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Сторони, що укл€tли Колективний логовiр .Щержавного
<Об'еднана компанiя <Укрвуглереструктуризацiя> на 2О2о - 2о2з
!оговiр), домовились внести до нього TaKi змiни та доповнення:

1. Виключити пункт 3.16. роздiлу 3 Щоговору.
2. ЩоповнитИ роздiЛ 4 .Щоговору пунктом 4.2l|. наступного змiсту:

<одноразова оплачувана вiдпустка при народженнi дитини тривЕlлiстю до 14
к€tлендарних днiв (без урахування святкових i неробочих лнiв) надаеться
працiвникам вiдповiдно до Закону Украiни <Про вiдпустки>.

3. У Додаток NЬl Щоговору внести TaKi змiни:
3.1. Пункт 4.2. викласти в такiй редакцiI: <основним документом

визначення стажу роботи е трудова книжка (за наявностi) або вiдомостi про
трудовуrрулuБу лrяJrьнlсть з реестру застрахованих осiб Щержавного реестру
загальнообов'язкового державного соцi ьного страхування. Стаж роботи, що не

дiяльнiсть реестру осiб Щержавного

встановлений записами в труловiй книжцi або вiдомостями про трудову
дiяльнiсть з реестру застрахованих осiб .щержавного реестру
заг€LльноОбов'язкОвогО державногО соцiальногО страхування, може бути
пiдтверджений н€UIежно оформленими довiдками, пiдписаними керiвниками
пiдприемств (органiзацiй, установ). TaKi довiдки видаються на пiдставi
документiв з облiку особового складу, табелiв та iнших документiв, що
пiдтверлжують стаж роботи>.

4. Щолаток ЛЬб Щоговору викласти в новiй редакцiТ (додасться).
5. У Додаrок NЬ8 Щоговору внести TaKi змiни та доповнення:

пiдприемства

р.р. (далi -

\1ашинах)):

5.2.у
5.2.|.

5.1.У роздiлi <За роботу на електронно-обчислювuUIьних та обчислювальних

5.1.1. пункт l0 замiнити пунктом наступного змiсry

5.|.2. пiсля пункту 15 доповнити пунктом

розлiлi <за роботу на посадах з ненормованим робочим днем)):
пункт б замiнити пунктом наступного змiсту

Заступник генершIьного директора з

6
матерiально-технiчного постачання та 7
охорони працi

5.2.2. пункт 10 замiнити пунктом наступного змiсту

Iнженер-енергетик

Помiчник генер€Lльного директора

*
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6. У !одаток ЛЬ9 Щоговору внести TaKi змiни:
6.1. Пункт 2.2 пiсля слiв <трудову нижку, оформлену у встановленому

ПОРЯДкУ)) доповнити словами ((у разi наявностi) або вiдомостi про трудову
дiяльнiсть з реестру застрахованих осiб !ержавного реестру
загальнообов' язкового державного соцiального страхування)).

б.2. Пункт 2.8. викJIасти в такiй редакцii: <Припинення трудового договору
Оформлюеться нак€вом генер€rльного директора, директора вiдокремленого
ПiДРОЗдiлУ. У день звiльнення працiвниковi видаеться копiя нак€ву про
ЗВiльнення, проводиться розрахунок у строки, зазначенi законодавством, а також
На ВиМоГу працiвника вносяться належнi записи про звiльнення до трудовоi
книжки)).

6.3. ПУнкт 6.2. викласти в такiй редакцiI: <Заохочення оголошуються
накаЗом, доводяться до вiдома всього колективу, а також на вимогу працiвника,
якщо трудова книжка зберiгасться у нього, заносяться до його трудовоi книжки)).

Змiни та доповнення до Щоговору набирають чинностi з моменту
посвiдчення ix пiдписами представникiв CTopiH.

Пр.д рофспiлки
ереструктуризацiя"

l
iй мАрунЕнко
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Додаток J\Ьб

до колективного договору
на2020-202Зр.р.

Коефiшiентш спiввiдношень розмiрiв посадових окладiв

(схема посадовшх окладiв) керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв та робiтникiв .ЩП

" ОК" Укрвуглереструктуризацiя "
до прожиткового MiHiMyMy для працездатнпх осiб (rroBa релакчiя)

Найменування
посади

Коефiцiенти спiввhношень

мlнlмальнии максимальнпи

1. Апарат yправлiння

1.1. Керiвництво.

Генеральний дирекгор 7,16 7,4з

Перший засryпник генерiцьного директора 5.19 6.68

Заступник генерального директора з технiчних
питань 5,1 9 6.68
Jаступник генерального диреtсгора з Фlнансово,
економiчних питань 5,1 9 6,68

Заступ ник генерчц ьного диреlсгора з

м атер iал ьно-техн i ч ного постач ан ня та охорон и

працi 5,19 6,68

Головний бухгалтер 5,00 6,08

Пом iчник генерального директора 5.1 9 5,l9

Уповноважений з антикорупцiйноТ дiяльностi 5,19 5.|9

1.2. Вiддiл лiквiдацiТ гiрничих пiдприсмств.

