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колЕктивнии договlр

пп (РЕВЕРс-ТРАНс"

,l. Загальнi положення

1.1. Шс,rе lrЕпtдпцшя колективного договору

1.1.1. Колекивний договiр укладено з метою сприяння регулювання трудових

3[дrэcrrH та соцiалЬно-еконоМiчних iHTepeciB працiвникiв i роботодавця ,

1.1.2.КолепивниЙ договiр мiстить эобов'язання cTopiH, якi його уклали, tцодо

GтвореннЯ умоВ длЯ пiдвищення ефективностi роботи, реалiзацiТ професiйних,

тудових i соцiально-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

1.2. Gторони договору

1.2.1, Колепивний договiр укладено Приватним пiдприемством

'. Реверс-ТранG'' в особi дирекгора БiлявськОrо МикоЛи Миколайовича ( далi

роботодавець) ,з однiет сторони та органом уповноваженим на представництво

трудовиМ колективОм, в особi РусиН tллi Васильовича представляти iнтереои

працiвникiв , з iнtлот сторони, уклали цей договiр про наступнi свот взаемнi

зобов'язання ( далi Сторони):

1.3,1. УмовИ цьогО колективнОго договоРу е обов'ЯзковимИ для обох CTopiH,

Щi умовИ в разi будь-якиХ суперечоК i розбiжностей не можуть трактуватися як погiр-

шуючи положення працiвникiв, порiвняно з чинним законодавством Укратни, iнакще

вони признаються недiйсними.

1,4.1, Норми та положення цього колективногQ д9говору е обов'язковими, як

для робоТодавцЯ так i поtдирюються на Bcix працiвникiв ,

1.5.1, Жодна з CTopiH, що уклала колективний договiр, не може в односторон-

ньому порядку припинити виконання його положень,

1.6.,1. L{ей колеКтивниЙ договiР зберiгае силу у разi змiни складу, структури i

найменувань пiдприемQтва, а у випадку його реорганiзацiТ BiH може бути пере-

глянутиЙ за згодоЮ CTopiH. У разi змiнИ роботодавця дiя колективного договору

зберiгаеться не бiльще як pik. У цей перiод Сторони повиннl розпочати переговори

про укладення нового або змiнi цього колективного договору.

1.7.1.положення цього колективного договору дiють до укладення нового

договору. 
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2. Органiзацiя виробництва, працi,

забезпечення продуктивноТ зайнятостi

: " .*,эден трудовий договiр (контракт), що укладаеться роботодавцем з

-:;-,:-,'.Зt,i,, -з може суперечити цьому колективному договору таким чином, щоб

-:_:-:-: з ::-aHHiM, права й iнтересИ працiвника в трудовому доrоворi (KoHTpaKTi)

; -," =.,,l,i]э _,{ном обмеженi, У разi виникнення TaKo'i суперечностi вiдповiднi поло-

- i--= -:_,:эзого договорУ (контракгУ) визнаються недiйсними,

222. Роботодавець не мае права вимагати вiд працiвника виконання роботи, не

:5 , л,,эзленоГ трудовимИ договорами (контраrпами). Зобов'язаний передбачити в

.э--эакгi або розробити i затвердити для кожного працiвника його функцiональнt

:iэзязки, ознайомити його з ними i вимагати лише iх виконання, У даних

эl,нкцiональних обов'язках або в контракгi може бути передбачено виконання одним з

-сацiвникiв обов'язкiв iншого лише у випадках тимчасово'r вiдсугностi останнього у

зв язку з хворобою, вiдпусткою або за iнших важливих причин, причому TaKi обов'язки

можль покладатися на iншого працiвника тiльки за додаткову плату та з урахуванням

його реально'[ мохсtивостi виконувати 'tx, тобто з урахуванням належноr професiйгtоl

пiдготовки та зайнятостi при виконаннi безпосереднiх обов'язкiв,

2.3,2, Кожний працiвник зобов'язаний сумлiнно i якiсно виконувати cBo'i обо-

В.яЗкИ,праЦюВатИЧесНоiсУмлiнно,дотрИмУВатИсЬдисциплiнипрацi,своочасноi

точнО виконуваТи розпоряДження роботодавця, дотримувати трудову i технологiчну

дисциплiнУ,вИМоГИНорМатИВНихактiвзоХороНИпрацl,дбаЙливовiдноситисядо
майна , на прохання роботодавця негайно представляти звiти про виконання сво'[х

конкретних обов'язкiв.

