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|] ВiдгrовiДно дО постаноВи Ki\4y jф115 вiд 2i.OB.2019 рокУ, (в редакцiТ

ГIостанови:кабiнету MirricTpiB Украiни вiд 21.08.2019 J,Г9 768). та Г{орядltу

повiдомнот ресстрьчii галузевих (мiжгалузевих) i територiальних Угод,

ltолоItтивних догЪворiв ресструючий орган з MeToIo пооилення

iнфорt,tування заiнтересованих суЪ'сп,iв о"р,пloднюс на офiчiйному веб-

сайтi: 
l

- I}eccTp колективних угОд (договорiв), змiт-r i доповненъ до FJих;

* текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до rIих;

- власнi рекомендацii щодо приведення угоди (договору) у вiдповiлriiсть

з вI,INIогами закоFIодавства (у разi iх наявностi);- - 
-r,,uр*лiк пiдприсмстВ, устаноВ, органiзацiй, для яюж с обов'язковi,iми

IlojlOil{eцIul.on.r.i"nцoi угоди (у разi поданLlя такого перелiку oTopоtitllvlи

i/ j-t)д].1),

У зв'язку з вище I]аведеним, та кер}ючI4съ ч. З гт"7 11орядкУ ПОВlДОlvlНОl

р*сOтрt}цiТ галузевих (мiх<галУзевих) i територiальних угод, кOлективtiих

до,.о"орiu,, просимО, ПРИ преt'явленнi на шовiдомлtу ресстtrэацiло

nru*.yrub"*:1*i*.u"oy.*u"*1 i теритоРihльниХ УГоД, колективrIих договорiв ,

гтовiдоп,lляти, чI{ MicTllTb логовГр iнформацiю, доступ до $rкo,i обпtеrкеrirз

t".l.t}I}{}itr}PIи договору вiдповiдно до закону або ix рilliеrяЬ (:sОitсtrЗеil,ааl

tr:tэrit[liденцiйrrу, ,lга€п{ну чрI служtбовУ iнформацirо). У [Jр!{iадкy *laslKllloT

,сrrглti,iдl*trцiйноТ iшtРормацii, плrосимо на протязi 2-х робооlg,!х дНiLз х{ад,1,1-}l

,гriх(у iнформаrдiло.

о9
202,t p.

trПпдасмо згоду IIа оrIрилюдIIеltня теI(сlгу

(.уl.оаи) (змirr T.i} допоi]l{сIlь до rrrrx) на офiцiйному
колеttтивного договору
сайтi Micbltoi ради.
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Змiст Колеltтивного договору
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l)1}?llY,] t ll \J jl \lJr д

.ýа я а.ц blli lI{}.]it}1;IieII IlrI

1,1. L{cr:r Kcl:reKTrtBHlrй логовilэ ),]iJlаЁ(еllо на 202] - 202.5 potitl (гt':tгt,

|,]. litl.JlcrtlgBrrIrii .цtllоrзi1l. cxIlll:tcttrtii {бtl1

\ !lj)(,l(]l(()Jl ,,i r ,,Ц jЦ Зtll l 1l. -V, ,| '

OptlN,l II т1]),лоt]ого iiо,цеI(,t,lII]\/

). набу,вас .l1,1tlttclc,t i 1з .l(ня

ухвалення нового Колективного договору.
1.З,Рторонами I{олектIlвного договору с:

У- тзов " гIД ", в особi директора Iльтьо Мирослава Iвановича, який представляс

iтlтереси адмitлiстрацiТ та мае вiдповiднi стату,гнi повноважеI,Iня ( налалi - Роботодавець );

- труловий колек,гив ТзОВ " ГIД ".
1.4,Колетtтивний договiр гараIIтус захист прав та iHTepeciB працiвниtсiв 'Iовариства в мехiах.

передба.lених дitочим законолавством, i зобов'язань адмiнiстрацii по дапоNIу ДоГОВОрУ.

1,5. Сторони зобов'зуtсiться булУвеtти своТ взасп,tовiдносиFIи Ira принципах соцiального
г{артнерства, забезпечуточи паритетнiстt, rrредстав}{иц,l,ва, рiвнолраrвнiсть cTopiH, вза€]N,Iн)

вiдrrовiдаПьнiсть' конструItТивнiстЬ i аргумg1l1ованiстт' як пiД час перегОворiВ ( консультацiй ) д-,lя

YкJIадаFIIIЯ КолелtтивНого догоl]Ору, внесеfiгlя дО нього зпцirr i допоtsнень, так i пiд чаrс вирiшення

lзсiх пtlтань соцiаltт,гtо - економi.lних i трулових вiдносин:
у t.s.1. Роботодавець бере на себе зобов'язання дотримуватисrI вимог чинного зiu(онодавства

УкраТни, зокрема законодаВства прО колективFIi договори i угод1,1, працю. ocBiTi, та викон)/ватIl

lloJIoxteli FIя I{ього Idолеtстивного договору,
" Якш{о порушен}Iя трудових i соцiально - ettotqoMi.tHиx праВ працiвнllttiв. невtlltонаItllя

зобов'язань Колективного договору буде зl,мовлеIIо непередбачегlипли обставинапци, Роботодавець

зtзiльrтясться вiд вiдповLцальнос,гi.
1.6. Стороlли пiдтверд)It1,16r,, реалыtiсть забезпечення прилiнятих i 1rзгод}кених зобов'язань.

обов'язtсовiсть iх викоFIаIлня Робо,годавLIеil,{ т;} працiвltиttами ( труловиN4 коЛектrtвошt ).

i.7. llолоlrсення ItолеItтI4l]ного договору поLширiоlотьсrl на Bcix працiвниlсiв Товариства. Iliд
час прliйНrlттrl на роботУ працiвнлIкiв ознайомлIоють з Колеl<,гивним договором пiд особистиt:t

пiдпис.
1.8. Itолективний договiр уIOтадеFIо вiдповiд(tlо до LIиFII1ого закоLlодаI]ства YKpaTHl,T.

1,9. Зл,riни i доповненнrI до i{олеtстивного договору вносяться з iнiцiативи буль - якоi зi

сторiгr пiсля tIровелення переговорiв ( консlrльтачili ) i дос;rгнення згоди ,га наб.vваtоть чиtlностi
tr iс.ця схвtrл eFI IIя заг?lльFII,Ii\си з б ор апл 1,1 трудово го коле Itти ву,

1.10. }1ропозицiТ ItолtноТ СторогrI,I llpo внесенtiя змirr iдопоtзгtень до Ko;teKTI,iBFIoгo догоI3ор)

]]озглrIдаЮться спiльно, вiдповiдr,ri рiшеннrl ухва]lIоються упродовж семи днiв пiсляi сlтримаriняt ix
iншrоrо CTopoHoto.

1.1 1.Сторони доN{овилися, цо в перiод дii цього ltолеtстивного договору. за yx,IoBI,t

влiконаннЯ його положень, труловий колектив IIе висуватиме tloBi вимоги з питаI]ь, ttередбачетlllх

ци},,1 дого]]ороNI, лиIтrе у випадках полiпшення фiнансово-економiчного стану або внесення зп"тiн до
.. го/l вI,{шtИх органiВ управлiллrrя, чиItного законодавства, ухваленI{я яких зумовлIос необхiднiстt,

;]нссе1I]{я змilt та доlIовtIень до Itолеitтивного договору, а також не використоI]уват}INIе такий засiб

iI1сIiy на IJоботода}зця,,iK пррIзуплlнення або повне ( часткове ) пригtинення роботи. тсlбто страliк.

|,|2. Хtодна зi стоlэiгt упродов)It строку дii Колективноr,о договору одноосiбно не

\,хвалIоваТиме рiшелtня, що змiнюто,rь liого норми та зобов'язання або припиFIяIоть iх вlittонання.

