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протокол
загальних зборiв трудового колективу

,Щочiрнього Пiдприсмствu " ТУП YKpaiha" нiмець Koi
фiрми "ТУП Г.М.Б.Х.'

20 вересня 202| р. Мiсце проведення зборiв :

с. Нове Щавидково, вул. fuхновича, бул 13 А
Облiкова кiлькiсть штатних праuiвникiв
становить - 280 осiб.

присутнi: - члени трудового колективу 195 працiвникiв та виконавчий

дирекtор пiдприемства Грабовчак е.е., уповновахений на укгIаденшI
колективIIого договору зi сторони адмiнiстрацii.

з метою регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних
вiдносин i узголжЬr"" iHTepeciB адмiнiстрацiI пiдприемстра, уповноваженоi
власникОr, irрудового колективу пiдприемства, проведено цi збори.

Порядок денний:
1, Розгляд та ухваJIення проекту колективного договору.
2. Обрання представника трудового колективу дlя представпеншI 1нтересlв

працiвникiв пiдприемства.

,Що початку зборiв зауважень, пропозицiя або змiн до порядку денного_вiд
присутнiх ". Ъuдiйшло. YxBa-rreHo збори розпочати одноголосно. Для
u.д.rr* зборiв запропоновано обрати головуючим на зборах Дудаша В.в,, а

секретарем зборiв Татинець T.I. - ухвztпено одноголосно.

По п.1 порядку денного -
yxBzUIeHo затвердити наданий на розгляд зборiв проект колективного

договору i пiдписати його сторонам зазначеним в договор1 - одноголосно.

По п. 2 порядку денного - ухвчtлено обрати представником дIя ведення

переговорiв вiдносно колективного договору мiж власником та працiвниками,

пiдписаннЯ колектиВногО договорУ, ДIЯ представлення iHTepeciB трудового

колективу Басараб М.Й. - одноголосно.

Укласти колективний договiр на викJIадених в колективному договорi

умовах мiж представником власника та представником трудового колективу.

В зв'язt<у з тим, що порядок денний зборiв виtIерпано збори ввuDкати

закритиМи. ПочаТок зборiв о 16 год, к.ч. кiнець зборiв о 18 год. к,ч,

Голова зборiв Дудаш В.В.

Секретар зборiв Татинець T.I.
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Ухвалено на загалыrих зборах
Трулового колективу
ДП (ТУП УкраiЪо> нiмецькоi
фiрми (ТУП г.м.б.п>
Протокол вiд 20 вересня 202t р.

КОЛЕКТИВНИЙ

договIр

мiжс роботодавцем та
трудовим колективом

ДП (ТУП Украiна> нiмецькоТ
фiрми (ТУП г.м.б.х>
на 2021 р. - 2026 р.



TUP

<( 20 ) вересня 202l р. с. Нове .Щавидково Мукачiвського району

з метою сприяння реryлювання трудових вiдносин i соцiально-економiчних irгересiвпрацiвникiв i робЪтодавй' дt uтуц' ЙрuЙuп*;й*;;iЪБfrf -iй"]jй?; ; ЪoiДиректора пiлпр_цеlиства Грабовчака € с, '(Робоrодuu.ц"l . Ъi"i.т ;й;;;;]'iоrЁ"околектив ДI (ТУП_Украiно в особiлвибраЙго i упЪвноваженого представника трудовогоколективу Басараб м.и., (надалi - СторЪни) пiilп"сши цей до.о".iр про поданi, нижчевзаемнi зобов'язання.

1. Загальнi положення

1.1. Щей *оп.лJ:у." 
aл"i9:iр укладений вiдповiдно до законодавства Украiни про працюв т.ч.: Кодексу законiв ,рq_працю Украiни,'ЗЙ;r-V6;Ь" '''iiрБ *БпЪ*iЙ""iдоговори i угоди"' ЗаконУ Y-Pq1g" "Про оплаry .rfuцiо,-Эu*оr,У Украiни ''ПроохоронУ_JIр?Ч'],_Зl"онч У191ц "Про вiдпу.r*"п, з"*Ъ"} y6;ilr;:,fi;;;;;"ri;r"

населенЕ
роооrъд ji'i;ЧН#ffi"""НiХН?;|J##"' соцiально - eKoHoMi чнi вiдносини мiж

1,2, УмовИ цьогО колективногО лоiовору е обов'язковими для CTopiH, що його
:'ё191{1 Щ 

'Ч::1_1:ЧialУ 
бУДь-яких ."Й"i рЪ.*од***rь не можуть траIсryватись якпогlршуючи, порlвняно з дiючим законодавством Уфаiни, попо*.'й пi,ацluir*i;, ;;;й-"в протилежт9rу випадку вони визнаються не дiйсниЙи.l,J, rlоложенНя цьогО колективНого догоВору пошИрюються на Bcix прашiвникiвПiДПРИеМСТВа i е ОбОВ'ЯЗКОВИМи як для упрu"пiп.ЙЬЪо персонапу, так i для кожного членатрудового колективу,

1"4, ЖодНа з cTopiH, що пiдПисала колективНий договiР, не може в односторонньомупОряду _црипинити виконання його положень.
. 1,5, Idей колеКтивний договiР чинний.У випадку змiни складу, структури i найменуванняпlдприемства, а 

":$1Iлй:,11р:9р.анiзацii,вiн мойе бути переглiнуiйП#з.одо,о СiБрЙ.-УвипадкУ змiни власника пiдприемсruа дi, попБ*r"u"Ъ.о л.i.о"оlу .О.рi.аurься не бiльшероку, В цей перiоД Сторони пЬвиннi poi.ro"u., 
"Ьрйо"ори про пiдписання нового чи змiнудlючого колекти вного договоDч.

1,5, КолекТивниЙ логовiр irЪбу"ае чинностi з дня його пiдписання Сторонами,ПоложенНя цьогО колективНого договОру дiЙтЬ до "iд"Йu"й;;"; договору.

