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укладеного мiж адмiнiстрацiсю та трудовим колективом тов <кольчуга) у
peccTpi галузевих (мiжгалузевих), територiальних угод, колективних

договорiв, змiн i доповнень за ЛЪ 33 вiд26.0'7.2021 року.
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- усунути розбiжностi мiж протоколом Загальних зборiв трудового
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Товарчсmво з обмеlкеною вiOповiOальнiсmю к Кольчуеа>

89600, УкраТна 3акарпаmська обл. м. Мукачево
вул. Маmросавц 15 mел:3-41 -47,3 -41 - 53, З - 41 -54,

89600, Ukrаiпе, Тrапsсаrраtiа, Mukachevo, Маtrаsоvа, 15

MicbKoMy головi
п. Балозi А.В.

впх.Ns / вiд к2O>липня 2021р,

Irpo реестрацiю
колдоговору

Просимо провести повiдомну ресстрачiю Колектr.шного договору мiж
адмiнiстрацiею Товариства з обмеженою вi.щrовИальнiстю "Кольчуга" та
трудовим колективом на 202| 2025 р.р.

Ланий Колективrмй договiр не мiстrтгь конфiденцifuiостi. !аемо згоду на його
опублiкув€lння,

Додаток копiя колективного договору 13 (тринадцяти) аркушах.

дирЕктор -<----_ Олег ДАНЬКО
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ВiдповiдноДоПорялitУповiДомноТпесllуацiТгалуЗеВиХ(мiжгалуЗеВих
територiальних угод, колективних договорiв затвердженого постаFlовi
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КОЛЕКТИВНИЙДОГОВIР
мiж адмiнiстрацiею та трудовим колективом

ТОВ О'Кольчуга'О

на 202|-2025 роки

Схвалено на загальних зборах
трудового колективу
Протокол ЛЪ 2
Вiд <20> липня 2021, р,

м. Мукачево



Змiст Колективного договору

Роздiл ХII Контролъ i вiдповiдалънiстъ.
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роздш I
загальнi положення

1.1. I]ей Колективний договiр укладено на2021-2025 роки (п'ять poKiB).

1.2. Itолеrtтивний договiр, схвалений зборами трудового колективу ТзОВ <Кольчуга>

(протокол вiд <20> липня 2021 р. N9 2), набувае чинностi з дня його пiдписання i дiе до

ухваленнrI нового ItолективлIого договору.
1.3. Сторонами КолективFIого договору с:

- Тзов "кольчуга", в особi директора flанько олега Вiкторовича, який представляс

iнтереси адмiнiстрацii та мас вiдповiднi cTaTyTHi повноваження (надалi - Роботодавець);
труловий колектив ТзОВ "Itольчуга"

1.4.Колективний договiр гарантус захист праts та iHTepeciB працiвникiв Товариства в

меN(ах, передбачених дiючим законодавство\t. i зобов'язань адмiнiстрацii по даномУ договорУ.
1.5. Сторони зобов'зуються булуваr,rr своi взасмовiдносини на принципах соцiального

партнерства. забезпечуючи паритетнiсть представництва, рiвноправнiсть cTopiH, вЗаСМнУ

вiдповiдальнiсть, конструктивнiсть i аргул,тентованiсть як пiд час переговорiв (консультацiй) ДЛЯ

укладання Колективного договору, внесення до нього зп,riн i доповнень, так i пiд час вирiшення
Bcix питань соцiально-економiчrlих i трулових вiдносин:

1.5.1. Роботодавець бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог чинноГо

законодавства Украiни, зокрема законодавства про колективнi договори i угоди, працю, ocBiTy та

виконувати положення цього Колективного договору.
Якщо порушеннrI трудових i соцiально-економiчних прав працiвникiв, невиконання

зобов'язань Колективного договору буле зумовлено непередбаченими обставинами,

Роботодавець звiльнясться вiд вiдповiдальностi.
1.6. Сторони пiдтверджують реальнiсть забезпечення прийнятих i узгоджених зобов'язань.

обов'язковiсть iх виконання Роботодавцем та працiвниками (труловим колективом).
1.7, Пололtення Колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв Товариства.

Пiд час прийняття на роботу працiвникiв ознайоtчtлIоiоть з КолективниN{ договором пiд осОбИСТИЙ

пiдпис.
i.8. Колективний логовiр укладено вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
1.9. Змiни i доповнення до Колективного договору вносятьсrI з iнiцiативи буль-якоi зi

CTopiH пiсля проведеFIIIя переговорiв (rсонсультацiй) i досягнення згоди та набувають чинностi
пiсля схвалення загальниN{и зборами трудового ко,гtективу.

1.10. ПропозицiТ tto;ttlloi Сторони про внесенlтя змiн i доповнень до Колективного

договору розглядаються спiльltо, вiдповiдrri рiшеrrlrя ухвацюються упродовilt сепtи днiв пiсля
отриN,Iання ix iншою Стороною.

1.11.Сторони домовилися, rцо в ttерiод дii цього Колективного договору, за умови
виконання його полохtень, трудовий колеrстив не висуватиме HoBi виN{оги з питань, передбачениХ

цим договором, Jlише у випадках полiпшення фiнансово-економiчного стану або внесення змiн
JО УгоД вищиХ органiв управлiння, чинно]-о законодавства, ухвалення яких зумовJIюе

необхiднiсть внесення змiн та1 доповнеttь до Колективного договору, а також не

використовуватиме такий засiб тиску на Роботодавця, як призупинення або гlовне (частrtове)

1Iрипиненttя роботи, тобто страйк.
|,12. Жодна зi cTopiH упродовж стро](у дii Колеttтивного договору одноосiбно не

\,хвалюватиме рiшення, що змiнюють його норми та зобов'язання або припиняють ix виконання.