1,1З. ПiсЛя схвалеНня проекТу ItолектИвногО договору на збоiэах трудового колектиts}

стороilи забезпе.rуто,гь його пiдписанпrl у тридеtlний строк, Пiсля пiдписанiля Колективного

-]оговорУ СторогtИ сttiлl,гIо: полаIотЬ його на повiдошtну ресстрацitо до Управлiliня шрацi ,гzi

:оr{iа;тьного зiiхистУ Ilаселен}lя пл. N4уltаоlево. Упродlовilt двох днiв tliсля ресстрацii Ксlлек,гI,IвIlttii

_;.огов ip оприлюднIосться для ознайсiN,Iлен FI;I.

1lottiB).
-Г'зО}3 (,['ili ),

l',itlг,о гtiдпt]сiIIIlIrI i ,ltit _ i'.
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l . 1.1. lJa 'rри Nlicrli{i l(tl зltкiн.лс:нtl;t герпtilr1, itii Ill)()г() Ко:tсl<,гt.ltзttого .l()t,oB()})\ ,з itt iLlilt t lil;t

i,).ltl lliliOl](ll' к iL t t, ксlс гi 1] l]cJ\L]l,{l]J ] I;.1 1; i з g I,tl1l i t l .

'['еР.',liГi 
РОбО[1,I lttlп,ticii l]1,1:]lti]Iii-1(,'l'|,clr cпi.l1,IttlNI 1lirtLctlttrtr,l [l11ý11 1,g,,цlLtзrця i lIl.\,,1()l,.[)I()

iio,rleK,I иt]),.

1.15 iliдс1,\,IIiI] l]tlI(olIitlll,tJI l(il-rIек,I,1l]]IIого догов(llэч, tlicriяt перевillttи виI(олIаII]IJI зобоl]'riJ|i]lj,.
Ilр(tвОj{я1]l,Ся tla зборах,t,l)\/,r{оR()го Iiо-псttг1ll]\,не ltiзttitLtc 1 ;tt.tltttяI ( псрlтtе tlilзрiч,llt ) iHc lti:rtii: .

llрс.,{с,г[t]]Ilrtк Радlt ,ll)у/IсlвOг() Iio-цcli,l,i.IBv 'i'зОl] к Г'I/( >l.

рФ:*дIл ш
lSllptl(tll и tll l}I/IIl()cI! Il и

2. 1.Роботолаlзець зобов О язует,ься :

I

,, -', 2.1.|. lJабезпечити формування перспективI]их та робочих гIланiв дiяльностi та розви,гli\
Товариства, пiдвищення ефективностi наданнrI послуг.

, 2.1.2. Забезпечити прitцiвriикiв ТзОВ к ГI/l )), матерiа-пьttо - технiчними pecypcal\.1l{.
необхiдними дJ]rI виItонання посадових завдаI]ь та вiдповiдtti уп,tови працi,

2.1 ,З. ЗабеЗпечитLI ефективну роботу Товариства по i змiцнення матерiальноi бази.
2.1.4. Здiйсrrlовати контроль за свосчасною виплатою заробiтноi плати.

, 2.1,5. ЗдiйснюватрI контроль за дотриN.{ання працiвниltами виробничоi. трудоtsоi дисциплiнlt
та щравиJr внутрiшнього трудового розпорядку.

2.2 Т-рyдовий rсолеlстрrв зобов'язуе,t,ься:

2.2.1, Сприяiти дотриманню тр},довоi дисциплiни та правил внутрiшнього трудового
ро:]tIорядку,
rj

, 2.3.Сторони_зобов'яlзуrtlтьсяr:

2.з.1, ЗапобiгатИ ]]иниIсненI]Iо колективниХ трудових спорiв ( коrrфлiктiв ), а в разi
I}иHI{KFIе}IFIrI прагнути ix розв'-яза}IнrI в поряJI'ку дiючого законоllавQтвt1.

iндивiдуальних трудових спорiв.

р{}здIл шI
'Грзzдtlвi Bi/{IIocи II и

3. 1. I'оботодавеItl, зобов'яlзустIrсtl ]

3.1.1.
з.1.2.

lJабсзгtе.t\,гзагrr с:t]lстtтll]зlil, лirt,ll,ttiс,i,ьl-овltlltlс,_гIJll.
lJабе:зttсчyва,rlt рOзl]1.1,tок i :зпtillнеtrнrt лtll,герittльItо-,гехнi.tttоТ ба:зl.t. l]tiцioll|l_il,HL

It il,(tJ] i I Il \ :;llc tlб i в ,гil об.ltll,,tI tltt тгtяt, cl,Bollc l I ll,{ oIl,],t{\Ia-r I 1,I I I,1.\ \,NIOI} Д,iIrl сlllr at t iз l i t 1
]LII(ористаннrI

lilt-цьнос,ri.
3.1.З. Ух<ивати захоДи дJI;I морilльноГо i матерiiIльFIого с,гимулIовання cyM;liHttoi, яtсiсrtоl

:lрiiцi працiвrrикiв.
З.1.4. IiабезпеIlитИ розроблсгI}Iя посадових iltcTpyi(цili для Bcix прачiвIll,tкitз 'Iовариства та

затвердити iх за погодженням з трудов}IN{ колектиI]ом.
3.1.5. l]абезпечити наставництво I]ад новоприйнятими на роботу працiвниками, сttрияти Тх

.lдаптаttii l] коJIектиIзi, професiйrrому зростанню.
3.i.6, fio Початку роботrr працitзttttкtl за уl(лlчiе[IиN{ трудовиNI догоlзором роз'яснити пiд

.]ОЗПИСI(У Його прtlва, сlбов'rIзIсl.т. iнфорr{увати про уN4оl]и tlрацi, IrpaBa на пiлт,ги i ttоплленсацii за
-:,оботУ в особливИх yNIoBaX вiдilовiдно до чилlного законодавст] а i даного КолсttтtrвгIого догоlJор).

3.1.7. l]вiльнення liрацiвtlilкiв за iHiцia,I,I.1BoIo адrlilriст,рацil'здiiiснrовlгlt зtiJtttt

lл,,
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j LjliiIi]IIi\I:]ilк(]нодitвс,tRо}I. i

_].1.8. Уrtлалат,1.1 c,il)OIio]]i ,гр\i.l\()i]i /:lOI0Roprj у I]lIIIадI(ах. tlеllедбаче1Iliх l]alliOiI().](all]clL](]\t,

] :lli i,l ]]I O.i la|t ]с l Ra1,

l I'l0'.][t'Br' lIltIl [tl ;li '',lill jI)\ 1riltt)l() li() lL'lilIlli\ :lIit't tl()liIl\ ll()lr\I'l!llj)lrILr l()]'..\tL,liri . ,

', t t|,, rllrllt tii' .,).