2, Органiзацiя виробництва i працiо забезпечення зайнятостi

-^л?! 
Жодний iнший трудовий 

договlг (контракг), що пiдписуеться пiдприемством зпраFlвниками' 
":,,,Y:i:л:I1:р9"зr" цьомУ .колёктивномУ договорУ таким чином, щобпорlвняно з ocTaH_HiM, права та iнтереои прiцiвника в трудовому. лоiоuоД'i*Ьrrр.*lj o]i"якимосЬ чиноМ обмеженi. У випадку виникненн" .акоr',о 

"роr"irlil, Ыi.rоurдr,l положеннятрудов olo договору (коrrгракry) в из нЪються недi йсниЙи.
2.2. РоботодавецЬ неЪправi вимагати 

"iдБ;цl;п"*u u"*онання роботи, не обумовленоiТРУДОВИМИ ДОГОВОРаМИ (КОНТРаКТаМИ). ПiДпРиеЙст"о.оОо"Й.u"е ;;dоЪ;"ти в контракгi чlt
РОЗРОбИТИ й ЗаТвердити для *on rro.o робiЙ;;;;;;Ъу;-цt;;;t ;ЁЬ",".*r, ознаl-tоlrlггliйого з ними i вимагати лише ix викояання. В ц;; фr;,i,iiо"йirй" Бъоыi.*u" чи в коrrграь-гiМОЖе бУТИ ПеРеДбаЧеНО Виконання одним . 

"рuцlii"*li БоЪ"Б"i;i;;;.о.лllше у вIlпа,]ц,тиМчасовоi вiдсутностi, останнього у зв'язку .';ЙЪ;Й;,;оЫ;Й;; з lншIIх BФKjTIIBII\причин, причому TaKi обов'язки моясу-гь покладати."' 
"J Т"ЬЪ.Б ,рuчiu*rr*i ;;;-;.додатковУ _платУ i з враlУванняМ необхiднОi прЬфесiйноi пiдгото"*" й iuййrо"r.1 

-,-,р,,
викоfiаннl безпосереднiх обов'язкi в.

2,3, Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати cBoi обов'язкr.дотримуватись дисЦиплiнИ Т9ацi, своечаснО iЪочнО виконувати розпорядженнjI Роботодавцята ВпоВноважених ними осiб, дотриМУВатисЬ трУловоi л"rе*"о'лЬii.riоГ-д".ц"плiни, ;;;пормативНих акгiВ з охорони працi, дбайливо сiавитись до плuи"i йдrr!""r"r"u, на вимоryнадавати звiти про виконання cioix конкретних обов'язкtв.
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-:".. Ща]Jtsн}lКIl ]tlo;+n-Tb бl,тlt звiлЬненi З пiдприемства у випадку змiн в органiзацii
';I:,*-,:HiIl]TBa- 

прIr сfiороченнi ч}lсельностi чи штф. В цих"випадках вони персонально::]еэеf,i\аються Роботодавцем про майбутне звiльr"л,эlй n.iпр,,i,","о н&дае пр?ц:н_чку' iншу о"d;Ц" ff Ж}#r]i"i#"i" ; ТЧ."ТЁнеrtо;ь-lliвоgгi цьогО або при вiдмовi працiвниiч ui/ ";i; "-;;;;;й- 
.rрuц."паштовуеться

::l'_Y::9 П!1.?1{ЬНеННi- ПРаЦiВника ia пiдставою, вказаною в цьому пунктi, за ним
:.r_|]:1i:::__ЗаРОЬlТНа ПЛата за весь перiод подаJIьшого працевлашryванЙ, ane ,,е бiльше,нlж за 3 мtсяцi вiд дня звiльнення.

2,5, Звiльнення працiвникiв догryскаеться лише пiсля використання Bcix наявних iдодатковО створених можливостей для забезпечення зайнятостi на пiдприемствi.

3, НормуВання.i оплата працi. Встановлення форми, видiв i розмiрiв заробiтноiплати та iнших видiв заохочувальних i йойпенсацiйниi виплат.

_,_ _J_1, 
ЗаРОбiТНа 

:.i:]_1_"1УЗ="У€тЬся за мiсцем роботи нацiональною валютою украiни не
рlдше двох рi}З на мlсяцЬ з промiжКами у. виплаii не бiльше 16 (шiстнадй;rr;.;;;;Б;r-
днiв, Заробiтна плата за час тимчасовоi iiл"у.1*" u"ппu.rу.rься не пiзнiше, нiж за З днi до
:::_1ТУ_ ".rДПУСТКИ 

абО У ТеРмiни, .rр"зпrа.rЁ"i дп" 
"r.r.,iar" заробiтноi плати за з€швоюпрацlвника.

ЯкщО день випЛати заробiтноi платИ збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочимднеч, зарqбiтну п{Iату виплачують напередоднi.
J,Z, t'lДОМ"':jl:::jТI 

lРlЦi ПРаЦiВНикiв надаються iншим органам i особам лише увипадках, прямо передбаченими законодавством.

_л",]j,:___ЧРи 
пiдписаннi трУдовоГо Договору (*ъ";рuкry) Роботодавець доводить до вiд9ц1

:зху:1I1_ро.r,р, порядок i Tepl,riH в.иплаiй заробiiноi'iлаrи, у"оu",iнйо;;;;;fr,;"здlиснюватися утримання з заробiтноi плати.

, 1r',стукгура заробiтноi Ълати складаеться з ocнoBнoi i додатковоi зарплати, а також
1:УлТ_:1"11:l:аЛЬНУХ i КОМПеНСаЦiйНИХ ВИплат, змiст яких полягае в наступному. основназароЬtтна плата е обов'язковою винагородою прjlчiвнику за виконану ним роботу згiдно звстановленимIr нормами прачi (норми часу виробir.пr, 

р9:1{го_вування, ,;;ЫЙ;6"9;;;;Ь jвстановлюеться у виглядi тарифн.их ставок (<iклалiif.l договlрних розцlнок для рооочих, lпосадових окладiв лля службовчiв 
_долажоъа.uробir"а плата - це винагорода за .працюпонад встановленr норми, за труловi успiхи i винахiдливiсть, оaобпй умови прац1, вонаВКЛЮЧае ПРемii, доплати, надбаЪки, гаfантiйнi i поr"ЪiЙiЙ;i'";;;;;;].,ерелоаrенi чиннимЗаконоДаВстВоМ (наприклад, Доплата iа.сУмiще"п" .rроф.iй i;;;ы io.rnuru за виконанняобов'язкiВ тимчасовО вiдсутньоГо працiвНика, комп;йцii-Б;Бт,б""их вiдрядженнях,доплата за робоry в понадуРочний^час, В святковi-Дн1, компенсацiя за проiЗд до мiсця