1.1З. Пiсля схвалення llpoeкTy Колектиl]ного договору на зборах трудового колек'lиВУ

сторони забезпечують його пiдписання у триденний строк. Пiсля пiдписання Колективного
.]оговорУ Сторони спiльно: подаIоть його на повiдомну ресстрацiю до Управлiння працi та
соцiальноl,о захисту населення м. Мукачево. Упродовж двох днiв пiсля ресстрацii Колективний
rоговiр оприлIоднюсться для ознайомленltя.
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1.14. За три мiсяцi до закiЕчення TepMiHy лii цього Itолек,гивного договору з iнiцiативи

1r.]ь-якоТ зi cTopiH розllочинаютьсrl перегоtsори щодо укладення нового Ко:rективного договору
на наступниЙ TepMiH або продовження TepMiHy його дii, для чого створюеться вiдповiдна коN,Iiсiя
з однаковоi кiлькостi представникiв cTopiн.

TepпriH роботи KoMiciT визначаеться спi:tьним рiшенням Роботодавця i трудового
Itолективу.

1.15 Пiдсумки виконання колективного договору, пiс;tя перевiрки виконання зобов'язань.
проводяться на зборах трудового колеi{тиву не пiзнiше ] липня (перше rriврiччяr) i не пiзнiше
першого кварталу наступI]ого року в цiлоп,ту за piK. Iз звiтами виступають Роботодавець i
представник Ради трудового колеi(тиву ТзОВ <Itольчуга>.

роздIл п
Виробничi вiдносlлни

2. 1.Роботодавець зобов'язустьсrI :

2.|.\, Забезпечити формування перспектI]вних та робочих планiв дiяльностi та розвитку
Товариства, пiдвищення ефективностi надlаннrl послуг,

2.1.2. Забезпечити працiвникiв ТзОВ кКольчуга)), матерiально-технiчними ресурсами,
необхiдними для виItонання посадових завдань та вiдповiднi умови працi.

2,\.3, Забезпечити ефективну робо,гу Говарtлства по i змiцнення матерiальноi бази.
2.1.4. Здiйснювати контроль за cBocIIac}IoIo виплатою заробiтноi плати.
2.1.5. Здiйснювати контропь за дотримання працiвниками виробничоi, трудовоТ

дисциш.lliлtи та правил внутрiшнього трудового розпорядку.

2.2 Труловиli lсолектив зобов'язусr-ься:
2.2.I. Слрияти дотриманню l,рудовоi ,,iисllиплiни та праtsиJ] внутрiшнього трудового

розпорядку,

2.3.Сторони зобов' язуIоться:
2.З.\. Запобiгати виникнеIIню колектIll]itих трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi

виникнення прагнути iх розв'язання в порядку дiючого законодавства.
2.З.2. Забезпечи"t,tt необхiднi ух,Iови дIJIя ефективноТ роботи Kollicii по розгJlяду

i ндивiдуа"чьних трудових ctropiB.

РОЗДIЛ III
Трудовi вiдносини

3.1. Роботодавець зобов'язусться:
3. 1. 1, Забезпечувати ефективну дiяльtliстьТ'овilриства.
З,|.2. Забезпечувати розвиток i змiцнеttлtя матерiально-технiчноi бази, рацiонапьне

: ;IКОРИСТаННЯ НаЯВНИХ ЗаСОбiв та обладнашнrI, cтBopeHHrI оптимальних yN,IoB д_rlя органiзацiТ
_:я.rьностi.

З.1.3. Уживати заходи для морального i матерiальпого стимулювання сумлiнноi, яtсiсноТ
:зui працiвtlикiв.

З.1.4. Забезпе.тити розроблеLIFIя посадових iнстрlrкцiй для Bcix працiвникiв Товариства та
зердити ii за погодженням з трудовим колектиI]ом.

З.1.5. Забезпечити насl,авництво над новоttрийнятими на робо,rу шрацiвниками, сприяти iх
, :тацiТ в колективi, професiЙному зростаIIнло.

3.1.6. Що початку роботи працiвника за укладеним трудовиN,I договороN,I роз'яснити tтiд
,1ску Його права, обов'язки, iнформу]]ати про умови працi, права на пiльги i компенсацii за
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роботу в особливих умовах
договору.

з,1,7, Звiльtlення працiвникiв за irriцiативоIо адмiнiстрацii здiйснювати згiдно з чинниN{законодаtsством.
3,1,8, Укладати cTpoKoBi трудовi договори у випадках, передбачених законодавством.
З,i,9, ЗДiЙСНЮВаТИ ПРИйrrЯТТЯ Та звiльtлення працi"rrrпl" вiдповiдно до вимог чинttогозаконодавства.
з,1,10, flоводитИ до вiдома трудоtsого колективу змiст нових нормативних документiв, щtlстосуються трудових вiдносин, оргаrriзацiт працi (упродовхt двох днiв пiсля отриманнявiдповiдноi iнформацii).
3.1.1 1, 3абезпечити перiодичне

квалiфiкацii ,Ia Рекомеrтдацiй пlоло
квалiфiкацiю; .

)
вlдповlдно до чинного законодавства i даного Itолективного

(не рiдше одI{ого разу на п'ять poKiB) пiдцвиtцення
стимулювання працiвникiв, якi пiдвищують cBolo

з,1,12, За,гвердхtуватИ Правила внуr,рiпrньогО трудоtsого розпорядку, режим роботи,графiки роботи, розклад занять за по1.с,дженням з трудовим колективом.
3,1,1з, Створювати в колективi здоровий ьtорачьно-психологiчний мiкроклiмат.
з,1,14, Попередrкати виниt(FtенI]я iндивiд),а-iьнl,tх i колективних трудових конфлiктiв, а уразi виllиltFIеFIня забезпечувати i'x вирiшення вiдlrовiдrrо до }Iopм чинного законодавства.
3.1.15. Забезпечувати дотримання виI,Iог чинного закоFIодавства щодо повiдомленrrя

працiвниtсiв про запровадження нових i зп,riну дitочих !,мов працi не пiзнiше Hixr за два мiсяцi доix ввелення.
3,1,16, Створити налехtнi умови матерiально-вiдповiда,fьним особам для забезпечення

зберелсеннll довiреного tпr майна.