з.1.11. Забе,;ltс'il1,1,1 l llсрiО"1IlчIIс' ( rre рiлrllе ол{Iоt,О р.lз}, на II'Jl.IL poKiB ) ttiдBtttl{tttri;

i;о[.,tlгll. llo:jli,]]il,ц :jiliIrt,I,I) :]l1 tl()l (j.ll7lieIIJtrlN1 ]:i 
,l])),:(()l]I,1i\,l 

tioJIel(.1.I,1}]Oi\{.
j.1.1з. iiT,BtlptoBa,[И l] Ii{_l_ilL-iitllBi ,з i()]l()I]ltii ill()lllt.]lыttl-1lctlxU,ц()l iчttllt:i rtitilltlK;riпta,t.,j,i,l,+. ilоttеiэедхttil,t{ l]Ii]tI,iIiIIeгi]lrl irti(IrRi;:iya'lIT,tlttx i Ko]1cjil]l{J111.I\ Til)l,r(oBrIx коttф.,tiктil]" i|

1,1a:ji ilitiLJKlIcli]lrl забсзtIеtlуllаr,tt Тх lзtлрittlеttttяt tзiдпоlзiдlrrt) ito llopN{ l{1.IIIllO1,o :]акоподаl]с,гl]it.
,],i,1,5, lJllбсзгrе,lув;t,гtr дот]]и\lаtll1rl IlиN{ог чI]нIIс'l,о зalIiоlIо,ili1]]ствit tl1()J(o rtttlзi.L[(lN,tjlcl;,,,

i}B(.]]ri.OiIjIrI.

збе ilc;t;ct t :t)l .lo l]i]]el Ittго tпt rtaii r ; ;L.

l.].'Г2i,;lrlBl;ii х;tл.цеg;,л,;lt . сбол;rял l"i,c.tbcrl :

, 
3,2,1, ЗабезпеIlувilтl,{ пOотiIlниIl контролЬ за своечасних,{ введеI]ням в дiто гtормативнII\

ДОКl,п,tеtlтil] з цитань трудових i]iifнocИH" органiзацii працi. розподiJlу н;lван.t,а}кення топ{о.
3,2,2, Роз'.stснiова,трt lt-],Iei{ilN{ тр)/дового колеItтиt]), зг,,liст FlормагIивI,tих докуtчtеtlтiв i-;

зазнаLIс]нl4х Ir пyHKTi З.2,1 цьоr,о Колек,гивного договору пLIl,ань, ixHi права.l.а обrlв'язкlt.j,] j' СприlIтИ змiцнсiltttО lР}.ttllзОi' дисцип;liни. лоIрliм{lнIIIО ПрltвиЛ Bltlrlljшцb.,1..,
трудового розпорядку.

З.2.zl, ПоПереджатИ виI]икненНя iгrдивiдУа[ьних, колективних трудових конфлiктiв, братrт
)/Час,I,1) 1, iх вирirшенлi вiдпоlзiдriо до норN4 LIиFIного закоFIодавства.

з,2,5, |3абезпечуI]ати зrlхист Bcix ,tленiВ трудового колектIlву вiд незаконного звiльнення;
шIляхо}{ ttеревiiэlси пiдстаtз д:tяl звiльтrсн}IЯ з it,riцizrтиви I'оботодаiвця, дOтри1{ання вс.гановлегtоi
з aito t { о/]{аRс ГВ Or\a ПРО ]-{ед\/_l] I l, з в i rl ь r tt- t l lrяt,

р{}зл{л {ч

Забезlле.лФIIIýrI за ri IIrl.r,Oc.r,i п ра лдilзII il Ki в
4. 1. Роботод;tвеlIь зобов' !tзyсr.ьслl :

4,1,1, ЗабеЗПеЧtlТI4 ПОВi{У зайt-tятiс,гь iвикорист;IFII]я прilL{IоIоч}Iх i, Тсlвариствi вiлповiдtlо;11l
:tва:riфirсацii i тр)/довогО l_{оговору. Забезпечувати стабiлiну роботу коJlек.гиву. здiйснtовагlr
звi,гtьгtеttгt-:t працiвникjв :rиrле у разi нагаllьноi необхiдностi, зумьв_гtеноi об'€ктивними змiнапцi,i в,рr,аlriзацii прitцi' зоi(рема у зв'язкУ з лiквiдеiцiсю, реорганiзацiсло, скороченняN{ штат\
-,рацiвIIиttiв, неухильно дотр]тА,{уIочисЬ пl]и цьому нOрх4 законодавства, цього Колеttтивного
__о],овору,

4,1.2. Письп,lово повiдомляl,II трудовий колеltтив про ймовiрну лiквiдаltiю, реоргаrliзацitо.
-зl;еrrроtl2iЛIIо]].lннЯ та iHшli змiltИ в органiзацii працi пе гliзнiшrе HiTc за iри плiсяцi до iопрппuд}кеннrl
_ltx зл,tiн.

4.1.з, При виirикненлti загрози rlacoBltx звiлl,ttеtIь ( понад 3(% чисе.llьносri працiвнлtкiв
:Jj}t,)!oBж каJIендарного року ) з моп,tент1' ii виникненI]я розгtоLtати переговори ( 30 днiв ) для
,,:,:С14N4аJlЬIIого rjрахУваlння тзсiх чIrнникiв. tцо вIIливають на збереlкення зайнятостi прачiвникiв.

Про rтаступне звi.lтыtеI{ня працiвtlиlсiв персонально поперед)Iiувати не пiз1.Iiшtе нiхt заt лвit
_.яrli ( ст. 49 - 2 п. i КЗпП Украiни. ).

4.|,4, Пр1,1 виltиКненнi гIеобхiднОстi звiльненгtя працilзгlикiВ вi/lповiJ(нО 7:{О П}НК.l.V 1
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. i -i-0 liЗгrIl ( 1, ра:зi:зл,tilttl tl tlllгltItiзаltii rrparti, в ,гоIl_\, чttс.ti :ri;tвi.l.rцii_ ptсl1]l,atIiзallil'

_ -,,ll,.,.tlli:lt()L]ilHtIrl 11iялr,ttсlс гi i'сllзарrtс,tiза. сIiOрочеiIнrI LIl1cc.rlbItocT,i або ш,l,а,],), праtцiiзtttrtti в ):

i.i., i 'i tiiIt,ril(lIlilllt :lii tt,tlt,!lII)l lii.;t:titliltlttitr.tllllIL,llit,.I>l lrIll{(\l)llcllttltt>t t;ci\ \l{);!i,l!lltl,t,I.,iI
. _:]1it,{lCIii]:i Т:, робоrоttl Ita iIlttlo11_r. plrtlt1.1llltr пlicLli.

4,1 .4.2. Вяtивати заходiв для запобiганI]я масовим вивiльненнялл.
4.1.4.З. При звiльнен}Ii працiвнL{кiв враховувати норN,tи I3aKoHy УкраТнлt u Про ocHoBHi

]асади соцiального захисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy в YKpailri >

вiд 16 Грудня 199З р. }]Ь 3721 - XIi шодо piBHocTi права IIа працю гроп.{адяFI пенсiйного BiK\
порiвнltно з iнrшими громадянами i заборони звiльнення працiвникiв з iнiцiативи власника або
),пOв}]овil)(еIIого EI1,I\4 орган), )/ зв'rIзку з досягненням працiв1-1иком пенсiйного BiKy.

4.1 .5. Пртт cliopollel-ll{i .{ilce.]tbHclcTi припигtити укладаннrI трудових договt,lрiв з HoBIl\,I]I
tlpilt 1iBlt иttал,t лi.

4,1 .6. НаДаВаТИ перевагу поверненн.яl в Товариство звiльнених за скороLIенняNI пр}I наявttостi
BaKaHciT.

+..t./. Забезпечити l]иконання виI\,Iог ст. 19 IlaKoHy Украiлrи < Про основи соцiапьноi
захрtrriенос,гi irrвалiдiв в YKpaiHi ) В частинi встаI]овлення норматиI]у робочлIх п,tiсць д_lя
праrtевлаllIтуваннrI iнвалiдiв.