роботи).
ПРаЦiВНИКu"iлj_Т,'_ 

":.qУ. ПРийнятi на роботу на пiдприемство, заробiтна плата напротязi трьох мiсяцiв з дня.. пilийнятгя 
"u' й6rr виплачуеться в розмiрi не меншемiнiмальпоi зарплати за кожний 

"iд.rрацооuаний'мiсяь незilIежно вiд результатiв працi,3,5, КОНКР*"j_Р::_Y]р_и тарифнЙ* cra"on (дБ.Бiiр""*-й;цi;;ii jr-ooo.r* i пъсадовюr
:,Yli__:jr9ОЧiu ВИЗНаЧаЮТЬСЯ В Межах наrIвних коштiв на оплату працi в суворiйвlдповlдностi з пр_офе_сiями, квалiфiкацiею працiвникiв, складнi*ro;;-йовами виконуваноi
III1 роОоти *jдповiдно до затвердженого штатного розпису,_та розпорядчрrх документiвшдприемства, Пр_и ЦЬОIv{У. основна заробiтна плата ,rd ,o*d Ъуr"'йЪ"-ою встановленоюзаконодавством Украiни мiнiмальноi заробiтноi плати.

з,6, оплаТа за проДукцiю, що в"яв"лас, O|uno, з вини працiвника, проводиться впорядку, встановленомУ законодавством про працю, виходячи i технiчнIтх можлllвосте}-tвикористання бракованоi продукцii. По*ний брdк оплатi п;;Й;.; Ы рЙi ,;;Ь;;r;Ъ;
##H?-"H3;T"*TPj_Yi1:l9|'_'i ::з:9iт,ч:t :pi::2,T:,-:T::: lу:лчlчilй".у;;;; .

i:r:liз_;Ы";i:ff#I"Щ'#jЬJ^ff Т,Ч#f#,fi уr;il?fr 'ffi l"#"'."'.ffi а,il'ь"#;х,л:таке вlдшКодуваннЯ проводитЬся на пiдставi вiдпоiiдноiо сулоuо.о рiшення. Прачiвник з

:::i,:_1Р":,_9Уj_jопУщений брак, може добровiл"по'u,д-подувати пiдприемству BapTicTbпрозукцl1', що виявилася браком.
з,7, Робота в святковi днi, якщо вона не компенсуеться iншим часом вiдпочинку, а такохв понадурочний час оплачУеться в подвiйному розмiрi. При ;"rй;;;i-'iй", питань оплат}lпрацi РоботодаВець керуеТься полоЖенняМ статёИ кз;Пiэ;;;i,Йр;i;"'i'Про оплату працi''3.8, Робота в нiчнйй час, регламентований ст.59 КЗпПу r"2i.об дБ-Ьо^оЬj;;;;фй;;'"



тL]гр
aп-цш.у g,?S'/оршнiрутарифноi ставки (окладу) за кожну годину роботи в нiчний час,

3_9- t}штrа ч9чоlо пе з вшш праgiвr*rка в тому iислi на riерiод оiолоше"rr" карантину,ЕтЕпшоrс Каfiпgгом tчfiнiсгрiв Украiни, оплачуеться з_розрахунку не нижче Ъiд д"о*
цGгш тryнфноfr' ставки встановлепого працi вниковi розряду 1оклЬлчi.

4. встАЕовJIЕЕня гАрднтй. коtллпшнслцй r пrльг.

_4.1. Працiвникам за рахунок пiдприемства надаються гараlrтii, компенсацii при
особrшвшr умовах працi, с.гryжбовЙ вlдрядженнrtх, при переiздi 

"u рЪОоrу u i"luy йii!."iсЪu
l в lIilIIlD( випадках, передбачених законодавством.
, 4.2. Гfiдприемством встановлюються додатковi гарантii, компенсацii i пiльги
(компенсацiя з9 використання особистого транспорry; *оr.rеrrьацiя за найм житла та
додаткових добових витрат на вiдрядження 

-в 
окремих випадках, гарантii забезпечення

засобамИ iндивiдуаЛьногО захистУ працlвникв, медикаментами лопi*uр.uЙ медичноТ
допомоги, тощо).

5. РЕЖИМ РОБОТИ. ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ I ВШПОЧИНКУ.

5.1. На пiдприемствi встановлЮетьс1 такий режим роботи, якого зобов'язуються
|отр],1муватись Bci прафвниКи: початоК р-ф9т" - 08.Ь0, закiнчення'роботи - 17.00, ,iep.puu
|aIя 

вlдIоЧиjIку l харчування - з 12.00 ло 13.00; для працiвникiв, на яких розповсюджуеться
двохзмlннии режим
. роботИ: |-_ш_а змiна - початоК.роботИ з 7.00,_закiнчення роботи-15.30; перерва длявiдпочинкуз.11.00ло 11.30; 2-газйна: початокробоr"- ls.jо,ъ;*iййрЬооi'rIi+Эо,

перерва для вiдпочинку - з 19.30 до 20.00.
5.2, У буль - якому випад_ку тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати

встаЕовлену законодавством Украiни: 40 годин на тюкдень,
5.3. Напередоднi святкових i неробочих днiв тр"валiсr" роботи працiвникiв скорочуеться

на одrry годину.
НаЛУРОУ1лР9qО:1 МОЖУть Застосовувати лише у винrIткових випадках з додержаннямвимог статей 62-64 кЗпП.
5,4. {ривалiсть щорiчноi_рjлгryстки.дJUI працiвникiв пiдприемства встановлюеться не

м.енше 24 календарних днiв. Жiнкъм, я4i працйють на пiдприЁмствi i мають двох i бiльйе
дiтеЙ BiKoM дО п'ятнадцятИ рокiв-абО дпо"rry i""йЙ-';;д;;;.;-додurпЬ"u ,цорйu
оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарниiднiв без уfiахуЬЬ"*с"rr*о"й i ,.йЪЪ"r-
днlв.

