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ТОВ ooIHTep -Каштан"
YKpaiHa, лl. Мукачево. Закарпаmськоi обл.

вул.Уuсzороdська, l90 Kod 2457бВlб р/р 260020000]7б34 Ф-Я
Укрексitибанк м. Усюzороd МФО 3223]3 mел/факс (03131) 3-03-25

Вuх.М!вid 22 люmо?о 202l р,

Начальнику
управлiння працi

та соцiального захисту
м.Мукачева

зотова Наталя Василiвна

ТОВ<Iнтер-Каштаю> просить Вас шровести повiдомну реестрацiю

колективного договору, якпй не мiстить конфiденцiйну iнформацiю, мiж

Роботодавцем та Трудовим колективом Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю <<Iнтер-Каштан>) на 202I-202Зрр.,Щодаеться колективний

договiр та Протокол J\bl заг€шьних зборiв трудового колективу

,.Щиректор ТОВкIнтер-Каштан>> eciK й.й.
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t]i/{lroBi:lTтo /Io lIос,гаIIоtsи Iý4Y Jф115 вiд 21.08.20l9 рок-,,. (в pc;iiLriitii
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},r,o/tlt,t.
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Протокол Jф 1

загzrлъних зборiв трудового колективу
ТОВ "Iнтер-Каштан"

вiд "18" лютого 202Ip

Порядок денний:
1. Прийняття колективного договору колдговору на 2021r -2023рр.

Заслухали:
1.,Щиретора ТОВ "Iнтер-Каштан", якиiт зачитав колективний договiр на 2021

- 2023рр.
2.Голова трудового колективу Орбан B.I., запропонував прийняти його в

цiлому без змiн.

постановили:
Прийняти колективний договiр на 2021r -2023рр.

Щиректор ТОВ "Iнтер-Каштан) й.й.ссiк

Голова трудового колекти - _ В.I.Орбан

Член трудового колективу

Член трудового колективу

Bf .Митуля

Я.I.Кузьма
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КОЛЕКТИВНИЙДОГОВIР
Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю
,оIнтЕр-кАштАн"

202I-2023pp.

Схвалено зборами
трудового колективу
протокол J\b 1

вiд 18.02.2021

tir



ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ

Сторонами цього колективного договору е :

- адмiнiстрацiя (правлiння) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

''Iнтер-Каштан" , В особi директора eciK йосип йоси"ови", який

представляе

iнтереси власника i мас вiдповiднi гrовноваження з однот сторони;

трудовий колектив пiдприемства в особi голови трудового колективу

Володимира Iвановича, якиЙ представляе iнтереси праuiвникiв
Орбана

пiдприемства i мае вiдповiднi повноваження_з другоi сторони (далi _ сторони),

колективний договiр визначас взаемовiдно сини мiж адмiнiстраuiею i

трудовим копективом, якi е рiвноправними сторонами, з |Iитань економiчного i

соцiалъного розвитку колективу, виходячи з особливостей та конкретних умов

дiялъностi пiдприсмства, на ocнoBi взаемного узгодження iHTepeciB cTopiH,

ДiЯ колектиВногО договорУ поширюстъся на Bcix працiвникiв

пiдприемства.

Труловий колектив надiляе голову правом представJIяти його iнтереси

цри веденнi переговорiв, розробцi i укладеннi колективного договору,

контролю за виконанням зобов'язань cTopiH в гrерiод його дiТ, визначае голову

трудового колективу.