,l.].8, Iнвалiдап,t 2 грvгtи lIадастьсrI rцорi.tна основFта вiдпl,с,l,ка тривалiстtо З0 кtrлендарни\
Лgiq, а itttзitлiл,амt 3 групи - 26 ttа.,iегlдilрIll4х дгtiв згiлгlсl з l]aitoHolvt Украiгrrl к Про вiдгlус,ткIл >

( С,г, б ЗУ < Про вiдпустки>> в редаliсцii вiд 02. i i.2000 р.).

4.2. Трyдов llй колек,гlr в зобов' яз].стьсяI :

4.2.1. liдiйсlrтоватИ роз'яснтоВаJIьl]У роботУ з пLITa}Ib трудових прав ,[а соцiально
скоtttlмiчнIлх iHTepeciB пpaTtiBHITKiB, пlо звiльняються.

/ 1а r\ -+.l.Z. -Jаоезпечува,II,I захисТ праLIlвникtв, Iцо звlльнrlються, вiдповiдно до чинного
зilкоi,{одавстl];,l.

р{}зд{л ч
LI*c вiдtlOlлинк}/

,] ], 5.1-1'оботодавець зобов'язyс.гься:

.5.1 . ] . Визна.ла,ги триrза.,riсть tsiДгrlzglоlq i пор;tдоlt ix надаtl}Iя працiвнttтсам" 1(еруlочл{сь
Jattoltolr УкiэаiнИ к ПрО вiд\п\,сr,ки ). основна пlopi.ttla ВiДпl,с.гlса працiiзниttаьt Товариства
:iOi (it(:]Tt,C.rl .EIe х4еlIш як 24 каLпендilрних дгii.

5.1 ,2. Iliopoкy до 5 сiчн:t розробляr,t.и 
.га погоджувати

_ дово,,1ити до вiдоьtаr працiвtlикiв графiк вiдпусток ]ia
,-,бов'rIзковиNI як для РоботодавцrI, так i д:rя працiвлtиttiв.

_5.1 . 
j. Пiдпрlrсмствоп,t i{алаlотьсr{ TaKi додатковi ( не передбачеrri законодавствоN{ }

--,п-Tilltyl]8Ili iriopiчHi вiдгtустl<lа працiвникалt та сумiсFIикам пiдприемства:
- llpll Ilapo21lItertHi дитиItи - 1 ( одrirr ) календарнr.lii день;
- у зв'rIзку з весiл-цям праlliвниt<а - З ( три ) календарrri лнi;
- у BPIIla/{lry cMepTi роди.tiв першого стуI]еню рiлства - 3 ( три ) калеrrдарнi днi без

_,,рах \/ j]i}Hl IrI LI;]cy н еобх iдно го tl а t tроiзд;
- надаваги одноь,{У iз беlтr,кiв, дiти ltких iдутr, У першrий клас, i - го вересIJя оIIлачуванlII-t

,liхiднlлйt l(eнb ,

- праtцiвгltlкап,t. якi пропрilцЮвал}{ IIа пiдприеплствi без лис,гttiв TL{N,.ILIacoBoi гlепрацездат.ностi
_D(]тrIго\l року: FIадавати додаткову оплаL{}IванУ вiдпусr,ку т,ривалiс,гiо - З ( три ) кшlенд;tрttiднi:

ЧЛеLIаIN,I трУдового колектIтву, яtti пllогtраlц]оваJl Hzt пiдприсмствi бiльше 3 - ох portiB _ 1

о. tцrI ) кi]ленl(tll]tlийI дlегtь;
- ЧЛеНаNI ]'рУдоIjого I(оJ{ек,гиt]у, яtсi прсlгtрацtовали на пiдпрLtсп,tствi бiльше

Tllil ) iсалендаrрнi дr-ri:
- I{JleHaM трудового коJIективУ, яttсi пропраr(IоваЛ Hit пiллрисмствi бiльше

_-ягь ) ка_]1енларних днiв;

або

дjtя

з трудовим колеIiтивом, за,Iверд}куватI1
пото.lнlай piK, дотриi4а]нFIя яIкого (

5-ироrtiв-3

]0 - и poKiB - 5 (

-lL



..-, 1
_ зiiгаJIьна тривarлiст,ь щогj{чноI вlдпустки FIe N{оже перевиLцувати З0 календарних днiв,

5.1.4. ПеренесеннrI щорiчноТ вiдlгt1,g,рllц на iншиi-r перiод з iнiцiа,rиви Роботодавця допускаi],I
__i{it]e у виIlаtдIttlх} встаI{овлених сlагтекl 1 1 l3aKoHy Уrсраiни < Про вiдпустки >

( iз змiнаN{и, внесеними згiдно iз Законом NЪ 1096 - 1У вiд 10.07.2003 ). Обов'язково

_1"згоджувати таке перенесенлtя вiдпусток за }IaяBI-IocTi письп.tовоi згоди працiвника.
Не доrrускати ненадання щорiчлtих вiдпустоlt повноi тривалостi протягом двох рокilз

iIocпiJlb.
5.1,5, Безпереu,ttсоdrtо :]а баэюанltя,.лl праъsiвrLuкiв наdаваmч вiОпуспlкtt без збереltсенttsi

заробiлtltоi llлаmu)l Bbtllac)lcclx, Bcll7alloB,|letl1.1x сtпаmmею 25,2б'|аliсlrry YKpct|l"ttt к Про вidпllспttсtt >,

5'у;сtзi 1лсс:спlрсtъli,i особt,tспlоzо ьt.t.lю(l1,абrl bLt..:lloб),c)itпett пlpLlBa,;ll()cllllo i)o l0 KctлeHdctllHttx

dtliB без урах.})вання, Lltl{:y, lletlбxiaHozo r};t;t rlроZзdу r}сз.ltiсtlп tloxolilli!HJl lпа ttсlза}, i.Hll.u,tx pic}Htlx -

lrrcs ltг;э*D,, {je!,!1,{4}d{|taJl4 праl$ - wllэ,s.tвсllLiсупlо i}cl l4 Kct.u*tr}rsprtlsx ачiв t.tlclpiotltr;.

,lCtlijllcгttbtlI пltcl,1IolJIlMIl заrl BllltlI tliдlloBi.tHo до чиIlIlоlо заl(онолавсгltа.
5,1.7, 1{ас вiдпустки без збереrкення заробiтноi плати ( ст. 25,26 Закону Украiни u Про

iзiдill,сrкll я ) вклюLIати до стажу, що дilс пра]]о на щорi.пlу ocHoBLIy вiдпустrtу ( 4 ч, 1 ст. 9 Закон1
)/кр;ritrи < Про вiдпусткl.t>> iз змiнами, I]F{есеними згiдно iз Законапли УкраIrrи вiд 2 ллtстопада 2000

р. Nч 2073 - IIi, вiд 12 сiчня 2005 р. N9 2З 18 - IY ).
5.1.8. ЗдiйснIовати вiдtt.;lикаtтня працiвниlса iз вiдпусткi4 лише за його згодоIо у i]ипадiiах_

ttеред{бачеtlих LIиHI,II.{M законодilвс1,1]ом ( ст, 12 Закону Украiни " Про вiдгtусткlл " ).
.5,1.9. ]/ р:,rзi :звiльгiснIlrl rlрilцiвtrикit йому виплаLIусться грошова компенсацiя Bci не

маютьliи](opиc,i,aIti t,lип,t днi щорi.rноi вiдпус,гl(!i. il також дода1 ковоТ вiдпус,гки праuiвjltltiам.
дiтсй.