5.5. Адмiнiстрацiя пiдприемства визначае перелiк.посад i професiй, робота на яких
встановлюеться на умовах ос_обливого харакгеру прац1, ненормовано.о робочого часу (до
цьогО перелiкУ належатЬ особи, що працЮють на посадi керi"'никi", 

""дiЙ, "Ъчй"пйi, йопраЦюютЬ За *oY:];.':l:y2 :i, ц9бота,. що виконуеться в умовах, ,*i зъ пдсуй,iй"
проведеноi атестацii визначенi як j(шкiдливiu,_щ6.:.ччu такиуr працiвникам право на
додатковУ щорiчнУ оплачув.анУ фпустку. ТривалiсТь TaKoi додатковО1 вlдгýrстки
визначаетЬся за окреМим перелiКом в ýсrNаТк}-],.чо-9 невiд'емнОю часrинОю IрогО договору.
_,__|:9.Щ" ПРаЦЮЮЧИХ На пiдприемствi iнвалiдiв Т та2 групи щорiчна чергова оплачувана
вlдгlустка встановлюеться тривалiстю З0 календарних дiiв, а iнвалiдай з гругшl "- 26
календарних днiв i надаеться Ъ зручний для них час. 

^

Працiвникам, якi не досяiли 18-рiчного BiKy, основна вiдгryстка встановJIIоеться
тривалiстю 31 календарний день i ryrоже.бути викорйЬrа"а У оуо"-frйй.ru" за ix бажанням.вiлпуцки iнших видiв надаються згiдно lз законодавством.

л5.7. Графiк чергових щорiчних вiдпусток зБерд*уеться Адмiнiстраrцео пiдприемgгва
до 31 сiчня поточного РокУ, для чого i{.Hp4a.'eTb9, йроi, не пiзнiше l сiчня. Пр"'"Йнi"еоi
черговостi вiлгryстоК враховуюТься сiмейНi й iншi особистi обставини кожного iрuйur"",^.-_

5.8. За сiмейними обставинами й iншими повФкними причинами працiurr"riй'rч iйlпr
заявами можуть буlзr наданi короткотерйновi вiдпустки беi збереженй заробir"оi йчй 

"ъT9PMIH, _обумовлений згодою мiж працiвником i АдЙiнiстрацiею iliдприемсйа, трlвалiсгю не
бiльше 15 календарних днiв.У вiдповiдностi j ЗУ <кПро внесення змiн до деяких законодавчих акгiв УкраIнц
спрямоваНих на запобiганНя виникненню i {rоширен.Ню KopoHaBipycr,oi хвороби (COVID-I9))
вiд 17.03.2020 р. Ns 530-IX (Закон м 530), у Ьазi встановле"* *uрurrйЫ ,iйр".rйЬ



-

UP
п€редбачае можливiсть наданшI вiдrryстки без збереження, такипd чином, що строкпе,ребуваНня_у такiЙ вiдпустцi, *rаrrфл *ар**ф, не включаеться у загальний строцвстановлеНий частиНою д9угоЮ ст. 84 i<зпП (ie бiльЙЬ 15 календар"йдйu nu;i;i.---- 

-'"-

*",T:::_:'j:I::* М_О.Же 6!ТИ Надана [Ia весь час карантину за змвою пращвникq при цьомупраrЕвлник Lзмвl на ii надання мае посилатися на нdрми законодавства.5.9. Bci працiвникИ зобов'язуються без л.iз"оф ýЙЙiфuШТ ". перебувати впримiщеннях пiдприемства в неробочий час з .,рй"r", ,rЬ "оu;оi"й;-р"Й";;'ч?uiЬ* ""запрошувати туди cTopoHHix осiб.
5.]0 ДР осiб, якi не досяглИ вiсiмнадцЯти poKiB, встановлюються Bci пiльги та гарангii,

ТrylgР::н]_111ним ЗаконодаВстВоМ про працю, зокрема, дJIя них встановлюеться скорочена
триваJIlсть щоденноi роботи на одЕу годинУ.

5.11, Окремим категорiям працiвникiв, за ix проханням, в обов'язковому порядку
встановлЮетьсЯ qежим роботи в умовах неповного робочого часу (непоu""Й робоrrй д.""
або неповний робочий тиждень), а саме:
1нвалlдам;
вагiтним;
жiнкам iз дiтьми до 14 poKiB;
матерям дiтей-iнвалiдiв;
жiнкам, якi взяли дитиЕу пiд опiку;
жiнкам, якi догляДають за хворим членом ciM'i, що пiдтверлжуеться медичним висновком,
бать_кlм, якi виховУють дiтей без MaTepi, опiкунам i пiкпувальникам.

5.12. На пеоiоД встановленого 
-Кабiнйом 

мiнiфiв Y*p;i;" карантину, з метоюд

запооlганнЯ виникненнЮ та поширенНю_. COYID-l9,- пiдприемство може рокlJIядатиможливiсть впровадженнrI. наступних ёпособi в оргайй йй.й,- запровадженtul дистанцiйноi працi;
- встановлеЕня гнучкого р€жимуробочого часу, втому числi рiзний час початку i закiнчення
роботи лля рiзних- категорiй прйьникв;
_ введення простою;

:,:ЗlYУj!РIЧ"rluЧ_li{ПУ**, У ]ОrУ числi вiдгryсток без збереження заробiтноi плати увtдповlдносfl з п. 5.Е. даного договору.

5,12. Впровадження дистанцiйноi працi передбачае виконання працiвником роботи за
мiсцеМ його проживанrUI чи в iншому мiсцi зu ао.о вибором, у тоф числi за допомогоюiнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, але поза.rр"йщ".rо, робо"одаuц".
}ги чьому на працiвника не поширюються правила внутрiшrruо.о'rруоо-iго розпорядку.Загальна тривалiсгь р999:_оч"асупри д"сrа"цiйнiИ poOoTi 

"" 
йо*J.,ф*"*r"urи норм,

встановлених ст. 50 i 51 кЗпП.
,Щистанцiйна праця за формою cBoei органiзацii може застосовуватись тiльки для

окремю( категорiЙ працiвникiв: спецiалiстiв i фахiвцiв, робота,*й.rо*гае у cTBopeHHi
документiв, текстiв.,.звiтiв, програм за допомогою персональноi технiки татих категорiй
робiтничих професiй по виготовленню продукфi, що ". 

вимагае спецiальних умов та
обладнання.