3.2. Трудовий rtoлelcTrIB зобов'яrзусться :

З,2,1, Забезпечув€Iти rrостiйний кон,гроJtь за свосчасним 
'веденням 

в дiю лtормативних
докуменr,iв з питань трудових вiдносин, орt,анiзацii пращi, розподiлу IlаваI]l,а)tення тощо.з,2,2, Роз'яснювати членаNl трудового колективу зплiст нормативних документiв iззазначен]tх в пунктi 3.2.1 цього Колективного договору питань, iхнi права та обов'язки.з,2,з, Сirрияти змiцненню трудовtli дt,,.ц"irпirrr, дотриманню tIравил внутрiшнього
трудового розпорядку,

3,2,4, Попереджати виникнення iндивiдуi[JIьних, колеltтивних трудових конфлiкr,iв, брати
\/часть у ix вирiшетлнi вiдповiдно до норп,I Liинного законодавства.

З,2,5, Забезпечувати захисТ Bcix ч.lтенiв ,грудового колективУ вiд незаконного звiльнення
шIляхоN,I перевiрки пiлстав для звiльнення з iнiцiативи Робо,тодавц", доrрrr*ання вс,Iановленоi
законодавством процедури звiльнеttня.

роздIл ry
Забезпечення зай[Iятостi працiвникiв

,l. 1. Роботодавець зобов'яз1,€ться :

4,|,1, Забезпечити повIIу заriнятiсть i використання працюючих у 'l'овариствi вiдповiдно:о квашiфiкацii i Трудового Догоl]ору. Забезпечувати стабiлiну робоrу non.,rr"By, здiйснюватизвiльнеltня працiвникiв лиlле у разi нагальнот необхiдносri, .уrоъпеноi'об'ективними змiнами вLlрганiзацii працi, зоi(рема у зв'язку з лiквiдацiсю, реорганiзацiсю, скороченням ш,I,атуrрацiвгlиttiв, не}хильно дотрих,Iуючись при цьоN,Iу норм закоFIодавства, цього Колективного
_]оговору.

4,L2, Письмово повiдомляти трудовий ltолеtt,t,ив про ймовiрну лirtвiдацiю, реорганiзацiю,rерепрофiлIOвання та iншi змiни в органiзацii працi не пiзнiше Hirk за т и мiсяцi до]згIровадження цих зпtiн.
4,],з, При виrtИкненнi загрозИ N,IасовиХ звiльнень (понад Зо/о чисельностi працiвникiв

зпролов)It кilлендарНого року) з момеFIтy iT вlтникнення розпочати шереговори (30 днiв) дляiIакс],IN,{алыrого врахування Bcix чинниltiв, що вп"цI,IваюIь на збереltсе""" auй*rоrостi працiвr"пiu.
I1po наступне звiльнення працiвникiв llel]coнaJlbl;o попереджувати не пiзнiше нiж за два1,1iсяцi (ст. 49-2 п.1 ItЗпП Украiни.).
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б
+ 1.:1. При виникненнi ' необхiдностi звiльлlення працiвникiв вiдповiдно до пункту 1

,._. -{0 liЗгlП (у разi змiни в органiзацiТ працi, в тому числi лiквiдацii, реорганiзацii або
_:JrрофiлюванI]я дiяльностi Товариства, скорочення чисельностi або штату працiвниlсiв):

1.1.4.1 Здiйснювати звiль}lення працiвникiв лиrпе пiсля використання Bcix можливостей
_ _, забезпеtlення ik роботою на iншому робочому мiсцi.

1.|.4.2. Вхсивати заходiв для запобiгання масовим вивiльнеrrням.
4.1,4.3. При звiльненнi працiвникiв враховувати нор\.{и Закону Украiни <Про ocHoBHi

]_1сз_]лI соцiального захисту BeTepaHiB rrрацi та iнших громадян похилого BiKy в YKpaTHi> вiд 16

.f\:ня 199З р. N9 З721-ХII щодо piBHocTi права }Ia працю громадян пенсiйного BiKy порiвняно з

iншимlи громадянами i заборопи :звiльнення працiвникiв з iнiцiативи власника або
\ повнова)Itеного ним органу у зв'язку з досягненням працiвнико\.t пенсiйного BiKy.

4.1,-5. При cKopo.teHHi чисельностi припиниl,и уiшадання трудових договорiв з новими
працiвниками.

4.1.6. Надавати перевагу повернення ts Товариство звiльнених за скороченням при
наявностi BaKaHcij.

4.I.7. Забезпечити виконанIIя вLI\Iог ст.19 Закону УкраТни <Про основи соцiальноi
захишеностi iнвалiдiв в YKpaTHi> в частirнi встановлення нормативу робочих мiсць для
працевлаштування irrвалiдiв.

4.].8. Iнвацiдапл 2 групи надаеться щорiчtttl основна вiдпl,стка тривалiстю З0 календарних
днiв, а iнвалiдам З групи - 2б календарних днiв ,згiдно з Законоl,t Украiни кПро вiдпустки) (Ст. б

ЗУ Kllpo вiдпустки>> в редакцii вiд 02.1 1 .2000р.).

4.2. Труловий колектrrв зобов'язу€ться:
4.2.I. Здiйснювати роз'ястлtоваrlьну роботу з питань трудових прав та соцiально-

економiчrIих iHTepeciB працiвлiиtсiв, що звiльняються.
4.2.2. Забезпе.rувати захист trрацitзнtткiв. що звiлtьt-tяют,ься, вiдповiдно t{o чинного

законодавс,гва.