колективний договiр укладений на з роки (три роки) на2021.,2022,2023

роШ i схвалеН ий, назаГЕ}JIьниХ збораХ трудовоГо колекТИВУ , протокол Nsl вiд

-_*_а]ого 202Iр i набувае чинностi з дня пiдписання керiвником

- ., _ _ .;ЗЧIlКОМ ТРУДОВОГО КОЛеКТИВУ,

-.:.:Я закiнченНя строкУ дii колективний договiр rrродовжуе дiяти до

--:. . -oкl1 сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний,

- , ., -;iвнIтй логовiр пiдписУеТЬся не пiзнiше як череЗ 5 днiв пiсля

його на зборах трудового колективу i гrодаетъся на реестрацlю у

оргаЕIr.

f,
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Змiни i доповнення до колективного договору вносяться за згодою двох

cTopiH i набирають чиннiсть пiсля затвердженнrI на зборах трудового

трудовогоколективу або на спiльному засiданнi адмiнiстрацii i представникiв

колективу i додаються до колективIIого договору.

Хiд виконання зобов'язань колективного договору розглядаеться на

спiльних засiданнях адмiнiстрацiТ i трудового колективу, в Mipy необхiдностi

та за вимогою однiеi iз cTopiH.

Пiдсумки виконаннrI колективного договору, пiсля перевiрки виконаннrI

зобов'язань, проводяться на зборах трудового колективу в липнi мiсяцi за 1-

ше пiврiччя i не пiзнiше першого кварт€tлу наступного року в цiлому за piK. Iз

звiтами виступають керiвник i представник трудового колективу.

Адмiнiстрацiя i представник трудового колективу зобов'язуються на

протязi двох тижнiв з часу пiдписаннrl колективного договору довести його

змiст до ycix структурних пiдроздiлiв.

Пр" прииом1 на роботу адмiнiстрацiя знайомить працiвника з

колективним договором, який дiе на пiдприемствi.

За невиконання зобов'язань колективного договору, а також за ухиленнrI

вiд участi в переговорах та ненадання iнформацiI, необхiдноi для проведення

колективних переговорiв i здiйсненнrl контролю, сторони несуть

вiдповiдальнiсть

Згiдно Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i угоди>> (ст. 17,18,19).

1.ВИРОБНИЧI ВЦНОСИНИ:
Адмiнiстрацiя пiдприемства з о б о в' я з у ет ь с я :

Забезпечити розвиток пiдприемства, пiдвищити ефективнiстъ

ЩМшшгва. Органiзацiйними i технiчними заходами сшрияти розвитку

пролукцii.

"а =
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використаннrI обладнання, iHcTpyMeHTiB, технiки i матерiалiв переданих

колективу дJU{ виконання виробничих про|рам.

Вiдповiдальний : начаJIьник виробництва TypiHa В.В.

ЗабезпечитИ трудовиЙ колектив необхiдними матерiально-

технiчними ресурсами, необхiдними для виконання виробничих програм.

|.4 Забезпечити дотримання працiвниками виробничоТ, трудовоI

дисциплiни та правил внутрlшнього трудового розпорядку.

Вiдповiдальний: начаJIьник виробництва TypiHa В.В.

Представники трудового колективу з о б о в' язу ю т ь с я :

1.5 Сприяти дотриманню трудовоi дисциплiни та правил

внутрiшнього розпорядку.

1.6 Сприяти викоЕанню виробничоТ програми пiдприемства.

Сторони з о б о в' я з у ю т ь с я:

I.7 Запобiгати виникненню колективних трудових спорiв

(конфлiктiв ), а в разi виникненнrI - прагнути ik розв'язання без зупинки

Забезпечити Bci необхiднi умови для ефективноТ роботи KoMicii

iндивiдуальних трудових спорiв.

2.трудовI вцносини
Адмiнiстрацiя з о б о в' я з у е т ь с я:

2.1 Знайомити ycix працiвникiв, якi влаштовуються на робоry з

, -:,1._е\lи внутрiшнього трудового розпорядку та з умовами працi.

Зi:повiдальний: начаJIьник виробництва TypiHa В.В.,

.,кенер по oxopoHi працi Левандовський С.С.

1.3

виробництва.