5.1.i0. Шорiчrrу вiдп5,glк1, на прохання працiвпика NIoя{e бути подiлено на частиFIи б1,.rь -

яrtоi т,рива:rостi за умови, I]{o осIIовна безперервна i] LIacTиEIa стаiIоlзитtIN{е I]e менше 14

( tltiгц1l1titдll,я-гL ) lсалеllдарtttlх лltit,з.

i{евllкористану част1.1Itу шlоlэi.-lr:оi вiдrrусткli мас бути надitгli,l працiвгttr{к)/, як гIравLIло. :1(l

;tiнilя по,го.lliого pot(y. але ttc гriзlliше 12 мiсяцiв пiсля заItiн.lеrtttl] року, за якlrй i{адасться
Вiдlлl,gl кп.

за
яlti

5.2.'ГpyдoBllrYl Ko.пeltT1.1 в з обоrr' язyст|,ся :

5.2.1. Когtтilолtоватl,t l(отрI.Iмаl{IIя Роботодавцем законодавства про
ilрiilliвtiиtсilз i вiдповiдних u)/r{i(тitз цього Колеltтивного договору. погод)i(уючи
IиIIниNI заl(()|J()дi.lвс l,BoNI. а Ilt{o)I{ вlrрiш1 lJilTи \4о)клrrвi riогrt|lлitсl tti сttгr nltiT.

5.2.2, :За працiвниколц. яttt1,ll.i перебувае в будь - .яrкiй вiдгrустчi, зберiгастьсяt його л,Iiсцс

;-,,обrl,гti.

рt}зд{л vý

liобочклt'i .rac

j i 6.1. Роботодарець зобов'яtзус,гьряl;

б,].1. }]стаI]овити на LIac llii цього Itо;tеttтивного договору,гривалiсть робочого Llacy, п{о не
ilеl]еl]ишlус встановлену LIинi{им законодili]с,гI]оNI 1,lpo rIраIlю - ст. 50 Кl]rrП Украiни - 40 годин.

6.1.2. При прийоп,ri l1.1 роботlr ознайошtлIовати працiвниrtiв з наказом, правI,IлаNIlI

.lн., трirшнього трудового розпорялку, llосtlдовоIо iнструitцiсtо, Колеttтивним договороN{.
"озIторяд](ошt роботit tсерiвного сl(лllдy, технi.rних працiвникiв, охороIltликi та контролерiв

6.1.З, Типцчасове пе1]еведення на irrшу роботу, I{e обуп,tовлену трудовиN{ договором, або Hat

1ас IIр()стокl здiiiIсrrюва,I,Ii JtI]ifie :]il згоli{оIо працitltttlка1 з оплаlтою робоl,и вiдповiдно до чинноl'о
]аконолаI]ства.

чilс вlдпочI{нк\
питаtIня згiдно з

,''п!П
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_ , t llirii lrt;,rcii r itiз ;t.,(ii)l} ,lJ\ ( l i,crl:

.:-' ji;a,tl l]ll II1 ltilc riiiitllil li()li 1,1]оль з1,1

- _ .: jtili()iiодlllзL],гt]i.l ltl]() tlpa](i()_ lIo"iIO)IieiIl,
cBoCLi:lc}ILlN{ i прави;rьгll.rм зас],осуванняrI
цього договору в LIacTItHi, що стосусться

_. робочого часу) графiкiв роботи, топ1о,
б.З,2.Сприяти своечасному вирiшенню KtlIt(l:tittr;lllx ct1,I,r,ar{iii з ]ll1,1alll, lI{|)д() pe;l\]1\l\_ ,\

к}зJIJ чII

0lt.,la,t,;t rIрr}цi

7.1. Роботодавець зобов'язуеться:

7,1.1. I]iД час прийНят,гя працiвIILlка на роботУ ознайоп,tлtо]]атИ йоt-о з LIинними yMoBa\,{Il
JI].lати працi, наяв}Iи\4и пiльгами й перевагами . Про ix змiни повiдомляти працiвника.

7.1.2. l)ОбОтУ ПРаlДiВНttКiв ТзОВ к Г1l] ) оплачувати за посадовими окладами вiдповiдно до
tsиIiоI]ува]]оТ 1эоботи' посади. зале}ItlIО вiд rtвалiфiкацiТ. складIJосТi Та 1rMloB виконаннЯ роботи, ЗГiднсr
]а1 вердженого штатного розкJIаду.

ЗабезпеLIиТи cBoc,Ia}cHicTb вI4плати заробiтноi платII працiвниItалt двi.ti на п,tiсяць: за перш\
поJIовиI{У пtiсяця до 15 числа, остатоLIнI4й розрахунок до З1 числа, але, не Рiдше двох разiв на
rтiся,tць LIереЗ прсlмiхtок часу, що не перевиЩуе 1б календарних днiв, та не пiзнiше ..nn, д"i" пiс-ця
;акiгt,tенттяt перiоду, за який здiйспtоетLся виплата. Розмiр заробiтноi плати за першу половин\
:,tiсяцЯ в}Iпла,чуI]ати за dlaKTtT,lHO lзiдпрilцьоВанийI чаС з розрахуНку тарифНоТ сrаuки При збiгr
те1ll,тiнirз виIIл;lти заробiтноi ллати з вttхiдltlилlи днями виплачуваr,и ii наlrередоднi. lЗаробiтну tljlа.г\
]:l ;рtrл9115 пот()LII]ого року t]ипrlаl{ува,I,и до заttil-t.tелtгtяl лriсяц't,

7.1.3. ljаробiтнУ пJIатУ:]it весь пеlliсlд вiдпl,сткtt, ВИплач)/ваl.ги праtliвник} llc ltiзltirле, Hiitt зll
:рrr дrii до IIoLIaTKy вiдпустки ( ст, 1 15 Кl]пП Украiни ).

7.1,4. При tсо>tснiй вllплатi заробiтгrоi платИ iнформувати працiвникiв про if загальну суN{\,з
:озrлtr(lруВанняМ видiВ виплат, розмiрiв, пiдстаВ для здiйсНення вiдповiдних утримань та cybt, якi
.:i_iляt,аrоть вишлатi ( ст. 110 Kl]rrll Украiгrrr ).

7.1.5. У РаЗi ПОРУrПеННЯ TepMiHiB виплати заробiтноТ плати з незrLце}кних вiд Роботодавця
]Р]IЧIIfi вI]lIлаLIу]]ати заробiт,FI)I ллату неr,аt:itiо пiсляt tlадходrкенtiя коrлтiв tta ptlxygoд.

7.1 .6. Забезпе,lуватr,t cBo€]I{AcI{e ii llрав1.1_1Iыtе l]становjIеFIIIя ,га BLlп.]Iilry пllitцiвнl.tttа_rt
:;r1,oýjlнoi плаl,и з )paхyBaFItl:tп,l змiни розьriру пltiнiпца-пьнсli заробiтноi плати,

7 ,1,7 . Не ухвz:lлtоватli ]] односторонньомУ порядку рiшень, що змiнtоlоть встановленi
j;t]{FII{N{ закоFIодавстI]оN{ та ципц КолеlстивtIим договород,I ух.{ови оплати працi.