роздш ч
Час вiдпочиtIку

5.1. Роботодавець зобов'язусться:
5.1.1. ВизначатIi тривалiсть вiдrrусток i порядок Тх надання працiвникам. керуючись

Законом Украiни кПро вiдпустки>. Основна rцорiчна вiдпустка працiвникам Товариства
нада€ться не х,{енпI як24 календарних днi.

5.1.2. Щороку до 5 сiчня розробляти та погоджувати з трудовим колективом,
затверджува,ги i доводI{тLI до вiдома працiвникiв графirс вiдпусток на поточний piK. дотримання
,Iкого с обов'язковим як jlля Роботодавця. так i д"ця гtрацiвниttiв.

5.1.З. Пiдприемствоп,r шадаIоться TaKi додатковi (не передбаченi законодавством)
оплачуванi шорiчнi вiдпустttи працiвниttам та сумiсникам пiдприсlлства :

- при народritеннi дитини - 1 (один) ка-пендарний день;
- у зв'язк1, з весiлляпл працiвlтиltа - З (три) ка-чендарнi днi;
- у випадку cMepTi родичiв llершого ступеню рiдства 3 (три) календарнi днi без

\ рахуван}lя часу необхiдного на проТздt;

- Iiадавати одному iз батькiв, дi,ги яких iд1,,гь у перший клас, 1-го вересня оплачуваний
влrхiдний д{ень ;

- працiвникам, яlкi пропрацювали на ltiдприспlс,rвi без листкiв тимчасовоi непрацездатностi
.lротягом рок},, надавати додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю - 3 (три) калеrтдарнi днi;

- Llленим трудового колективу, якi пропрацIовал на пiдприсмствi бiльiпе З- ох poKiB - 1

один) календарний день;
- членим трудового колективу, якi пропраI{Iовал на пiдприсмствi бiльше 5- и poKiB - 3

три) кzr,тенларнi днi;
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- членим трудового колективу,
- 5 (п'ять) ка!тендарних днiв;

7
якi гtропрацювал на пiдприсмствi бiльше10- и poKiB

- загальна тривалiсть щорiчноi вiдпустки lle може перевиlцувати 30 календарних днiв.

5,1,4. Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи Роботодавця
допускатI,I лише у випадках, встановлеI]их cTaTTeIo 11 Закону Украiни <Про вiдпустки> (iз
змiнаllи, вrIесеними згiдно iз Законом N9 109б-IУ вiд 10.07.2ОоЗ). оОЬв'язково узгод}кувати таке
перенесення вiдпусток за наявностi письмовоТ зго/Iи працiвника.

Не допусКати ненаДання щоРiчниХ вiдпустоК повноТ тривалостi прсlтягом двох poKiB
поспiль.

5,|.5. Безперешtсоdltо за баасшtttгtlt п1lcttliBltul;iB rtadaBalпu вidпусmкъt без збереасеrtня
заробimноl' плаmu у въtпаDках, BcmaHoBjlelпtx сп,lаmmею 25,2б Закоrry Украiнч кПро вidпусmкu>. У
разi рессПlрацii'особuсl1,1о?о tttлюбУ або ut.пюбу r)ittteй nrpuuonroirlo do ]0 Kaлertdipltux dHirl,
працiвнt,lкс/"эt у 7эазi с.uе|lпti уsidнuх по lcpoBi *бгэ rsr_з,!,ы"|!|{}бу; чоltовitiа (c)pyэlcttltu), бarl.lbKii (Biп,l,tu-ltct,
,vtачухu}, dtппl,tltu (пactllll;a, псldчitrlкu),6у;апзiв, c.e{:l,t,lep - lпyluBalr/c:rmtl с)о 7 ка.пеttr)арlruх dHiB без
урахуs{rння lldl{|)), HeoбxidHrszo i-,!я проi'зО,у r}о мiсllя уlоховаtlня п.!(t назаО,. ilttMux рiОнuхmрuвал,iсlt'ttо ОО 3 Kcs.JlettOc{.l}|1ux i)HiB без .y!}a:y};{jl:t!lIlЯ, |t{}CY, lteoбxiallclzo d"ця проt'зг)у i)o.l,tictlst
похоgl.нllrl mа нсtзаd,, Belпe{,}{tHt!"\t пtr;а1ji - пзssuriа:titэпlсs r}tl l4 KattetK)apHux dHiB wtropiitto,

5.1.б. ВiДПУСТКИ беЗ ЗбеРеrrtення заробiтноi пJtати надавати працiвникам лише за i;
особистипли письмовими заявами вiдповiдно до LIинного законодавства.

5.1.7. Час вiдrrустки без збереження заробiтноТ плати (ст. 25,26 Закону Украiни rrpo
вiдпустки>>) вклтоT ати до ста}кУ, що даС право на щорiчну основну вiдпустку (4 ч. 1 ст. 9 Закону
YKpaiHr,r кПро вiдпУстки) iз зпliнап,tИ, внесениМи згiдно iз Законам" VnpuTrr" вiд 2 листопада 2000
р. JФ 207З-IlI, вiд 12 сiчня 2005 р. Na 23 i 8-IY).

5.1.8, Здiйснюl]zlти вiдttликання працiвниrса iз вiдпустки лише за його згодою у випалках,
передбачених чинним законодавствоN,{ (ст. 12 Закогtу Украiни ''Про вiдпустки'').

5,1.9. У разi звiльнення працiвllика йому виплачу€ться грошова компенсацiя за Bci не
використанi ним дrri rrдорiчноi вiдпустки. а Tako)t додатковот вiдпустки працiвникап,л, якi мають
дiтей.