1.8

ro розгляду
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2.2 Здiйснювати гrрийом на робоry нових працiвникiв лише

tшпадку забезпечення повноi продуктивноi зайнятостi працюючих i якщо

пргтIозУеться Тх вивiлънення на пiдставi п.1 ст.40 КЗпП Украiни,

Вiдповiдальний : директор eciK Й,Й,

2.з Ддмiнiстрацiя може здiйснювати, при потребi, прийом на роботу

у

не

за контрактною формою трудового договору, Н& умовах оплати працi,

встановлених цим колективним договором,

Вiдповiдалъний: директор eciK Й,Й,

2.4 Установити режим роботи у

внутрiшнього трудового розпорядку та чинного

Вiдповiдальний: директор eciK Й,Й,

2.5 На пiдставi ст.50 КЗпП Украiни установити тривztпiсть робочого

часу працiвникiв 40 годин на тиждень,

Вiдповiдальний: директор eciK Й,Й,

2.6 Скорочений робочий час (денъ, тиждень, мiсяць) з iнiцiативи

адмiнiстрацiТ заrrроваджувати, як виняток

економiчних труднощiв, аJIе не бiльше як на 40

невiдпрацъованого часу не ниже як2lЗ тарифу i збереженн,I повноi тривалостi

оIшачуваноi вiдпустки дJIя працiвникiв,

Вiдповiдальний : директор eciK Й,Й,

2;7 вiдгryстка без збереження заробiтноi плати може надаватись

:зtliвникам за сiмейними обставинами та з iнших причин на TepMiH не бiльше

: .,а_-lендарних днiв на piK.

Вiдповiдалъний : нач€UIъник виробництва TypiHa В,В,

2.8 Залучати працiвникiв до надурочних робiт, як виняток, лише з

: ] ]\-
.l i преставникiв трудового колективу Ее бiльше як на 4 години

- :. О\1 ДВОХ ДНiВ

_i:ряд i 120 годин на piK.

вiдповiдностi до

законодавства.

правил

лише на перiод тимIIасових

годин протягом року з оплатою

Зl:подалъний : начаJIьник виробництва TypiHa В,В,
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2.9 Встановити гарантоваIIу тривалiсть щорiчноТ оплачувальноi

вiдгryстки для Bcix категорiй працiвникiв - 31 календарний день.

Вiдповiдальний : директор eciK Й.Й.

2.|0 Тривалiсть додаткових оплачуваних вiдгryсток за особливi та

шкiдливi умови працi встановити згiдно з чинним законодавством i цим

колективним договором понад тривалiсть основноТ оплачуваноi вiдгrустки.

2.I\ Працiвникам Пiдприсмства надаються iншi додатковi вiдryстки

передбаченi законодавством УкраiЪи, в тому числi:

-жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

дитину-iнвалiда, або яка усиновила дитину, MaTepi iнвалiда з дитинства

пiдгрупи А I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або iнвалiда з дитинства

пiдгрупи А I групи, який виховуе Тх без MaTepi, а також особi, яка взяла шiд

опiку дитину або iнвалiда з дитинства пiдгрупи А I групи, чи одному iз

приЙомних батъкiв надаеться шорiчно додаткова оплач/вана вiдпустка

тривалiстю 10 календарних днiв без ypaxyвaнIul святкових i неробочих днiв .

За наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi вiдuустки fi заг€шьна

тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв (ст. 73 КЗпП);

- вiдггустка по догляду за дитиною. Така вiдпустка надаеться за заявою

lraTepi або батьку дитини, бабi, дiду або iншим родичам, якi фактично

ЕагJuIдаютъ за дитиною. Вона тривае до досягнення дитиною трирiчного BiKy.

Ъробiтна плата пiд час такоi вiдпустки зберiгаеться. Вiдгryстку по догляду за

Д{тш{ою також можна подовжити, проте чи буде вона частково оплачуваною

ffio без збереження заробiтноТ плати з€Lпишаеться на розсуд роботодавця (ст.
- :.ЗпП);

- \,часникам бойових дiй надаеться додаткова вiдпустка iз збереженням

" - ..оТ плати тривалiстю 14 кrLлендарних днiв на piK, що зафiксовано у ст.