Начальник вiддiлу 4,з2 4,86

Геодезист провlднии z,97 з,5l

l нженер-технолог провlднии 2,9,| з,5l

1.3. Вiддiл капiтального будiвництва та комплектацii обладпапня.

Начальник вiддiлу 4,з2 4,86

Iнженер з нагляду за будiвництвом провlднии 2,5,| 3.1l

Економ icT провlднии 2,57 3,1 l

1.4. Технiчний вiддiл.

Начмьник вiддiлу 4,з2 4,86

Головний гiдрогеолог 4,з2 4,86

Iнженер з гiрничих робiт провlднии 2,9,7 3,51

1.5.Служба головного еlIергети ка.

Головний енергетик 4,з2 4,86

Iнженер - енергетик провiдний 2,97 3.5l

1.6. Вцдiл матерiалыlо-технiчного постачання та транспорту.

Начмьник вiддiлу з,з7 з.92

Заступник начальника вiддiлу 2,,74 з,5з

[нженер з органiзацiТ експлуатацiТ та ремонту пDовlднии )<1 3,1 l

прибиральник виробничих прим iщень 1,22 1,35

/



Водiй автотранспортних засобiв \,4,7 2,4з

Сторож 1,08 1.15

1.7. Кошторисно-договiрний вiддil
Нача.пьник вiддiлу 4,з2 4.86

Заступн ик начаJI ьника вiддiлу з,40 4,з7
EKoHoMicT провlднии 2,5,| 3.11

Iнженер з проектно-кошторисноТ роботи провlднии 2,5,| 3,1 l

1.8. Вiддiл органiзацii процедур закуп вель.

Начальник вiддiлу 4,з2 4,86

Економ icT провlднии 2,57 3,1 l

1.9. Фiнансовий вhдiл.
Начальник вiддiлу 4,з2 4,86

Заступник начаJIьника вiддiлу 3.40 4.з7

Економ icT провlднии ) \,7 3,1 l

1.10. Планово-економiчний вiддiл.

Начальник вiддiлу 4,з2 4,8б

Iнженер - програмiст провlднии 2.97 3.51

[нженер з органiзацiiта норшtування працi провlднии 2,97 3,5l

Економ icT провlднии 2,57 3.1 l

1.11. Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi.
Заступни к головного бухга.гlтера 4,25 5,47

Бухгалтер провlднии )51 3,1 l

1.12. Вiддiл охорони працi та екологii'.

Начальник вiддiлу 4.з2 4,86

Заступник начальника вiддiлу 3,40 4,з,7

lнженер з охорони навколишнього середовища провlднии ) <,7 3,1 l

lнженер з охорони працi провlднии 2,97 3,5l

1.13. Вiддiл з правовпх питань.
Начальник вiддiлу з,з,7 3,92

Юрисконсульт провlднии 2.5,| 3.1 l

1.14. Вiддiл кадрiв.
Начальник вiддiлу J,, l з.92

Менеджер з персонiцу провlднии 2,57 3,1 l

ApxiBapiyc 1,22 |,62

2.вiдокремлевпй пiдроздiл "захhна дпрекцiя з лiквиацiT шахт"
2. l.Керiвники та спецiалiсти

!иректор 4,7з 5,27

Головний iнженер 4,46 5,00

Заступник директора з виробництва 3.69 4;74

Засryпник директора з економiчних та

фiнансових питань з,69 4,,l4

Головний бухгалтер 3,38 4,46

Заступник головного бухгалтера 3,12 4,0l

EKoHoMicT провlднии 2.57 3,1 l

Маркшейдер провlднии 2,9J 3,5l

Юрисконсульт провlднии 2,57 3,1 l



Iнженер з нагляду за будiвництвом провlднии ) \,7 3,1l

водi й легкового автомобiля 1,468 2,4з

Сторож l ,08 1,15

2.2. Олександрiйська дiльнпця

Заступник головного iнженера 3,50 4,50

EKoHoMicT пDовlднии 2,5,| 3,1 
,I

Бухгалтер провiдний 2,5,7 3,1l

Маркшейдер провlднии 2,9,7 3,5l

Юрисконсульт провlднии 2,5] 3,1l

водi й легкового автомобiля 1,468 2,4з

Сторож 1,08 1.15

3.Вiлокремлений пiдроздiл "СхЦна дирекцiя з лiквИацiI шахт"