5.].10' ЩорiчпУ вiдпустку на прохаIrня прztцiвгtика N,lоже бути подiлено на LIастини бУдu -яitоi тривалостi за умови, Iцо oclIoBEIa безперервна iT частиI]а становитиN{е не менше 14
календарних днiв.

Невиttористану частину шорiчrrоi вiдпусr,Itll N,lас бути надано працiвнику, як правило, дохiнцЯ потоLIногО рокУ, а.rе не пiзнiше 12 п,riсяцiв пiсля закiнчення року, за який надаеться
зlдпустка.

5.2. Трудовиli rсолектrrв зобов'язу€ться:
5,2,1. Контролюват,И дотррIманНяt Роботtlлавцем законодавства про час вiдпочинку

,llацiвниttiв i вiдповiдних пунктiв цього Itолеttтивного договору, погоджуючи питання згiдгrо з
:1н}Iим законодавст,воN,I, а Taкoxt вирiшувати моrк:rивi конфлiктнi ситуацiI.

5,2,2, За працiвником, який перебувас в будь-якlй вiдпустцi, зберiгаеться його мiсце
lботи.

,оздIл vI
]',)бо.Iий час

6. l . Робоr,одавеrIь зобовrяrзустьсrI :

б,1.1. Встановити на час дii цього Itолективного договору тривалiсть робочого часу, що не
- 

"BI{lL{}e 
встановлеНу LlинниМ законодаВствоА,1 про працЮ - ст. 50 КЗпП Украiни - 40 годин.

6,1,2, ПрИ прийомi на роботу ознайомлювати працiвникiв з наказоl{, правилами
_ lliшнt,огО трудового розпорядку, посадовоIо iнструrсцiею, Колеtстивним договором,
,,]рядкоМ роботИ керiвногО складу, ,t,ехнiчних працiвникiв, охоронникi та KoHTpo:repiB



] _._.. Тrtrtчасове переведення на
_: :i.lC простою здiйснювати лише за
_ !r ЗэtiоноДаВсТВа.
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iншу роботу, не обумовлену
згодоlо працiвника з оплагоIо

трудовим договором,
роботи вiдповiдно до

6.2. Трl,ловий колеtстив зобов'язl,сться:
б.].1.ЗабезпеtIувати постiйний коIJтроль за свосчасниN{ i правильним застосуванням

.,]_]свецеIчI законодавства про працю, tIоложень цього договору в частинi, що стосу€ться
,,:.:r робочого часу, графiкiв роботи, тощо.

6.2.2.Сприяти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй з питань щодо режиму
_ ЧtlГо tIilCY.

роз_llл чII
()г1.1аr,а працi

7. 1. Роботодавець зобов'язустLся:
71.1. ГIiд час приliняття працiвIIIiка на робоц,ознайоtчtлювати його з tlинними умовами

-.,:l'II працi, наявними пiльгапли Й перевагаrttr . Про ix змiни повiдомляти працiвника.
7.|.2. Роботу ttрацiвниrriв ТзОВ кКо.rьч\,га) оп,ilачуtsаl,tl за посадовими окладами

--,овiдно до викоFIуваноi роботи, посади, за-це)Iiг]о вiд ква-rriфiкачiТ, складностi та умов
:..rнillIня роботи, згiдtто затвердженого штатного розIIJIаду.

Забезпечити cBocLIacHicTb випла,ги заробir,ноi плати працiвникам двiчi на мiсяць: за першу
_ч]в]II{),лтiсяця до 15 LIисла, остаточниЙ розрахунок до 31 числа, аJте, не рiдше двох разiв на

Jяць через промiтtок часу, rцо не перевиtцус ] б календарших днiв, та не пiзнiше семи дtлiв пiсля
.:.:1н.Iення перiоду, за який здiйснюс,гьсrt виплата. Розп,riр заробiтrrоI плати за першу половину
.-'яця виllлачувати за фактично вiдпрацьованиЙ час з розрахунку тарифноi ставки При збiгу
;:rtiHiB виIIлати заробiтноi плати з вихiдним].{ дняN,{и виплачувати ii напередоднi. Заробiтну
__-ll\ за грудень поточного року виплачуваl,и до закiнченняt мiсяця.

7.1.З. Заробiтну плату за весь rrерiод вiдпчс,rки. виплачувати працiвнику не пiзнiше, нiж за
:., .LHi до lIочатку вiдпустки (ст. 115 КЗпП УкраТни).

7 .|.4. При кохtнiй вигl.llатi заробiтноТ гrлаl,и iнформувати працiвникiв про ii загальну суму з
:шIIфрl,вання\.{ видiв виплат, розмiрiв. пiдстав ;tля здiйснення вiдповiдних утримань та супл, якi
_..Iягаlоть виплатi (ст. 110 КЗпП УкраТни),

7.1.5. У разi rrорушеllпя TepMiHiB вrttt.ltа"ги заробir:ноi плаги з незаJIе}кних вiд Роботодавця
,1LIIIH виплачуI]ати заробiтну плату неt,аЙно пiс"ця надходження коштiв на paХyl{oк.

7 .1.6. Забезпечувати своечасне il прави-ilьне вста}Iовлення та виплату працiвникам
,,,lбiгноТ плати з урахува}IIлям змiни розмilэч п,tiнiпrа.;tы+оТ заробiтноi плати,

7 .\.7 . Не ухвапIовати в односторонньому порядку рiшень, що змiнюють встановленi
jl jlII\I З|}кОнОдавстI]оNI та цим Itолективним доr,оtsороN{ умови опJIати rrрацi.

7.].8. Час простою l{e з вини працiвниtса. в топ,Iу числi на перiод оголошення карантину,
_.-:;iов.ilеного КабiтIетоп,r MiHicTpiB УкраТни, опJIачусться з розрахунку не нIfжче вiд двох третиII
_ . _l:lов.lеного працiвниltовi окJтаду.