- ] На пiдставi медичного висновку жiнкам надаеться оплачувана

пологами тривалiстю 70 календарних днiву зв'язку з вагiтнiстю та

6



-j,

t)-lогiв i 56 (у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi ускладненнrI

,огiв - 70) каJIендарних днiв пiсля пологiв, починаючи з дня пологiв.

2.Iз Графiк щорiчних оплачувztllьних вiдпусток затвердкувати за

_ одженням з представниками трудового колективу не пiзнiше20 сiчня

_rточного рокУ.

Трудовийколектив з о б о в'яу еть ся:

2.|З Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства З

питань робочого часу, часу вiдпочинку

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАИНЯТОСТI

Адмiнiстрацiя з о б о в' я з у е т ь с я:

3.1 Здiйснювати аналiз стаIIУ та прогнозУвання використаннrI

трудовових pecypciB на пiдпртиемствi.

з.2 у разi виникнення необхiдностi вивiльнення працiвникiв на

пiдставi п.1 ст.40 КЗпП УкраiЪи немасового характеру:

- здiйснювати вивiльнення лише пiсля використаннrI Bcix можливостей

забезпечити ik роботою на iншому робочому мiсцi;

- направляти на професiйну пiдготовку' переlriдготовку зi

збереженнням середнього заробiтку на весь перiод навчання.

Голова трудового колективу з о б о в' я з у с т ь с я:

з.3 Надавати консультацii членам трудового колективу з питань

: :.ОНОЩ8.ВСТВа ПРО ПРаЦЮ.

з.4 Здiйснювати контроль за дотриманням законодавства щодо

.ятостi працюючих.
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4.ФОРМУВАННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ I ЗАХИСТ ЗАРОБIТНОi

плАти

Адмiнiстрацiя з о б о в' я з у е т ь с я:

4.| Встановити розмiри посадових окладiв робiтникiв пiдприсмства

зutлежно вiд квалiфiкацii i складностi робiт.

4.2 Установлювати умови i розмiри оrrлати працi працiвникiв, що

наймаються на робоry за контрактною формою трудового договору.

до 7 числа наступного мiсяця- зарплата.

Головатрудового колективу з о б о в' я з у е т ь с я:

4.4 Здtйснювати своечасний контроль за дотриманням вимог Кодексу

Законiв про працю, iнших законодавчих aKTiB стосовно оплати працi, виплати

доппат i надбавок.

5.нормувАння прАцI.

Адмiнiстрацiя з о б о в' я зу ет,ь ся :

5.1 розробити узгоджену з трудовим колективом програму (заходи)

удоскон€tлення органiзацii i нормування працi, встановленнrI та запровадження

технiчно обгрунтованих для ycix категорiй працiвникiв норм виробiтку, часу

обсrryгоВування, норматиВiв, якi вiдповiдали б досягнутому рiвню технiки,

технологiТ органiзацiТ виробництва i працi.

5.2 запровадження, змiну та перегляд норм прац1 проводити за

]годженням з представниками трудового колективу.

перегляд норм працi здiйонювати лише у зв'язку iз змiною умов,

:Ki вони були розрахованi .

5.4 Забезпечити вiдповiдальнiсть органiзацiйно-технiчних умов

- _ бництва (органiзацiя працi, технологiя, обладнання, оснащення та iH.) на

чIlx мiсцях, Де запроваджуються HoBi норми працi, запроекТованi в нормаХ

4.3 Виплачувати заробiтну плату два рази на мiсяцъ до 22 числа- аванс,

5.3

, позробцi.



Голова трудового колективу

Проводити роз'яснюв€tJIъну

зобов'я зуетъся:

робоry по впровадженню

виробництвО прогресИвниХ норМ виробiтку та обслуговуванн,I,

забезпечуютъ picT продуктивност1 IIрац1.