7.1.8, {{аС простоЮ }ie з винИ прlttцiвника, в тоN,Iу.tислi на перiод оголошеIIIIя кtlраI-Iтин\:.
,:lаi{оl]леНого Кабiнетошт VIiHicTpiB УкраТI{и, оплzlLIУсться з розрахунку не нижче вiд двох Tpe,ILtI]
:-: i tIоI]ле1 iого працiвн1.1ковi оl(JIt}ду.

ltrttc гtрсlстоiо з виI]и гlраtliвнl,iка IIе ()пл{lчустьсrt,
7.1.t). |tбеРiгати за прltцitзtttttсап{и l4icrle роботи iсереднiй заробiток за чао проходже[I}tя

i_ltlчного огJrяIду (ст. 10 Закону Укрrriни '' Ilpo охорону працi '' ).
7,1.10. 11роводити виплатУ заробiтrrоТ плати в першоLIерговоN,{У порядкУ перед iцrrrplпlli

_"-""lClIiaNlII (ст,15 Заltону Украiни <Про оплату rrрацi зi змiнайи та доIISвненняNIи, внесениN,I]i
:tr,i-)HOlI Уiсраiни u Про вI-IесеFII]я змiгI до деяких закоподаВчих aKTiB Украiни tцодо забезгtечення

" ]]" : llacIlocтi виплirти заllобi,r.поi плаr.и >).

7.1.11, ]tоп,tпеtlсува,I,I1 гtрацiвниttу I}итрати на лiкувагrня ( вiдlIIt{одуванI]я BapTocTi лiltiв. а
," -,,:; неtlбхiдltltх обс,геlкеl]ь ) у разi о,ti]l,IмаLlня TpaBN{I4 llpll j]иKo}lalHtii tlосаrловlrх обов'язкiв ra пi-t
ш, rРЯ\lУ]]аннrl до робочого мliсця i у зворотrrьомУ нiiпрrtмt(у. за yN,IoB lte порушеНня Вит\4ог TexHiKlt
: -,i-'KIl та заIiонодавства з охорони працi, а також у разi отримання тiлесних уlпкоджень .lи iншоi

ilii+ --iI Зl'I()роВ'Iо' отi]иманих гlрirцiвнttком при BplKoHaHHi посадових обов'зкiв та пiд час
: l,, вtlI]IIЯ до робочОго tttiсцlt i у зворотньоNlу напряN,Iку, внаслiдоtt протиправrrtтх дiй TpeTix осiб.
il ,.-iF;i{OC'i'i лltс,гк:l:liitарсыtи-х гIр]jзнаtIеItь. tlтакож фirrансово - Kacoljl{x докуп,lегrтiв про придбання
i , -. ::jI оtt.пitтl,{ обсl,ехсенl,.
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гlllаtiiвнrIItу rIa,t еlэiа,ILtt\r д()IIоNtоt,\,, у 1"ltl,зшtilli пi)())ilI l,tioilo г('
,i,lд,. Rстановленого длrI працездатноТ особи на мо\,{ент настання подiТ у разi :

- оj.р},:'Itення;
- чарод}кення дитLIни;
- crteTi родлiчiв першоТ черги рiдс,rва;

7.2.'Грудовиfr к.олектIrв зобов'язусться:

7.2.1. ЗдiйснFовати контl)оль за дотриманням законодавстI]а про оплату гrрацi,

7.2.2. Спрпяти FIаданнlо працiвниltаrм необхiдirоi консультативltоi допоjч{оги з питань оплатtl

7.2.З. ПредстаI]лrIти iнтереси шparliBrlltlctt пiд Llilc розг"llrtду його тi]удового спору з оплатIi
в rсомiсil'з трудових g111l1lil].

7 .2.4.I,|tt прохання працiвtл1lка представляти його iнтереси щодо оплати працi в сулi.

рt}здýл VIII
Ctil{ia"rr bgltl -,гЁlyдtl lзi пi;r ь i"pl " l,a pir xrl,ii, копr lI etlca llii

8.1. Роботодавець зобов'язуетьсцi

3.1.1. Оргаtliзlватtl lll)оl}сдсlIllя trбов'язt(ових шоl.ti.tItих
i ов;lристlза.

медLILIних оглядiв працiвнl,tltiв

8.2._Гр),дов ий колек,{l,t в зрOо в' язl,сться :

, 8.2.1. 11рактиlсувати прrtвiтання працilзникiв. яttti пiшли на treHciro з Товаристваt.
8.2.2. Практикувати привiталlня працiвниttiв у святttовi днi: I,Iовий pirt, Рiзлво Христовс.

ilaoxa, l{ellb Захисi{ика YKpiriHlt.,
8.2.З. Органiзовувати привir,анl-tя ttlэацiвtлиlсiв у зв'язку: з tовiлейнипtи датами, народ}кенняtl

_,1l4,j,tiTl,.,l. Eit{xодоN,I на пенсito.
8.2.4, Проходит lцорi.lttий пlеди.tнtлй огляд працiвlttIltiв товарlLс,гва.

рtiзд[л {х
Охqропа*jrраrцi

9.I Гобо,голавсtць зобоll'язl,стьс*t:

').l. !. 'Jабt,зrlечи I,1l пi)lt 5 tt.,ltlлltttlli IрудоRого доlовору irrr|lopM1 ltaltHrt прltцiвrtика п j-i

]_,)озl}исIt\/ про ух,Iо]]и працi, нt,tяlзнiсть Hai рсlбочому Micrii" де BiH бу,rе працIовати. небезпечнttх i

:tкiллtltзих вlаробни.tих фаrtторiв, якi rце не усунуто, мо>Itливi н;iс"цiдкt-i Тх вп;rиву гlа:здсlров'я Tzl llp(}

.iого пlэавtr па гriльги i ltомпенсацii за роботу в таких умовах ( ст.-5 Закон1, YKpaTrIr.i ., Про охорон\,
lрtilti "').

9.1,Z. ГIраrliвниrt мас право рсlзillвати трудоrlиi.t логовiр зil вJIасLiиNI бажанtляtпt, ,Iкщ(,

-,:rTiHicTlэaili.ll гtе викоцуе зi}i(онодtlвство про охорону прачi. уNlови колектиtsлIого логовору з цltх
il iiillb. \' t(1,ortr вJlл[lлIi) rt[rltцiBttиlcoBi tlиllлачусl t,ся tittxi.lHil лопuNlоl а R розмiрi r prlпriclI LlHol о

,.1i-,обiтr(},( ст.(l lJarcoHy YKpaiirrr., l1po охоl]оLlу праrчi " ).
9.1.j. ЗабезпеtIувати пlэlltцi вtlитсiв,:зirйн;tтих наробо,гах iз забрулненнriN{ N{L{IочLINIII засобаrlt,t.

9.1.4. IJабезIечува,Iи створення в I(ожноN{у пiдроздiлi i на робочомrу мiсцi умоiз IIрацi згi.цнtl

:}tl\I()г1llи IIopМilТtlBHo-п]]alJOBllx аtt till. а ]al(o)l( забсзпечус _]о_lер)ltання llpaB праltiвtr ttriiB.

iр]зцlqr*"*rих закоIIодавством про oХopol{,v працi ( ст. 1 з lзаrсону Уtсраiни ,, Про охорону гlрацi " ).

9.i.5. I]абезпечуI]атI{ проведенняt Itраiцiвникам при прийняттi rra роботу i в проuесi роботlr
{сti]\/Ii,гil)I(у Ti} IIавLIаIIIIя з t]итань охорони працi, наданнrl гlерrлоТ пцедtl.tlлоI допомоги потерпiлtIrr
i- lietttacltttx виltttдItiв, про пр;lвlIлаt поведliгlки при aBapii. Не допускаIотLся 21о роботлI працiвниtt1,I.
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,]l]J\/ T.lLTc]l' lIoca.itol]i особI1. )iKi нс I11]()iiIIIJIи ]Iil]]1lalIIIIrl. itlc,г1,1lttтair< iпt'lleL+i1ll.\ Jlti.ttll,'l Пllt,iI:

',.(,liliI IIi]illIi ( с:т. i813aKorry \,'tclэliiltt,t." i[llcl охороIIу rrраIцi " ).
i,).1.tl. ijдiiiсIl]оI]атII фittarIcyrзittltI;l зllхсll(i]] з OxOpolIi.l ttparli ( ч. З ст, 19 13акогt1, \'tcllairitr ..11:.