Час простою з вини працiвниlса не оп-цачустьсri.
7.1,9. Зберiгати за працiвниками мiсце роботи iсереднiй заробiток за час проходя(ення

, ;:чного оглrIду (ст. 10 Закону Уrtраiни "Про охорону працi"),
7.1.10. Проводи,ги виплату заробiт,ноТ ллаl,и в першоLIерговому порядку перед iншишrи

.:_jili|l\Iи (ст.15 Закону Украiни <Про оплату rrрацi зi зп,tiнап,lи та /{оповненfIями, внесеними
j-.:]о\1 УrtраТни кГIро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо забезпечеIIIIя

- :1:]cHoc,t,i виплати заробi,гноi плати))).
7.1.11. Компснсувати rtрацiвл,tику ви,гратLl на лiкування ( вiдшitодування BapTocTi лitсiв, а

_,-:,i; необхiдних обстеitсень ) у разi отри\.,Iаннrl травми при виконаннi посадових обов'язкiв та
_ :l']с пl)яNl)lвагiнrt до робочого мiсця i у зворотньому напрямку, за умов не порушення вимог

_ -..lKtt безпеки та законодавства з охороtlи ttраLцi, а також у разi отримання тiлесних ушкоджень
..lпtli шкоди здоров'ю. отри\{аних прllцiвниttо]\I llри виконаннi посадових обов'зкiв та пiд час

- :].:\ вання до робочсlго rtiсця i v зворо,I,IIьоNIy наl]рямку, внаслiдок протиправних дiй TpeTix
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oclo, за IIаявностi листка лitсарсьitих призначень, а також фiнансово-касових:oKyMeHтiB rTpo придбання лiкiв чи опJIати обстелtень.
7,1,12, Випла,lувати працiвнику MaTepiaTbHy допомогу у розмiрi про)Itиткового MiHiMyMyвстановленого для працездатноi особи ,runnойa"' uu"ru.rn" подii у разi :- одруження;
- народження дитиI]и,
- cMreTi родичiв перпrоТ черги рiдства;

7.2. Трудовий колек.гив зобов'язусться:
7 .2.1. Здlйснювати контроЛь за дотрИý{анняМ законодавства лро оплату працi.7,2,2, СПРИ,tТИ НаДаННЮ працiвникu, n.oo"]liHoi консуJIьтативноi допомоги з питаньiI.-tати прашi.
7,2,З, ПредставJIяти iнтереси працiвниtса пiд час розглядУ його трудового спору з оплати..:ацi в KoMicii з трудових спорiв.
7,2,4, На прохання працiвтIика представля,ги його iнтереси rцодо оплати працi в судi.

РОЗДIЛ ЧШI
С'о цiал ьно-трудовi пiль ги, га ра HTii, ком пенсацii

8. 1. Роботодili]ець зобов'язус.I,ься :

8,1,1, Органiзуваr,ll 
"роп,дЬп"я обов'язlсових щорiчних медичних оглядiв працiвникiв. ,,,Bapr{cT]]a.

8.2. Трудовиri колектrrв зобов'яlзуст,ься:
8,2,1 , Практикувати привiтання працiвнитtiв, яtti пiпrли на пенсitо з Товариства.

,,,,"rni.", 
ПРаКТИКУВаТИ rlРИВi'rаННЯ працiвнl,,пi" 1, святковi днi: новий piK, !ень захисника

8.2.З. Органiзовувати привiтаrtня
: _:'_' rr,I)IieHEIяM ДИТИНРI, 1]ИХОДОМ На ПеНСiЮ.

працiвниltiв у зв'язку: з Iовiлейними датами.
t1,2,4, ГIроходит rцорiчний пледичний огляд працiвlликiв товариства.

розJIл Ix
()ropoHa працi

9. 1 [rtlботодаl}ець зобов rязусl.ься:
9,1,1, Забезпе,iи,ги ,,ри ук,шадаtrнi трудового договору iнформування працiвника rriд- _.1!'К\' ПРО УNtОВи пРацi, наявtliсть па робЪчошrу мiсцi, о" "i" бу;;;;;ювати, небезпечних i- ,_,;]tsIl\ виробничих факторiв, якi ще не усунуто, моlltливi пu","iдп"i, u.rrrruy на здоров'я та- ,:,]Го права на пiльги i rсомпенсацii за роОоrу в таких умовах (ст,5 Закону Украiни,,Про].:j\ працi").
,;,l,], Працiвник мае право розiрвати Трудовий договiр за власнипл бажанням, яl(tцо,. -.г:lttirr I]e BrIKoHyC законодавствО про охорОн1, працi, ynnou' колективного доl-овору з цих'" '' } ЦЬО\I\' ВИПаДКУ ПРаЦiВНИковi виrrлачуarоa" 

"'пtдuu допоN,{ога в розмiрi тримiсячного- 
_ j:\ , сl ,б Закон1. Уrtраirrи ,.Про охорону працi'').

'- -:, ЗабеЗПеЧr'ВаТИ rrРаЦiВНИКiв, Ъaйn",rui на роботах iз забрудненняtм миючими- .-,.:-.,- -

, ,, , ];5;,:1}1i:::]:::::":,:-]::*:"у],пiдроздiлi i на робочому мiсцi умов працi згiдно
t-\ бс1l.t' U I'JOрення в ко)'nному tтtдроздiлi i на робочому мiсцi умов працi згiдно

*o#,-;:;fi:;:"'}::"1_Y:..:::li: j ]1YХt Забезгtечу_€_ додержанн,l прав працiвникiв,rrygD rrр4цtбtI!*ЪТ:: 
Ъ;rН:*:Ж"# :::_::,:.|_":I 1YЗ] 

(ст, 1 3 З ак о ну- укр ui" 
",, 

пр о 

- 

Ъ* ор о 
" 

у пр ац i ") .9i.5'"u,_::_::_l:,з:::::11::::i"::;d;"о"-"й,;#ff 
;;#di"JБ'JJ;,ъJu","

t медичноil допомоги потерпi1лимд аеIцасшгi BrmaJKiB, про прави.tа поведiнки при аварii. Не о""r#"*r'#;ъ?;1Т

a



Ц .-- _,r_

;;;;#;,;,,JJ;,l\ орони гrрачi з урахуван ня\,I мо)Itли во cl.el-{ р о ботодlавця.
9,2,5, Вносити пропозицii д-тlя попередI(ення виниttIJенtIя мо)Itливих аварiйних ситуацiй,

; lробни.lого травм а1.I{зму.