у
якi

комrтлексних заходiв щодо

б. охоронА прАцI

Адмiнiстрацiя з о б ов'язу стъся:

б.1 дотриrпгуватись i виконувати положення Закону та нормативних

aKTiB з охорони працi.

6.2 Забезгrечувати своечасне виконання

забезпеченнrI Еормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища,

створення безпечних

охорони працi.

i нешкiДдивих умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня

проводити атестацiю робочих мiсць, розробити заходи щодо

цриведення умов працi на робочих мiсцях у вiдповiднiсть з вимогами

стандартiв нормативних aKTiB з охорони працi.

6.4 Для дотриманнrI санiтарно-гiгiенiчних норм забезпечувати

працiвникiв необхiдними засобами(милом, iншими мийними засобами, кремом

для рук, ту'LJIетним папером тощо.). забезпечувати працiвникiв питною водою

6.6 органiзовувати rrроведення 11опереднього та перiодичного

медичних оглядiв працiвникiв. Забезпечити наявнiсть аптечок iз

медикаментами та засобами надання першот медичнот допомоги, не рiдше як

рil} на кварт€tл доукомплектовувати аптечки необхiдними медикаментами.

б.7 Не доtryскати застосування працi жiнок на важких роботах i на роботах

iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, вiдповiдно до ст, |74

КЗпП УкраiЪи

6.з
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6.8 Забезпечити працiвникам Еiulежнi умови для вiдпочинку

пiд час перерви (облашryвання KiMHaT вiдпочинку та

необхiдними меблями та побутовою технiкою).

6.9 У випадку проживання працiвникiв у вiддаленiй мiсцевостi, де iснують

та прииому 1ж1

ik оснащеншI

проблеми з безперебiйною роботою громадського транспорту для

забезпеченнrI своечасного прибуття працiвникiв на роботу адмiнiстрацiя

пiдприемства може з€lлучати cTopoHHi органiзацii для перевезеннrI

працiвникiв на роботу та з роботи .

6.10 На розсуд адмiнiстрацii, за наявних фiнансових можливостей

пiдприемства, гrрацiвникам можутъ надаватись безвiдсотковi поворотнi

позики.

пiдроздiлах та вiддiлах, виконанннrI комrrлесЕих заходiв щодо забезпеченюI

нормативiв безпеки, гiгiени працi та виробничого середовища. ПроведеннrI

навчаннrI по oxopoHi працi активiстiв трудового колективу.

6.12 Приймати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, що ст€lJIися

на виробництвi та здiЙснювати контроль за виконанням заходiв по iх
запобiганню.

6.|3 Забезпечити контроль за правилъним внесенням у трудовi

книжки робiтникiв i слryжбовцiв вiдомостей про робоry, яку вони виконують i

яка пов'язана з шкiдливими факторами, а також за своечасним ознаЙомленIuIм

эобiтникiв i службовцiв з внесеними в трудовi книжки новими вiдомостями.

,Що колективного договору додаються: додатки Nэ1,2,3

б.1 1

Голова

В.I.Орбан
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,Щодаток 1

ОРГТЕХ ЗАХОДИ ПIДПРИ€МСТВА
НАПРАВЛЕНI НА НАРОЩУВАННЯ

ОБ, €MIB ВИРОБНИЦТВА, РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТI
ПРАЦI, ПОКРАЩЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦI I ТБ

По ТоВ (IнТЕР-кАШТАн>

Nb
п/п

Назва мiроприсмств BapTicTb
в грн

TepMiH
виконання

1. Реконструкцiя цеху В 1390000,00 II кв 202|р

,, Встановлення приточноТ
вентиляцii нва дiльницi В-1

100000,00 II кв 202lp

-J.
Встановити деревообробний

центру на дiльницю С-1
1700000,00 I11 кв 202|р

4 Закупiвля нового
наванта}кувача

для обслуговування дiльницi
п/рами i дiльницi
розкрою(Ангар)

