiHapiB та конryльтафй 
l

t
6.

гulакатiв.
_]

7, Приведення основних фондiв у вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових at<TiB з

ураження електричним струмом, дii статичноi електрики та розрядiв блискавок;
безпечного викон.lння робiт на висотi; дiючого технологi *tого та iншого виробничого
обладнання; систем вентиляцii та аспiрацii, пристроiв, якi в/Iов/Iюють пил, i установок
для кондицiювання повiтря у примiщеннях дiючого виробниLггва та на робочих мiсцях;
систем природного та штучного освiтлення виробничих, адмiнiстративних та iнших
примiцень, робочих мiсць, проходiв, аварiйних виходiв.

Фiнансування зазначених заходiв проводиться за рахунок пiдприсмства.

ПРЕДСТАВНИКИ ТРУДОВОГО РОБОТОДАВЕЦЬ:
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Щодаток 5

Перелi
професiй i посад працiвникiв, робота на яких пов'язана iз забрудненням

i яким безкоштовно вида€ться миючий засiб на ryалетнi
та санiтарно-гiгiенiчнi потреби

ПРЕДСТАВНИКИ ТРУДОВОГО РОБОТОДАВЕЦЬ:
К0/IЕКТИВУ:

Д. М. Крук

/!

м
пlп

Перелiк професii i посади
працiвникiв, яким безкоштовно

вIца€ться миJIо

flля ryалетних потреб
(грамiв на мiсяць для

однiеТ особи)

flля санiтарно-гiгiенiчних
потреб

1 Керiвник 150 i 50г- крему захисного
чи пасти

2 Майстер 150 i 50г- крему захисного
чи пасти

з Верстатник спефальних
металообробгпос BepcTaTiB

150 i 50г- крему захисного
чи пасти

4 Прибиральrпп< виробничих
примiщень

600 г мила
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,Щодаток 6

Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким передбачено безоплатна видача спецодягу

спецвзуття та засобiв iндивiдуального захисry

ГIПр"ф..й*
| |назва робmи

1 Верстатник
спефальних
металообро
бних
BepcTaTiB
Верстатнш<
широкого
профiлю

lик
вироЬничих
lпримiщеrъ

Найменування
спецвзуття та
lндIвцуального зarхисту

Черевики шкiрянi з глцким
верхом i металевим носком

Окуляри захиснi вiдкритi

МиМун100 12

Що зносу

;
виl

Халат

Косинка

TyФi
Р_чкавички

ЗМиПн |2 Наказ 16.04.2009

l2ттш 1., N 62 ,Щержавного,

4 чЕJllLл{l, члUрчп{t

працi та гiрничого

л нагляду ПроВнМи ' #Ёж;fl-J";
видачr
спецiального одягу,

ПЦ час чищення i
дезiнфiкування мiсць
:liгauъного користувilння
додажово:
Фарryх з нагрудником

Рукавички

ПРЕДС ТАВНИКИ ТРУДОВОГО

Д. М. Крук

РОБОТОДАВЕЦЬ:

ВнЯжБмМ
и

1 iндивiдуального
захисту
працrвникам
загальних
професiй рiзних

(шп, марка) оезоплатна видача 
l

I7

ЗIЗ спецодягу та ЗIЗ
]*t
3ми |2 Наказ N 89

Берет бавовняний
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