9.З. Працiвники TtlBaplrcTBa зобtlв'язую.l.ьсrI :

,_..,,",|;i;,'i,'#:]::::':"_':rл"лТi ":У:т ":рмативних 
aKTiB про охорону працi (ст.14) пiклуватися::-' особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку о.rо;у;;;;,'""""' 

rrуqцr \vl'l'f/' l.rrtJrУВаt'ися

9,З,2, Вив'tати i виконуваТи вимоги нормативIlо-правових aKTiB з охорони працi, безпеки
" 

_ rс_]iя,ltьностi, правиJtа поtsодlrtення З устаIкуванням i технiчними засобами навчання,
:] ; ] ст\,вtl,гиСя засобапл И колеIiтивI]ого та iндивiдуаuiьного захисту.9,з,3, Проходиr,и у встано]]леноN'у чингtиN4 законодавством порядку попереднi та_ , ..,]11чIIi лlедllчнi огJIяIди.

9,3,4, Спiвпрацю]Jати з Роботодавцем шtодо органiзацiТ безпечних i непrкiдливих умов,:___, tlсобl,tсто вживати посильнi заходи rцодо усYненFlя бУдь-якоi виробничоi ситуацii, яка::,_r', загрозу ix lки,гт,lо чи здоров'ю або ,,.дЬй, 
"Ki_ 

його оrооуЁ.u, i навкоriишньому- -ilo\I\' середовиtцу, rtовiдомляти Роботодавця про небезп"пу, 
"arцuaний 

випадок; в}кивати-.1 _lI._]o i,x попередження та лiквiдацiТ, надаtзат, n.p-y допомогу гtотерпiлим., _,,{, Вiдповiдати за порушення tsимс)г. :]л:]наLtених у цьо'{у роздiлi Колективноt-сl
a _-_,

юЗллх
}tошгро;lь i вiдп овiдальнiсть

10.1. Роботодавець зобов rязуеться:
l0.1.1. В уотановленому законом порядку:

- притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi зобов'язань (положень)шФг0 Ко,текгивногО договору, ненаJтежномУ (невчасному) ix виконаннi, порушеннiýцшвЕоJtlвстза trро колективнi договори.
l0,1,2, Роботодавець зобов'rзуЪru." забезпечити Друкування, подання на реестрацiю трьохщmпiрlшtiв IIъого Ко-текгивно,о дь.оuору i розмножеЕня його пiсля реестрацii в кiлькостi зrрьýlпr пршrriрнлшtiв.

Цей ко,:еКпlвний договiР укладенО строкоМ на 3 роки. BiH вступае в силу з дня пiдписаннядiс до прlfuягrя нOвого Ко;rективного договору.

праrliвниttи, у томУ числi 
"o,uooui "Зl91: 

,y,".'.О.rоuо,-п" навчання, iHcTpyKTaTt i перевiркузнанЬ з пи'анЬ охоронИ працi (ст.18 Закону Украirrи ,,Про охорону працi'').
9,1,б, ЗДiйСНЮВаТИ фiНаНСУВання.заходi" . u*uporr,, Й;i ir''5Б. iq заrtону украiни .,IIроохорону працi" в редакцii вiл 02.0б.2011).
9,1,7, Органiзовуваr,и проведення розслiдувань та облiку неtцасних випадкiв вiдповiднt_l довимог поJIо''tень про розслiдувагIня (ст.22 Закону Украiни ,,Про охорону працi'').9.2, Трудовиl,i колектив зобов'язусться:
9,2,1, Забезпечити ,lI(],ивну участь I]редставникiв колеltтlлву з питаяь охорони працi,безпеки лtиттедiяльtlостi, соцiалыrого страхуваI]ня у розв'язаннi питань створення безпечних\,_\{ов працi, попередх(ення випадкiв ,pu"rur"rn y i захворювань, оздоровлення та:]рацевлаштування у разi погiршення стану здоров'.lt rrрацiвникiв.
9,2,2, ЗахиIIIати права працiвникiв на безпечrтi'умови працi. У разi виникнення небезпеки-1.1я ItиттЯ i здоров'Я працiвниКiв вимагати припинення вiдповiдп"* pobir.9,2,з, Сприяти у здiйсненнi заходiв д.llя забезпечення виконання вимог законодавства}-краiни про oxoporry працi i здоров'я.

-,,^",.,,"}?"1,, ?:YТ_,:Т.:.::]_11Т про ЗаохоченIiя посадових осiб i працiвirикiв, а також
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1 0.2. Трудовий колеItтив зобов'язуст,ься :

10,2,1, Вимагати вiд РоботодавIIя розiрваitняt трудового договору з ним, якщо BiH порушус
]аконодавство про працю, не виконуе зобов'язань цього Колективцого договору.

10.3. Сторони зобовrязуrоться:
10,з,1, Спiльно визначати необхiднi заходи для органiзацiт виконання цього Колективного

договору.
10,з,2, Здiйснювати контроль за викоFIанням цього Колективллого договору як саплостiйно

I(о)I(ною i,l cTopiH. raK i спi_Iьлlо.
10,з.3. Звiтувати про виконання цього Колективного договору на зборах трудового

колектив)l в TaKi термiни: адлtiнiстрачiя ToBaplrc-l-Ba за ttiдсl,пtкам" п-.одuрного року не пiзнiше
1 липня.