2,4,2.У випадках, запланованого звiльнення працiвникiв у зв'язку iз змiнами в

органiзаЦiТвиробництваiпрацi(зпiдстав,передбаченихп.lст40КЗпП)
роботодавеЦЬпопередЖаопрацiвникiВперсоНалЬнопромаЙбутнезвiльненняне
пiзнiше, нiж за два мiсяцi. при цьому роботодавець пропонуо працlвнику iншу Роботу

завiдповiдНоюпрофесiеюЧИспецiалЬНiстю,азавiдсУтностlтако'tроботиабо

вiдмовИ вiд Hei працiвниК працевлаШтовуеться самостiйно, При звiльненнt з пiдстав,

передбаченИхпУНкТомlстаттi40К3пП'працiвникУвИплаЧУютьвихiднУдопоМоГу'

згiдно законодавства Укра'[ни,

2.5,2'ПризвiльненiпрацiвникiвУзВ'язкУiззмiнамиворганiзацitвиробництваt

працi враховуоться переважне право на залищення на роботi, передбачене статтею

42 К3пП та iншими законодавчими актами,
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3. Нормування i оплата працi

j - З Заообiтна плата виплачуеться за мlсцем роботи у валютi Укра'l'ни ( 2 ) i

::;-: -/сла кожного мiсяця, а у випадку, якlло день виплати заробiтноl плати

:1 ,z:-"э; з зихiдним днем - напередоднi цього дня,

3 2 З Встановити мiнiмальну зарплату згiдно законодавства Укра[ни,

3 з З Вiдомостi про оплаТу працi надаютьсЯ iншим органам i особам тiльки у

=.'-а:каХ, прямо передбачених законодавством,

3.4.3. ОплатУ робочогО часу за вимушенi просто'i (з розрахунку мiсячноi норми

ээбочого часу) не з вини працiвника провести вiдповiдно до чинного законодавства,

але не нижче мiнiмального розмiру заробiтно'| плати, гарантованого державою,

3.5.3, При уклаДеннi трудОвого догоВору (контРакту) роботодавець доводить

до вiдома працiвника розмiр, порядок i термiни виплати заробiтноl плати, умови вtд-

повiдно до яких провадяться вiдрахування iз заробiтно'i плати.

3,6.3, Робота в святковi, неробочi i вихiднi днi, якцlо вона не компенсуOться

iншиМ часоМ вiдпочинкУ, а такоЖ в понаднормовий час, оплачуеться в подвiйному

розмiрi,

3.7.3. Bci питання, tцо стосуються заробiтноl плати i премiювання,

повiдомляються працiвникам.

4. Встановлення гарантiй, компенсацiй та пiльг

4.1.4. Працiвникам надаються гарантiТ, компенсацiТ i пiльги пiд час службових

вiдряджень , переТзду на роботу в iHruy мiсцевiсть та в iнших випадках, передбаче-

них законодавством.

5. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку

5.1.5. Встановити п'ятиденниЙ робочиЙ тиждень, якиЙ зобов'язуються

виконувати Bci працiвники, з режимом роботи:

. початок роботи - 09.00 ,

. закiнчення роботи - 18,00,
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r -::ээза для вiдпочинку i харчування з 13 00 до 14,00,

, |:-ээ-а i недiля - вихiднi днi.

: : : -э-ээедоднi святкових i неробочих днiв тривалlсть роботи працiвникiв

-3 одну годину.

: j : Ээботодавець зобов'язуоться погод)кувати з працlвниками змlни

робо"rого дня (тижня).

5..1.5. Працiвники повиннi бути повiдомленi про понаднормову роботу не

fi 3€l добу до iT початку.

a a a Працtвники за погодженням iз роботодавцем мають право використати

-- -.,,/ -эафiк роботи.

5 5 5 Тривалiсть lлорiчно'l вiдпустки для працiвникiв встановлюеться не

,.,:-_э 24 календарних днiв.

5 7.5.За сiмейниХ обставиН та iнших поважних причин працiвникам вiдповiдно

:э ,х заяв можуть бути наданi короткочаснi вiдпустки без збереження заробiтно'l

-|ати на TepMiH, обумовлеНиЙ угодоЮ мiж працiВником i роботодавцем тривалiстю

*е бiльш як 15 календарних днiв,

5.8.5. Bci працiВники зобоВ'язуються без дозволу роботодавця перебувати в

примiщенНях пiдприОмства в неробоЧий чаС з причин, не пов'язаних з роботою а

також не запрошувати туди cтopoHHix осiб,

6.1'6'ФормиiУмовитрУдоВогодогоВорУ(контракгу),втомУчислiзвiльНенНя'

непередбаЧеНiзакоНодавстВоМ,пiдлягаютЬУзГоджеННюзпрацiвНИкоМ'

6.2.6.КожниЙЦ{оЙНопрИЙНятИЙпраЦiВНИкзобов'язаНИЙозНаЙоМИтИсязУМо-

вами колективного договору пiд розписку,

7. Умови i охорона працi

7.1,7, Створення безпечних умов працi е обов'язком роботодавця, який

органiзуе умови працi на робочому мiсцi, безпеку технологiчних процесiв, машин,

механiзмiв, обладнання, iнших засобiв виробництва, наявнiсть засобiв захисту,

вiдповiднiсть санiтарно-побутових нормативних aKTiB з охорони працi чинному

законодавству.