)l),]\/ Ilr)iitli 'i} 
рс]дillil{iТ Bi.lr ()2.0(1.20] 1 Ll, ).

,}.i.','. l il'Ilttii';tlIlr]tilIl! ljir(lit\,lclllill |'tr,lr,Лi.trпlttll, tlr,,б.tilcr tt.'tцllcIlIl\ tlllпlt,Li;itl t:i.ttt,,i,i..;,

l,)t lt()_rLij7,,:(jllb пр() 1ltlзс,ttiдr,вiltttllt ( c,l , ]l.] .]l,tttoHt, yttpa[trrt ". Г[llо ()хорогl)/ ltpnt{i " ),

j 
. r.'[' ;lv. itl;зtlii lto.]Ic:i,1-1 х Et :;t;бо t;' ;;]1,t:T,l,cll :

9.2.1 . Забезпе.lити ак,l,ивну участь предс,гавниltiв ttолективу з питань охорони прашi-

]езпекl,t )ItrlттсдiялЬностi, coIliaJыIOгo страхуваI]ня У розв'rlзаннi пиr,ань створення безпечних t,ltc,lt,

:pitlli, 1l0пеl]еJ{)Itення в[IпаДкiв трzrвматизп.iУ i захворIоВаItL, оздоРовjlення Ttl llptlllel]jtaпITyBaHHrl \

:.,азi погiршIення стану здоров'я працiвIlи{(iR.
9.2.2. lJiixlTll{ttTtl llplll]al працiвн1,1iсiв гtа безtrе.tнi ynloBt,r прачi, У разi виIlлlкlIеt]Ilяt ttебезпеtil,

.]л,j )t(l4,гтrl i здорtlв'яt прttцiвulttriв вttмагаtти припинеtлняt вiдповiдttl.tх робir'.
]' 9.2.З, Сприятт,t 1, здiйснеrtнi захсlдiв для забезпеLlеriня ]]иконання вимог зпконод?вствil

YKpaitlta гц]о охорону лрацi i здоilоtз'я,
9,2.4. J3носити пропо:зllцii про заохоLIення посадовI]х осiб i працiвt-ll,tкiв. а Taкo/ti

сIиNIулIовати Тх за активну yLIaoTb у здiйсненнi заходiв, спряNIованих Ela полiпi-t_tеltllя ултов i

oxopoн}I праui з урахуваFIням можливостей роботодавця.
9,2.5, Вносит1{ проItозlrцii для попередження виIIикнен}Iя можлив1lх аварiЙних cllTyarriir.

,rlтllобit i t.l о],о травма,грIзN,Iу.

9.2.6. [Jrrрияти rtрацiвг{l4ltiltr{ y BIlKoHaHHi HI.tп,rtl зобов'язaiгIь з охорони працi та оргаiliзyватI:
,liitповir{нлтй кон,гроль.

9.3. If рt}цiвникrr'Го в арlrс,гtlа зобов' язyIотьсяl :

9.3.1. Знати i викоriувати BL{Mot,L{ IIорN{ативIILIх ак,гiв про охорону працi ( cT.i,l i

iliк_цчв;iтl,tся ilpo особисту безttеtсу i здорсiтз'.lt, а Taкo)it llpo безпеку отоLIуючих,
9.].2. }Jивчаlи i Btttcott),l]l1Tll вL{N{огII llopMal,rlвlIo - правових ак,гiв з oxopoнtr праtlli. безпеttt:

-;:1-1 гi t:jliя.lil,ностi. шравилil пoljOl{)i(etliiJI з устатii\lвi,ll{tlrl\{ i ,гехгtiчt-ll.тпtrt засобалtи F{аI]чiltlI]rl.

_!оI],I.Iс,гувirГися засобап4L1 коJlеI(1LlвIl0го та ilлливiдуirльного зiiхрlст},.
9,3.]. IIроходи,г1.1 y l]отаIIоI]леLIому .IиHHtrIN.,I зalкоIIодавсl,во\,1 порrt/{к}, попередпi r,а пеiliодичrti

]l1e_[I,ltttIi оглrtди.
9.З.4. СпiвпрацIовати з I)оботодавц,еNI IJI,одо органiзацii безлечtlих i неlrrltiдJlивих 1,btoB працi.

__.собlтсто I])I{иI]атлI посильнi заходлi rцодо ус)/нення бl,ль - яttоi виробнлtчоi ситуitllii, яка cTBoploc

Jагi]озу Тх ;itrтттю LIи здоров'tо ztбо лтодей, яlti l:tого oToLlyK)Tb_ i tlавколишньоNlу IIриродно\I\
]ерс;l(l.)l:tиlI\1r. повiлоь,rлятlr I)оботод,аlвLlя про небезпеl(y. нещаснl.tй iзипадоIt; в}Itивilтll заходri rцодо i').

:iоiIi)l]е.ц)]iеllнrt,l,il лilсвiдацiТ, I{а/{i}вtt,Iи llel]iIIy /(опоN,Iогу потерttiлl,iьt.
9.3.5.IЗiдгlовiдаtти зir llopymeijLirt вi.lh4Oг. за.зII?lLtеitlrх },цьоNt), 1эоз,цiлi itолектt,tвгlог0 дОгО]]Ор\.

рOздIл х
Ittлlаr,trэо.гl я, i вi7цпоtлiла "rl ь ltic,гb

l 0. 1, Го б,ото/tа в elll: з о б tlB' llзl,стr,сli :

l0.1. 1. }З ycтaHoB"rlelIoNlv зill(оFIоN4 lIорялку:
- притяга,r,и до вiдповiд,irлыtостi осiб, винних у

i.о_,rективного договору, HeI]ilJleItHoMy ( rrевчасному )
,;о_-tеitтивгti договори.

10.1.2, РоботодаВецt зобов'язу€тLсЯ забезпечиТи друкувilt{нrl, поданFIя на регс,rрацitо трьох

:;тrгiрпикiв l{ього КолектиIзlIого .цоговору,i розмно)кеI{ня його гtiсля 1lесстраuiI в TtiilbltocTi З

.- rbt)x ) rt1,,l,i;rtipItl,ttiiB,

L{eii Itо.леtстиlзltиt-"l догilтзiр уItjlадеFI() строкоNl на З poitll. Biгl встчпаtс в сtlл),з,rцltяt пiдtlисаннll j

_ _]tl 1,1plllli rlяl-I)J ]fоl]ого Ko;tet; r;,IBlI 0I,0,1()г()I]ор,\,.

tleBrllto}Iatltti :зtlбов'язаrнь ( полсlлtень ) цьог(..

ix BtTKoHarrHi. порушеtllti заttонодавств;l прс)
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]'й,oouoГoДoГoBopyЗнИМ'яКlltoвiгlпop1,rпr.с
] ,;_rо,ч..,даRс,гвt] про працIt;, не I]l4l(oti),C зобов'яtзань цього ltо.цеiстиtзного договору.
1

J 10.3, СlороrIи зобор'язуlоться:l-
I t0,].1, СпiльFIо tsизнаLIатрt необхiдllri заходи д-ltя органiзацii вi.tконання цього Колеttтtлвногr,
li _:Ot-OBOPY.