Здiйснювати (гrеред звiтаlrи) коrtiсiсю з одI{акового числа trредставникiв кожноТ зi cTopiH
перевiрку стану виконанIIя зобов'язань i пcl,,toitteHL цього Колективного договору з оформленням
вiдповiднИх aKTiB перевiрки- змiсТ яких JoBoJиTIl до вiдопlа трудового колективу; акти зберiгати
у представникiв cTopiH уllролов)к c-lpoii\,-tii цьоr.о Ко-lективного договору.

10,3,4, ВизнаTити осiб, вiдповiда,rьнltх 3а в'Iк0IIанIIя окреNIих поло,,tень Колектив.FtOго
договору, i встановити строки виконанItя зобсlв'язань cTopill.

10.3.5. irерiодично шроволиТи зlrстрiчi J,-tя взасrrного iнфор}1},вання про стан виконання
зобов'язань.

10,з,6, Пр" HeBaIacHoMy виrtонаннi або невиконаннi зобов'язань (полотtень) цьогоколективного договору аналiзувати причини ,га в}кивати необхiдних заходiв для забезпечення
реалiзаuiI його полотtегtь.

10,з,7, Змirrи i доповнення в Колек,гивний до.овiр вносяться -,.ише за взаеN,lноIо згодою
cTopiH lliсл.ll проведенняr переговорiв.

Обговорено i прийltято на загальних зборах трудового колективу 'ГзоВ кКольчуга>
За дорученняN,I загаr]ьних зборiв трудового nonanrr"y Itолективний договiр пiдписали:

Вiд трулового колек,l.иву :

Голова Ради трудового коJектив\I

--4
-:-{7 IBarl ПЕI{АР

,,,jt" i? 202\р
м.п.

Олег ЩАНЬКО
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*Ц)) липня 2021 року

Загальних зборiв трудового
колективу ТзОВ '' Кольчуга ''

Загальна кiлькiсть працюючих - З9 чол.
Присутнi назборах - З7 чол.

президiя зборiв: Пекар i. Г'. - lfаLlllльник охорони

Поtiови.l JI. Я. - бrхгаrr,ер
Сектерар зборiв:

Порядок денний:

Про висуlrенIJrI предСтавникiВ llo скJrадУ Ради Тру;tовогО колектив)r 1.зоВ '' Кольч\rI.а ''.

Слухали:

1, IIекар IBaHa Георгiйовича, який запроtlон),вав обрати ч"]]еноN,1 Ради трудовоl.о коJlек"IивуПопович JLЯ. lа попросив Ilp1.1cl,r.Hili члеч,iв ,plroouuao ltолеi(тиву висjIовитися з даногоrrривод)/ та tsIlс\.rl\-lи iнtпих кандirдатiв
2, Росl,Л ВасилЬ Васrlльовtrч запроПо'\,вав l,a^()ri обрати до Ради трудового ко-цективу llcirexIBatta Bo.,tclJttrttll)t]l]ItLia та ГIс.кil}] IBaIIil Гt,ol]гiriовrrча. tlppl цьоN{у зазначивши, що гоJiоLjоюРади тр},до]]ого I(o_1eliTI IB\- _]tlt]i.tt,Htl об]llt r ll 11с.кар I.Г.

Iгrших пролозrtu iii не rtaJ.xt)_lll. IO,

постановrtлlt:

1' 
;::H""];lTatltl 

Pa:tt Гllr.lРgр10 litr-IclilrrBt lов i,ко.tьч}гаl> пекаря I. г., пе:lех I. в..
2. Обра'ги го,Iс)вL]ю РТК - I1eKa1.. ]. |-.

Рiшення прltiiня гtl О_ItlОГt)-lt]сl]О-

Голова зборiв:

Секретарь зборiв: -г
--Q'L4_,,-

м. Мукачево

Пекар L Г.

Попович Л. Я.
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( ) jIиIIIlrI 2021 porcy

Загальнlrх зборiв I р\.]{0l}ого
колективу ТзОВ .. Iitl.rьчуга ''

Загальна кiлькiсть працIоrочих - 39 чол.
Присутнi на зборах - З7 чол.

Голова зборiв:

Секретарь зборiв:

Президiя зборiв: Пекар I. Г. - HilLl|1_ibI]l]K o\opoHi.I

Сектерар зборiв: бr хга,l rер

Порядок денний:

ЗатвердтtенIlя колективного договор) rli;l; J1l1)L.Iiili( lt] та Радокl
Трудового колективу Тзов '' Ко,lь.Ilгil " rrэ ](lj1 - ]rr]_; 1l.il.

Слухали:

i, Голову ртк - Пекар I. I'.. якttt-t пOвi.]о\1I1в ji,,]'i: t jjr[r ]]L.]\.Iьтi,lгI1 рсlбоllл з пiдr.отовки
колективного доГовор}, i ознайLr\llIв Пilil;r, _., ir iз зrtiстt,lt iio.1eKI 11вtlt)го доl.овору.2, СекретаР зборiВ * Поrtовl,тч -l.Я . ЗН j--'_.l ]',,i;t]]I1Цitt) jltгlJс1)-]1.tтI1 ItO-.IeliTLlBHl.Ti-l договiр пri;i
диреtсцiею i Радою Тру.чоtзс-,r [] .iit-),]J l l,.:l ,

постановили:

3, Затвердит'и ltолеttt,rtвrtttй _itl]tl,]jlr Ttlr 'tt'1 - ](]]5 р.р, lri,K в,r]асниltо\' i Радою
Труловоr,о ](oJ I eliTll в\-.

Рiшення приlitlя го o.:tн00-0. IOcHo.

лt. N4yKa.teBo

Пекар I.Г.

Попович Л. Я.