_ Пр" впровадженнi дистанцiйнот роботи мiж роботодавцем i працiвником слiд dTko
обумовити режим роботи (час початку i закiнчення) та оплати прьчi.

5.12,2. При встаНовленнi гнучкогО режимУ робочогО часу (ГРРЧ) допускаеться
встановлення режиму роботи, який е вiдмiнним вiд визначеного правилами вrrугрilшlьою
тру4овогО розпорядКу, за умовИ дотримання встановленоi норми тривалостi робо"о.о "асу.гррч встановлюеться за погодженtим мiж працiвником.ч рьбоrолавцем.
Тоýто у випадку встановлення ГРРЧ працiвник I_иоже працювати за iндивiду:UIьним грфiком
роботи' який вiдрiзняеться вiд загального графiкч робоr" пiд.rриемьа, ше цри lрor.y
роботодавець i працiвник повиннi саrосriйЪо urз,rа.r"r" перiоди роботи ; 1д"*й
встановленоi норми тривалостi робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може перёдбачати:, фiксоВаний час, протягом якого працiвник мае бути присутнiм на робочому йсцi
та виконувати посадовi обов'язки;

ф

т



тUр
. змiнний час - це час, коли праrцвник на свiй розсуд може починати та закiнчувати

свiй робоЧий день, як правилО одна-двi .оди", перед початком (закiнчепням)

робочого дня та час перерви.на вiдпоч_ино1_1_}:|уuuпо;
о Ч&С перервИ для вiдпоЧинку 1 харчуванНя. який може скJIадатИ вiд З0 хвилин до двох

годин на робочий де"ь. Щей час-працiвник використовуе на свiй розсул ,

Перев едено rrрuuЙ;;;;гfiЧ офорr"о."ься вiдповiдним наказом роботолавчя iз

зазначенням конкретних TepMiHiB i умов його застосування.

гррЧ не може бути застоaоuuпr"й оо працiвникiв виконання обов'язкiв, яких потребуе

Тх присутностi на rriдrrр".*сrвi (виробн"""й.,ерсоу*, працiвники, задiянi на вантажно-

розвантажувztJIьних роботах,_роботi транспорту та rнше;, а чlож 
коли застосування гррч

HecyMicHe з вимогами щодо безпечних умов прац1 працlвникlв,

5.|2.3.Роботодавець може оголошувати простой, на у_мовa>( ч,l сг, 34 КЗпП, у зв'язкУ З

обставинаr" ,r.rr.рЬборноi сили)дЬ 
"*"* 

Ъiдповiдно Закону J,{! 5з0 вiднесено введення

*upu"r"n y. Введення простою за tшцiативою роботодавця може передбачати зупинення

р;Ъ;r" "Juoro 
пiдприемства або окремих його пiлрозлiлiв,

У разi введеннЯ простоЮ працвнику, у вiдповiднстi до ч, 2 ст, 34 КЗпЦ може бути

запропоноuu"о rr"рaъеденнrt йо.о,na iншу робоry, в межах пiдприемства, на весь час

простою. ___________. ^Ё.л,-'- 
йр; введеннi простою, на всьому пiдприемствi, пiд час карантину зберiгаються наступн1

умови:
1 працiurr"к продовжуе рахуватися в трудових вiдносинах з пlдприемством,

- час простою оплачУеться з розрilryнку не нижче вiд двох третин тg,рифI_оi ставки

встановлеНо.о ,rрччiuниковi ;фяпЧ 1оклапч) у вiдповiДноgгi до ч. 1 ст. l l3 кЗпП Украiни;

loo.rnu"u до мiЙмальноi зарплати не здiй.ЙrоЬ".r, аJIе це при ПОВНОМУ МiСЯЦi ПРОСТОЮ;

- не здiйснюеться нар:жування доплат i надбавок, однак зберiгаються Ti виплати, якi е

обов'язковими та 
"unp"ry 

прив'язанi до окJIаду, наприкjIад доплати за cTtDK, звання тоЩо,

якщо вони е.

При цьому, на вiдмiну вiд iнших BapiamiB (вiдrryстка, дистанцiйна робота), згода

,rрuчl"*r"па (HaBiTb формальна) не потрiбна,

введення ,rроarоa оформлюеться наказом роботод?"ц,, де з:вначаеться перешк

прачiвникiв, до яких застосовуеться простiй, фядок його оплати, причини, якi до нього

призвели та тривалiсть.

5.13. У випадкУ зупиненнrI (скорочення) дiялЬностi _черчлцРg:ДеншI заходiв щодо

запобiганнЯ розповсюДженнЮ KopoHaBipycHoi _хвороби 
^ (CovID-lg), передбачених

карантином роботодавець, uiдпоuiЙ"по,-'.'|'цi-l зУ 'iПро зайнятiсть населення" може,

звертатись у ,.рйоfrьiiйи biliaH Державного центру зайнятостi дJlя отриманrfl допомоги

"Ыiuir*оuо*у 
Оезрdбiттю та вйплати ii прачiвник?м,

Право на допомсry по .ru9rт;;;й Вфп9Оirr9 м.lють застрахованi особи, з якими

р"О"#""i"r*оfiор*лено трудо", "jй;r,iни 
(фiм осiб, якi отримують пенсiю),

!,опомога пЬ часткойму безробiттю Ъстановлюеться за кожну годиЕу, на _яку

працiвниКовi булО скороченО."р""йЙ; орО*lз_i-тr, iз розросункУ jBox третин тарифноi

;;;i;й;Ыj, встано"л_еноi прачiвниковi вiдповiдного розряду, аJIе не може перевищувати

розмlру мlнlмальноi заробiтноi плати, i*19::чоi законом,

Виплата працiвникам допомоги по частковому безробiттю здiйсню_сгься роботолавцем з

першогО дня скорОченнЯ ,pru*oCri ix робоЧо,о ,acli за рахунОк к9штiв Фондr у. межа>(

строку.уr"rr""*""'a.;Б;;#й) виробниr!тва, але,не бiльше-сгроку проведення *tходв щодо

запобiгання поширенню KopogaBrpycHoT *uорЬб" (CovID_19), передбаченID( карантином,