" 10.3.2. l3дiйснтовати контроль зil ]]LIко}Iанням цього Itолективного договору ,lli самос,гit:iнtl
{o)t(}:IoIO iз с,гоiliн, так i спiлl,но,

l0.j.j. l3вiтуrзати про вtlt(онання цього ItолективtIоr,о дIоl,оl]ору HLl зборах трудового
iiоJ[ск,гиву lз TaiKi терпrtiлtи: адмitliстрацiяr 'Говариства за пiдсумttамlи t(алендарного pol(y tlе пiзнiцrс 1

.1иlli]rI.

. ЗдiйснIовати ( перед звiтарtи ) itoп,ricicro з одI]акового LIIIсла представнлtкiв ltоlltгtоТ зi cTopirl
пеРевiрку cTaьiy, виконання зобов'яtзань i полохtеFIь цього Itолективtlого договору з оформлеtiня\l
вillповiдttих aKTiB перевiрклl, злцiст яких доводити до вiдома трудового колективу: акти зберiгатrr r

llредстaiвtlиtсiв cTopiH упродов}к cTpolty дii цього Колективного договору,
l0.З.4. Визначити осiб. вiдllоt]i,,1zl;tьl]их за l]ttконtlFIIlя окреN,Iих поло)Iiень i{олективного

договору. i вст,аrlовити cTpoкl.i вLlконанF{я :зобов' язаtль cтopiH.
10.З.5. Перiодlлчно проводитлt зусгрi.ti дляt взасмного irrформуваIлFIя про стан викоFIа}Iня

зобоtз'li:заlтt,,

tO.З,6, При невчасFIоNlу lзtлконаtrцi або невиttоttаннi зобов'яз;rнь ( поJIо}iiень ) цьогс,
iiо,,lектltlзгiOlU дOговору ан;r-пiзl/в;lтll lll]и1II-1ни та BiliIlBi1,I,11 ttеобхiдгtих ,захоi{iв д:rrt забсзпеченнri
1lеа.l лiза цii iiого полоlкеtlт,.

10.3.7. lJшriни i доповнегtttя в Ко:tеi(,гliвниl."l irоговi1l вI]осятьсrI IlI4LtIe за взilс]N,l}l(r,., зrод,r,,.
cTopiH пiс:tя tlроведення переговорiв.

Обгоrзс)]]ено i гtрийнято на загальнl.tх зборах трудового колек,гиву ТзОl] ( ГIД )
За дорученням загальнiiх зборiв трудового колект!II]у ItолеItтltвниl-t договiр ttiдпlrсали:

:ji:t тр) довогсl i(олект,I{ву :

)у4.9*ого колсктиI]у

;1 ."

' .:, ;:,h4ихайло ЗI}АРИLl N4l.tрос;lав

2021 р.
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пl,отоltоJ

,,Ё , ОЕ 2021 року

Зtrгальгtltх зборiв Трl,довог,о
ItоJlекlиts\l ГзоВ " ГIД "

Зага-цr,нzt ttiitl,lticTb IIрацIоIоLIIIх - 3j чо,lt.

IIрису,r,нi ria зборах - 31 чол.

ГIрезидiя зборiв: l3варriч N{, М. головнии енергетик

}q1

сектерар зборiв:

ГIорядок денний:

Г'o.lio,1:t зборilз:

Секрс,гltдll, зборiв:

Про висуне1{IIя представниttiв до сIijltlду Ралlr 1-рl,rового Ko_rIeK1,Ill]y 'l зОIJ " 1-Il{ 
''.

C;ryxit;ll.t:

1, Звари.rа Михаiл"ца N4лtхалi"ltовича. яlкltй заIlрогlон\вав обрtrтlr ч"ilено\I Pir,ltll трчдовогt\
KOJIеKTL{By Шт.tнкарюit О. В. та попl]осив прIrсr tHiii ч_rенiв t1l_tд()t]оt (} Ko,lc]t(TIttj}, Bllc"ltOl]}ii

J.ti,lIl()l'0 llриво_]\ Ia I]ис\ Il\ ги iншиr Kalt_tttJlIilз.
2, Бiлас L Ю. заrlроIIоIrувала тtlкож обратrt i\tl i)aJlt l,p\l.r(oBoIo колеI(тItв}, Гриlдliшlrна t, l,

Tlr Зварrт.lа М. N4., пprI цьоN{у зазlItlLIиi]ши. Il(O го.]оL]ою l)адrl l,ру,цсlвого I(о_пект,иtз1,.:{с,llli.-lьi

сlбрагii l3Bapl1.1a N4. N4.

IH пrlTx гtlэопозt.i l 1il.i ile гt itдхt)дi.Iло.

Пос,l,анови.цlI:

1. Обрllr-l.r ч.]Iеll|t\1l1 Радr.r Tpy.lto]]oi,o ltojleк,irtB}, ТОВ <r ГIrЩ ll Звари.tit N4, ]VI.. I-prtt1l..tmttгta О. t
liirrrrttapюK О. 13.

2. Cilpa,r,rr гоJовоIо l' l'li - liB;.tlltL,t N1. \4.

Рiшення rlрl.ttitlяlто одноголосно.

?(

ШllHltaptсltt О. В. - зав. I]iдлiлу кадрiв

п,t. N{vKa.ieBo

,3B:iprt.l Nt. N,I.

LLlItгltralltott О. F].w
";,'
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ilРо'ГокоЛ J\г,r 2

-1+, оЕ 2021 pclrty м, Мукачевrl

lJi t гl,t.l l;,t l itх,збсl pi rз' ['рl,дr_lвсlt о

Iit],ie:,:rlrLl_r' 'i'зСl] '' Г'I/l "

lJat,l1,1tt,ttit lti:tьItiс,гь ll1li]]{ioIoчltx - _lЗ чtl,,r,

Ilрlrсl,т,rri на :збоllах - З1 чо"lr.

fiрезl.tдiя збоtэiлз: Ilrзарi.l.t N{. N4. - l'о.ltовrtиii eliepгeTt,lTc.

CeKTellap зборiв: lillirtttalltoK О, В. - З;rв. вiддiл1, rtадрiв.

fiоряяi{оlt деrlниit:

13аr,iзеllдlttеIlнrI ко.iIек,1,1.IRtl{_]г() договор\. lTi;tt лl,tреItцiею l,a l'aj]oIil
lp,,-1oBol,tl IiOJleI(,гlIB)r ТзО}l '' l'I1_1 " гIа 2021 - 2{J2З р.р.

г,rr,1,...,!!|.
! . п ! -aclc llla

1. l-it_tt,Br' р,г]( * lltза1"llt.t Nt. N4,. яttt.iii повiдоrtttrз:зборII пl]о рсз\,хьтеIlr робоtlt з пi;lгоrовки
]iо-r]еi(,LIIвlIог() lцогоl]tlру i tl:знirriоltrtв пlэис_r гнiх iз :зrtiсто_rt IiO"letiтl1l]IIO1 о логовоl]у.

2, Ccttpc,t,itp зборiв - IIIlTril:a1;loIt о. IJ. BllecJtil Гlp()1I()JlLilito ,зlLгвеll_illгII 
1i11.1eli,гL]BIIt-r1-I дсlговiр,r,ri;t

д i l 1-^cltt 1i ctcl i l'al (сl tcl'Гl,rr,до rlol,tl IiоJIсII,ги]]\..

EЦlj",li1_Il} в I,i .lt pi ;

З. Затвердити колектиl]iIи!'I договiр
Трудового колективу.

Рilшеlitrяt прит:tнято ();цIl()гоJiосно.

rra 2021 - 202_5 р.р. lti;lt вlIilсIIltк(),\i i Ра,,1оttl

Голова зборiв:

Сскре,гарь зборiв: llhrrrKipiort (). iЗ.йL a-:/\/

/*