6. Прийом i звiльнення працiвникiв

--
a



= 

1, 1

зэбов'язанj знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про

: :;:- -:э* -.ч-э,':а поведiнки з машинами, механiзмами, обладнанням, iншими

,l -:l],,, :.,::j-,,--за користуватися засобами iндивiдуального i колективного

--лrэ-ять обов'язковi медичнi огляди (можуть бути передбаченi й iншi
- 1 l* ,y-,

: : :: =..,, -эацiвникiв).

-:-РоботодаВецЬзобов.язаНиЙвiдшкодоВУВаТИпрацiвникамфiзичнiзбитки'

::.:::-пошкоджеННяМстаНУздоров'я'поВ'язаНИМзВИкоНаННяМТрУдоВИХ
:::- =зл з, а такоЖ моральнi збитки, заподiянi внаслiдок небезпечних або шкiдливих

::-сацI.НаУМоВахiвпорядкУ,передбачеНИхстатТяМИ173,1731К3пПУкраtни

:-э-ямИ 11-13 ЗаконУ УкраТнИ кПро охорону працi> Правилами вiдшкодування

:эбстодавцемзбиткiв,заподiянИхпошкодЖеНняМздороВ.я'поВ'язаНИмзвИконаННяМ

-/мтрУдовихобов,язкiв,затверджеНИМпостаНоВоюКабiнетУМiнiстрiвУкраiнивiд23

:ЭРВНЯ '199З рокУ Ns472, та iншимИ законодавчими актами Украiни,

7'5'7.Працiвникизобов.язУютЬсяВИкорИсТатИнаданiiмвкористуВанНя

(розпорядження)траНспортнiзасоби,технiкУтаiншемаЙнотiлькивслУжбових

цiлях.

8. Gоцiальнi пiльги i гарантiТ

8.1.8.РоботодавецьгараНТУенадаННяпрацiвникамвiльногоЧасУдЛя

проходжеННяМедИЧНихоглядiв,отрИМаННямедИчНоТдопомоги,яВкИдодерЖавНИх

органiв для розв'язання необхiдних житлово-побутових проблем працiвникiв без

проведеННябУдь.якоговiдрахУВаННяiззаробiтноIплатиабоiнцlихнеобгрУнтоВаНИх

санкцiй.

9. ГарантiТ дiяльностi

представницьких органiзацiй працiвникiв

9.1.9'РоботодавецЬгараНтУесвободУорганiзаЦiТi

колекиву , поради трудового колективу, проведення в

зборiв трудового колективу,

дiяльностi Ради трудового

неробочий час загальних



10. Змiна форми власностi

" - " '| Э:ZЭ-ЭiЗзЭ-э зсбов'язаниЙ завчасно iнформУВатИ працiвникiВ про

Brgcrrocri або його g.грукryрних пiдроздiлiв ( не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi)

1 1. Вiдповiдальнiсть CTopiH, вирiшення суперечок

або неналежного виконання обов язкtв, передба-

несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинногс
" 1 11 У разi невиконання

*:-:-э цим договором, Сторони

: э.]-эдавства,

11'2.11'СпоримiжСторонамидозВоляютЬсявпорядкУ.ВсТаноВлеНоМУ

з э iонодавством Укра'[ни.

'l 2. 3аключнi положення

12.1,12. TepMiH дiТ цьогО договору - до 25, 01 ,2026 р,

12,2,12. Колепивний договiр продовжуе дiяти пiсля закiнчення строку на який

BiH укладений, до того часу, поки сторони не укладуть новий договiр,

12.3.12'3мiниiдоповненНядоЦЬоГоflоговорУпроТягоМтермiнУЙогодi't

МожУтЬВНосИтИсятiлькизаУМовИвзаемноТзгодiСторiн.

12.4.12. Контроль за виконанням договору здiйснюеться безпосередньо

сторонами або уповноваженими ними представниками в порядку, обумовленому

СторонамИ в окремiЙ письмовiЙ (або уснiй) угодi,

ективу

\ý{l
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