6. IIрийом i звiльнення з роботи

6.1. ФорМи i умовИ трудовогО договорУ вкJIючаючи звiльнення, не перелбаченi

законодавством, пiдлягають узгодженню з представником трудового колекгиву

пiдприемства.,--^,-,"-;.r.-Ёобоrодавець 
зобов'язуеться оформляти ЦУдовi вiдносини з працlвником



i
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* 

-_ - _ ] ЧIlНнIlм тРУДовим законоцаВстВоМ та повiДомляти вiДповiднi органи,6 3 При звiльненнi .,рuцiuп"п .оооu;"зйrt'-Ъu""о. повiдомити Роботодавця в, J::_чJBJ.Hi законодавст"о,,Ёрй",u uп*u.и причину такого звiльнення.
_._ oor*]*f;o*""o 

ПРаЦiВНИКЪОбОВ'ЯЗаНrИ о."айоr"ri." з умовами колекгивного договору

7. Умови працi i охорона працi

7,1, Забезпечення безпечних умов. працi е обов'язком власника пiдприемства(УПОВНОВаЖеНОГО ЕИМ.ОРГана), якиЙ ор*"i.уJfrови працi.на робочому мiсцi, безпеryтехнологiчниХ пРоцесiв, *ай,,, 
",.*uriзriu,- Jбпuдrrч"r", iншЙ засобiв виробництва"наявнiсть засобiв 3ахисту, вiдповiднiст" ;;;й;оОу"ой ;й;;r"urrих aKTiB з охорони

Il3.1l,Ч:ттI"uччлна.охороrry Фu* " ;diБ;i'затрат пiдприемства,встановлюються врозмtрt не меншJ 0,5Уо вiД фондУ оплатИ .rрuцi.u rrоп.р.Днiй piK, Конкрсгний перелiк заходiвпо oxopo'i працi, що вкпючч"u,j_{: витрат пiдприемства, встановлюеться в лодаrк,ч 2 доколективного договору i е його невiд'емноr 
"ч*".rЪlo,7.2. Роботодавець зобов'заниЙ:

7.2,|..Прп прийн.тrтi на робоry ознайомлювати пiд пiдпис працiвника з умовами працi таН'UIВНlСТЮ На РОбОЧОМУ МiСЦi ШКiДливих виробничих фаrаорii,-;;;;"* наслiдкiв iхньоговпливу на здоров'я, а також його права на пiльги i *оь."сацii за робоry в таких умовах,7,2,2, Безкоштовно_ забезпечувати виробничий персонrш фiрмовим одягом а такожпрацiвникiв, якi працюють o,i робо"а* ъi-й;;;u"r" й небезпечними умовами працi таРОбОТаХ ПОВ'ЯЗаНЙ iЗ 'uфf'.О*' uОо_ rrЪспрr"-ивими метеоролiчними умовами,спецодягом, спецвуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, мийними тазнешкодЖув€UIьнимИ засобами' згiднО встановлеЕих норм, {','еtrэелiк лол,З)^7,2.3. Забезпечити безоплатнЬ 
"ро*л.ння..поперелнiх (пiд час прийняття на робоry) iперiодичНих (протЯгом трудОвоi дiяльНостi) медЙих оглядiв працiвникiв, зайнятих наважкиХ роботах, роботах li шкiдливими чи небезпечними умовами працi, або таких, де еПОТРеба У ПРОфеСiйнОму лоборi, щорiчного Й;;;;;ого медичного огJIяду осiб BiKoM до 21

ffiЖ#Х"- 
ВИКОНаНrШ Ре*ОМе"ДЪЦiИ u"сrrЬu*iu-i,i.д".rrrоi KoMiciI .u роуrr""атами ог.,Iяду

7,2,4, Не допускати працiвникiв до роботи, яка протипок{вана iM за станом здоров'я.7.2.5.Не допускати до виконання с"rryжбо"r* oOoi'r.*i" .rрчцi"rr"кiв, що ухиляються вiДпроходжеНня обов'яЗковогО медичного огJIяду без поважних причин.7 '2'6' ЗабезпеЧУВати Bci робочi';i.й засобаr'";;;;;;"* медичноi допомоги. Аптечки длянаданЕrI першоi долiкарсьКоi допомОги укомrшектовувати вiдповiдно перелiку медикаментiвта_засобiв, наведених в д*,r{ат,ку 4.
7,2,7,Проводити спiльно з предс,аufiиком Т?удового колективу вчаснi розслiдуванrrя i вестиоблiК нещасниХ випадкiв, 

"i"ф;й;их захворювань i аварiй на виробниrrгвi.7,2,8,Забезпечувати безуnnоurrе u"no"u,ro запропонованих комi сi ею з розслiдуваннянещасних випадкiв на виробництвi органiзацi;;;:;;чних заходiв щодо iхньогопопередження.
7 ".2.9.Виплачувати пiльги i компенсацii за шкiдливi умови працi, якщо TaKi виявленi напlдприемствi та пiдтвердженi документально.

]^';]9;,Т::uПУ'Ч Т:л":l_"lt""l* 
q"ino, до 18 poKiB), а також жiнок ло пiдi;уан." iперешщення речей' маса яких переВиЩУе u*а''оurr"й Для них граничнi норми; до BEDKKLD(робiт зi шкiдливими або *r.б...r"Й"r" умовами працi.7'2'11' Не залvчати непоВнолiтнiх о":iiФ;;й;рмован_их робiт i робiту вшriднi днi.7.3. ПРаЦЬНИКИ М:lють право 
"iдrо"_"rЙ." "ii оЬ"оr.rооr_роботи, при якiй 9творюегьсясиryацiя' небезпечна ДЛЯ *'й i злоРоu'", якщо Ёtrri;чl" !рямо не пер_едоачеш трудовI.1мидоговорами (контрактами), u ,а*о*-дп"'*"rй i;;й"," iнших людей та навколишЕюr.середовища

7,4, Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних акгiв про охоронупращ, правила поведiнки з машинами, мьханiзмайи, обладнанням, lншими засобамивиробництва, користуватися засобамп-l;ir;iдй;;# i колективного захисту, проходити

тUр
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обов'язковi медичнi огляди (можуть бути передбаченi i iHmi обов'язки прачiвникiв вiдповiдно
до посадових iнструкцiй та iнших нормативних документiв).