3.1.K.pi

Щирекгор 5,00 5,54

Головний iнженер 4,59 5,2,7

Заступник директора з вироfuхrхх Jх]9хэ 3,50 4,99

Заступник директора з економiчних питаь 3,50 4,99

Юрисконсульт Провiдний 2,5,7 3,1l

I нженер-програм icT Провiдний 2,9,| з,5l

Начальник вiддiлу 3,65 4,05

Головний маркшейдер Провiдний 3,5l 4,19

Маркшейдер Провiдний 2,97 3,5l

Iнженер з гiрничих робiт Провiдний 2,9,| 3,5l

Iнженер з проекгно-кошторисноТ роботи Провiдний 2,5,| 3,1l

Гiдрогеолог l категорiТ 2,9,7 3,24

3.3. Вiддiл енерго-механiч ноТ служби

Головний MexaHiK 4,05 4"lз

Головний енергетик 3,5l 4,19

MexaHiK Провiдний 2,97 3,5l

Енергетик Провiдний 2,97 3,5l

3.4. Вiддiл охоронв пр.ацi,га еколо гll

Нача,Iьник вiддiлу з,65 4,05

lнженер з охорони працi Провiдний 2,97 3,5l

Iнженер з охорони навколишнього середовища l ,,,, 
l

3,1 l

[нженер з охорони """-"""r"""- ""о*; l ,,., l 2,97

3.5. Економiчний вiддiл

Начальник вiддiлу 3,65 4,05

lнженер з органiзацiТта нормуваНН! Ц!З!Ц_ Провiдний 2,9,| 3,5l

Головний бухгалтер 3,з 8 4,,7з

Заступ ник головного бухгалтера 2,з,7 4,26

Бухгалтер l категорiТ 2,4з 2,97

Бухгалтер Провiдний )\1 3,1 l

3.7. Загальний вiддiл

6

Провiдний



Начальник вiддiлу 2,9,7 з,5l

Менеджер з персон:rлу Провiдний ) s,7 3,1 l

Старший iнспектор з кадрiв 2,16 2,7

Зав iдувач господарства 1,49 1,89

3.8. .Щопомiжнпй персонал

Водiй автотранспортн их засобiв |,47 3,1l

ГIрибирал ьник службових прим iщень 1,08 1,08

Сторож 1,08 1.15

3.9. шахта "Родинська"
Начальник вiддiлу охорони 2,97 3,5l

Комiрник 1,35 1,49

Сторож 1,08 1.15

3.10. шахта "Пi нiчна"

Началlьник вiддiлу охорони 2,9,| 3,5 l

Комiрник 1,35 |,49

Сторож 1,08 1,15

3.11. шахта "Пi }деннаii

Начальник вiддiлу охорони 2,9,1 J,) l

Сторож l,08 1,15

4. Шахта Н )ва"

4.1. Керiвництво шахтп та штат при керiвництвi

Головний iнженер 3,65 4,86

Заступник головного iнженера з охорони працi

та технiки безпеки 2,55 4,з,7

Головний MexaHiK з,24 4,|9

Головний енергетик 2,84 3,65

Маркшейдер 2,9,| з,5l

.Щиспетчер гiрничий 2,9,7 3,5l

Бухгалтер Провiдний ) <,1 3,1 l

EKoHoMicT l категорii 2,4з )а1

Старший iнспектор з кадрiв 2,16 2,70

lнженер з охорони навколишнього середовища 1,89 2,4з

Сестра медична l ,9l 1,9l

4.2. Пiдйом

Старший MexaHiK 2,87 3,60

Електрослюсар пiдземний 5 розряду 5,009

Машинiст пiдiйммьноТ машини (поверхневий) z,Oз 2,з

Маш инiст пiдiймальноТ машини (пiдземний) 2,,| 2,97

Стовбуровий (пiдземний) 2 розряду з,52з

Стовбурови й (поверхне вий) 2 розряду \,649

4.3. ЕлектрqрЦд!д

Елеrгрослюсар пiдземний 5 розряду 5,009

Електрослюсар пiдземний 4 розряду 4,з69

4.4. ВодовИлив

Старший MexaHiK 2,8,7 3,60

Елекгрослюсар пiдземний 4 розрялу 4,з69

Машинiст пiдземних установок 2 розрялу
1 ýr1

+



вентиляцlиноl

4.6. Зв'язок

Е.lе пiдземний 4
jIектрослюсар слюсар) черго та з ремонту

ння 3

icT мiсцевого ного зв'язк

4.7. Котельня

lvlашинiст котельнi 2

4.8. .Щiльнпця вентиляцiТ та

Начапьник дiльницi

\lalicTep контрольний (з контролю та

ичих ви

]:i:K З D€l\l гiрничих

Lrек-грослюсар (слюсар) черговий та з ремонry
ня3

-lзrt пiвник 2

4.9. ,.Щiльниця шахтItоТ пове

,Tl{IiK ничих лiвень
мiщень

\!ашинiст iз мо спецодя

5. Шахта "Родiпа"
Начапьник ком плексу (технологiчного)

б. Грчпа газового ю шахти iM.A
Майстер контрольний (з контролю та

ння газу)

7.г и газового шахти "Пiвнiчна"
\{al"lcTep контрольний (з контролю та

замl

;1;rtiTKa: Керiвники пiдприсмств за узгодкенням з вищестоящою органiзацiсю i профспiлковими

йнами можуть встановлювати з рахунок i в межах розрахункового фонду оплати працi

валiфiкованим робiтникам, зайнятим на особливо важJIивtо( i вiдповiдмьнпх
окJIади замiсть тарифних ставок в наступних рtlзмiрах:

мiсячного окJIаду - на пiдземних роОотах;
мiсячного окJIаду - на iнших роботах.

директора
лереструктуризацiя|) дп,
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