2100000,00
1кв 2021р

Встановлення пресу для
гнyття у цех С-2 _

400000,00 II кв 2021р

Голова
трудового колективу

4F;, .- в.I.орбан
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Щодаток 2

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛДН
ЗАХОДIВ НАПРАВЛЕННИХ НА ПОКРАIЦЕННЯ

УМОВ ПРАЦI I САНIТАРНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАХОДIВ НА ТОВ (IНТЕР-КАШТАН>

J\b

п/п
Найменування

Заходiв
BapTicTb

робiт
в грн

TepMiH
виконання

Вiдповiдаль-
ний за вико-

нання

1. Провести медичний огляд
працiвникiв 30000 IVкв.

Iнж. по
oxopoHi
працi

) з метою безпечного
веден-
ня робiт провести замiри
опору заземлюючих
пристроiв та iзоляцiТ
електропроводки

2б000 IKB
IIачальник
виробництва,

головний
iнже-нер

3. Щоукомплектувати цехи i
дiльницi засобами
пожежо-
гасiння

б000 IKB начальника
Виробництва
Гол. iнженер

4. Зробити caHiTapHy
побiлку
KiMHaT харчyвання.

15000 IVкв IIачальник
виробництва

5. Пiдтримувати в
належному
санiтарно-технiчному
cTaHi
виробничi примiщення та
прилеглу до неi
територiю

постlино
IIачальника
виробництва
Ст.майстер

Голова
трудового колективу

ё
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Щодаток 3

НОРМИ ВИДАЧI СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ
ТА IНШИХ ЗАСОБIВ IНДИВЦУАЛЬНОГО

=_
зАхисту

лъ
лlп

Професiя Найменування
спецодяry, спецвзуття

i iнших ЗIЗ

Строк
носки

в мiсяцях

1 Верстатник д/о BepcTaTiB Костюм х/б
Окуляри захиснi

12

Що iзносу

2 ПЦсобний робiтник Костюм х/б
Рукавицi комбiнованi

12
1

3 Слюсар-механiк Костюм х/б
Рукавицi комбiнованi

12
1

4 Електрик Костюм х/б
Галошi дiелектричнi

Рукавицi дiелектричнi

12
Черговi
Черговi

5 Заточник д/о iHcTpyMeHTiB Костюм х/б
Рукавицi комбiнованi

Окуляри захиснi

|2
1

!о iзнос1-

6 Водiй автонавантажувача Костюм х/б
Рукавицi комбiнованi

|2
1

7 Оператор автом. та
напiвавтом. лiнй у дерево

обпобленнi

Костюм х/б
Окуляри захиснi

|2

!о iзносr

8 Охоронник Костюм х/б
Рчкавицi комбiнованi

|2
0,5

9 Оператор BepcTaTiB з

проfра}Iн. кер\,вання}I
Костюм х/б

окчляDи захиснi
|2

о iзносr

Н { ЗОВНIШНIХ РОБОТАХ В ЗИN{ОВИЙ ПЕРIОД

1 С.rюсар -rtexaHiK Кl,ртка ватна
IIITaHlt BaTHi

зб
зб

2 Водiй автона в а нта;.к1 в ач а Kr ртка ватна
Штанlt BaTHi

36
36

3 ПiДСОбн lrit p,_,,iiT HttK Kr ртка ватна
Штанlt BaTHi

зб
зб

4 Е.l ект p, lt к Kr ртка ватна
ШтанIr BaTHi

зб
зб

5 Oro p,,H H l, H Kr ртка ватна
III1дц11 BaTHi

зб
зб

Голова
трудового KoJeI\-TIlB\

.]нректор
ТОВ <Iнтер-Каштан))

й.й €ci*
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