7. 5. Працiвники зобов'язанi :

7.5.1. ,Щбати про особисry безпеку i здоров'я, а
людей у процесi виконання будь-яких робiт
Пiдприемства
7.5.2. Проходити навчання i перевiрку знань з питань охорони прачi в порядку та у строки,
встановленi ПоложеннrIм про навчання i перевiрку знань з питань охорони прац,
затвердженому у Пiдприемствi,
'7.5.3. Своечасно iнформувати безпосереднього Роботодавця про виникненЕя небезпечних та
аварiйних сиryацiй на робочому мiсцi, у сгруктурному пiдроздiлi. Особисто вживати
посильних заходiв щодо запобiгання та усунення небезпечних та аварiйних ситуацiй.

7.6. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi iм у користування
(розпорядження) транспортнi засоби, TexHiKy й iнше майно власника лише в 

-службовюr

цiлях,_ звiryвати за використання такого майна у порядку визначеному пiдприемством, За
матерiальнi збитки, спричиненi пiдприемству черФ втрату, знищешш, поrrtiодження, або
нецiльове викориQтанюI такого майна, працiвник несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним
законодавством.

7.7. Роботодавець зобов'язаний вiдшкодувати працiвникам фiзичнi збитки, завданi
пошкодженIим здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язкiв, а також моральнi
збитки, завданi внаслiдок небезпечних або шкiдливих умов працi, на умовах i в порядку
передбачених. статтями |73, 73-| КЗпII Украiни, статтями 11-13 Закону Украiни-"Про
охорону прац1

. 7,8. Пiдприемство зобов'язуетьсI вживати додаткових заходiв безпеки для працiвникiв та
вiдвiдувачiв на час роботи в перiод дiючого карантину, в з:шIежностi вiд встановлених
карантинних обмежень та акryальних рекомендацiй MiHicTepcTBa охорони здоров'я щодо
застосування заходiв по запобiганню поширенюI COVID-I9.

8.1. Роботодавець гаранlуе надання працiвникам. вiльного часy дJuI отримання медичноi
допомоги, вiдвiдуваншI державних органiu д* вирiшення необхiдних житлово-побутових
проблем працiвникiв без будь-яких стягнень з заробiтноi плати чи iнших безпiдставних
санкцlи.

. 8.2. За рахунок пiдприемства можуть надаватися безп_рочентнi позики, благодiйнi
цiльовi та нецiльовi допомоги. Така матерiальна допомога е безповоротною i надаеться на
пiдставi змви працiвника та докумеrrтiв, що пiдтверджують право на it одержання.
8.3. Роботодавець, виходячи з наJIвних фiнансових можливостей fliдприемства, може

забезпечувати придбанrfi fiоворiчних подарункiв для дiтей прачiвникiв BiKoM до 14 poKiB,
надавати компенсацiю за оренду житла.
8.4. Роботодавець гарантуе створеншI на пiдприемствi соцiально-побутових умов дJIя
вiдпочинку на технiчних перервах, облаштування окремих примiщень дJuI приймання iжi,
переодягання, санiтарно-гiгiенiчних потреб. тощо.

8.5. В якостi додаткових гарантiй, що надаються працiвникам дJIя виконання безпосереднiх
сrryжбових обов'язкiв, розглядаеться доставка працiвникiв до мiсця робоги на наGтупнlD(

умовах:
перевезення прачiвникiв (власним транспортом пiдприемства, шJuD(ом зiчIучення

cTopoHHix транспортних органiзачiй або орендуючи особистий транспорг когось iз
працiвникiв);

- компенсацiя прачiвникам BapTocTi проТзду.

9. гАрлнтIi дlяльностI прЕдстАвницьких оргАнIзАцй
IIРЛЦIВНИКIВ.

9.1. Роботодавець гарантуе свободу органiзацii i дiяльностi буль- якому представницькому
органу тфудового колективу; для проведення в неробочий час загаJIьних зборiв трудового

також про безпеку i здоров'я оточуючих
або пiд час перебування на територii
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IоJIективу, надае примiщенrш, засоби зв'язку, обладнання; надае всю необхiдну iнформацiю

з IIитань, що е предметом колективного договору,

10.1. У випалку Невиконанrш.чи неiалежногО.виконанй обов'язкiв, передбачених цим

договором. Сторони HecJTb вiдповiдальнiсть вiлг.tовЦнlдо чинноГО ЗаКОНОДаВСТВа,

|0.2. Що дисциплlнарно1 вtдповiдальностi як посадовi особи Роботодавця, таК i
прuцlurйпй'rо*уЙ бу""'.rр"r"гнутi лише на пiдставi перевiрки, в ходi якоТ порушник

пЬвинен буле лати письмовi поясненtul.
l0.з. ёуперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому законодавством

nnoibff 

'rоитягнення 
до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi.чи кримiнальноi вiдповiдальностi

не виключu. ц""rпir,о'i]Йfr.рЬ""оi Ъи iнших видiЪ вiдповiдальiостi.винних осiб. 
_ _ __---_--л:.

10.5. Сторони погоджуються на запрова,цження на пiдприемствi flринцуду кол_е_IсгивЕоl

(бр".ад"о0, Тй.рiЙ"riо,i вiдповiдальн9стi, передбаченою !l _,r_l5л? 
кзпп украiни_

Керуючись цим пунктом з кожною змiною може . укJIадатися в.iдповiдний договiр про

*олёо""rу 1бригiлrч) |матерiальну вiдповiдальнiсть, який пiдписуеться кожЕим з

працlвникlв.

1 1. прикIнцЕрI положЕЕня.
11.1. Строк дii цього договору - до 3l грулня 2026 року.
11.2. Змjни i доповнення до цьогодоговору протягомтермiну його дiт можуть вноситись

лише за взаемною згодою CTopiH.
1l.з. Контроль за виконанням договору_ здiйснюсться безпосередньо _сторонами_ чи

вповноваженими ними представн"*ur" затбу*оuленою Сторонами iгодою (в письмовiй чи

Уснiй формi), riше 20 сiчня року,- 
T1.4, Сторони, якi пiдписали цей колективний договtр, щорlчно не шзr

наступного за звlтним, звlтують про иого виконання.

12. пшписи cToPIH.

Щиректор ДI ТУГI Украiна С.С. Грабовчак

Басараб М.Й.
-\Ч..:-/,'

ПредставниКтру колективу,
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((Погоджено>>

Представник Трудового колективу
лlу

лlUrЩ Ьасараб М.й.

,Щодаток J\bl до колективного договору

:ую>>

(дI Украiна>

Грабовчак е.е.

тривалiсть додаткових вiдпусток для окремих категорiй працiвникь
ДП (ТУII YKpaiHa>>

ЛЬпп Категорiя працiвникiв основна
щорiчна
вiдпустка, к.д.

.Щодаткова вiдпустка
за особливий харакrер
прачi та ненормов.
робочий день

flодаткова
вiдпустка на
дiтей , к.д.

1 Жiнки, що мають двох i бiльше
дiтей BiKoM до 15 poKiB або
дптину iнвалiда

24 10

1 неповнолiтнi зl
3 Прачiвникпl що працюють на

умовах ненормованого робочого
часу

24 1

4 Працiвнпки що мають право на
цорiчну додаткову вiдпустку,
1.т.ч.

директор викон€вчии 7
головний бухгалтер 7
1нспектор з кадрlв 2
технолог швейного виробниптва 2
перекJIадач 2
логlст 2
юрисконсульт 2
iнженер охорони працi 2
менеджер системи якостl 2
rнженер з якостl 2
фахiвець з якостi 2
менед}кер з постачання 2
облiковець з ресстрацii
бухгалтерських даних 2

оператор комп' ютерного наборч 2
прибиральник виробни.пrх
примiщень 2



ф
трудового колективу

Найменування заходiв

та дезiнфiкуючими засобами, якiсною питтевою
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' Додаток М 3 ло ttоллективtlого договору

пЕрЕлtlt
професifi, якi мають право на безкоrrrтовrrе одержi

та засобiв iндивiдуального захисту згiдпо дiюч

,ЩП "ТУП Украlпа"

__ hl"*U(llогодженоD ,/r[, (

Представник Трудового колективу
Басараб М,Й.

жfi::}хт;;гцвзrггя 

^*#Va"
gi

< затвеолжено>, И-
[иректор !П ,,ТVfr-ЙЙ,
Грабовчак €.С/ ,' l

rm]
Wщ

n

ýj
)О

Mc:,.ii

tvп:tr

l Комiршi 94lll

нпАоп 0.00-3.07-09

п. 75

Косmм робочий |2

Черевики l2
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На зовнiшнiх робож узшку додаково:
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Рукавшки дiелекrршнi Черговi

Кшошi лiелекгршнi Черговi

fliд час виконшш робiт на висmi додаково:

пояс запобiжшй Черговий

Каска зжисна з пiдшоломщом .Що зносу

На зовнiшнiх робоm узимку додаftово:
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Список медикаментiв ( в додаток до перелiку заходiв з

|iазtза ме;lич Kttx засо{iitt
i r,4*ди!iах4еяIig

:tнý\{ёпitя llpýпilpalY l{i,пi.Kic rь ilij Kl}ýi,,Ta j,I

|'']ýреtз'яз0,;ilt,tйt tJa,гёpi;i;l

Аt,lтисепти!,lнi э;лсоýи

борноТ {ифоти спиртовий З7о_10.0

йоду спиртовий З-5О/о 10_25мл,

брилiаптово'i зеленi 1% 25мл.

-суi|йýнi з;,it]r;б,1

бенэоат натiю 20%-1,0

1,0(атропiн 0,1%-1,0)

|"}ротиалергiйt.t j запt:tjи

ttllгil8pT*н;}иBtli заооýи

lHu,ti ш*диttttм*нти

для екФренноrо промивання очей

Kft,l0 - (r.,1li.iкn8i заaоar|

Призваченi для обробки ран i забоiв.

може викорийовуватись для полосхання ротовоi
порожнини при а-- *i З_4,раrл, -а 100чл,тепло, води

зовнiшпьо ях антисептих
Г]ри гойрому запаленнi вуха(на ваrry у сляовий прохiд)

промивання ран зупияки кровотеч
травм,запаленнi оха по1-2 крапл] через 4 годиsи

ia/ ]a_!i.эSa-(r'Jraвr'r .фек] ях. хишкових

зниження температури т ла i 3неболювавня

по 1_2 табл три рази ва день пiфя iжi
по 1 табл,три ра3и на;ень пrфя iж або J-2мл,вЬ
по 1табл при lоловному зЁномуболi,

по 1табл.при нирхових жовчвих колLхах,м TpeHi або 5мл,в\м
по 1табл.при болях у цлЁлу пнекологiчн. розладах
по 1табл,при болях у !лrъry
ло1 табл,лри гостр радиryлп артрип

у виладку болi в облаfi] фрц,порушеннi
ритму,зниженнl всry

по 1табл.пИ язих,лри необх;ноfr через 5_1 О хвялин
до зняпя болю
по 20-30 крапель лри 6of,, в фрцi (можа на цукор)

по 1,2мл, При шочi,лоняженн] пф/.зомлiннях
по 1табл пц язях п9у бэлях ё серц]

лс 1табл 3€ раз r пз ienb при хишхових вфекц]ях
лс 2 табл, }4 ра]/ ьа д€iь при кищкових iяфекцiях

ав lpl фазсах лэ 1табл три разй на день
харчсвих отрусвнях зt}т BBoia 7_10 табл ва лрийом
важой шлrlrry 1-3 табл пц час iх
болях пфiхки 1_з та5л л фя iж,
запаленн кйшечняха,проносi 1_2 табл
розлаlах щлунrу,нудотi,блюваннi 1 -2 табл,
лечii,вжоfri в щлунюу 1-2 табл.
болях фаз9ах в жвот] 1мл вu

При алер.чних реахч]ях по1-2 драже(1_2 табл )
При аперriчхих реахчiях по 1мл вЦr
При анаф]лаfiичному щочi по'1-2мл,вЬ,

3ниженвя високоrо артерiальноrо тиску

табл.2_З рази на день
2 табл,пiд язик з хонтролем тиску через ЗOминут

фазмах броsхiв,задишцi по1-2 табл,
3непритомненнi,зниженнi тиску дати понюхати
розiтерти cкpoнi
промивання шлунку; при олi(ах кислотами
проми€ання очей у випадку травмування,

15 уп,
10 уп,
1 уп,
2 шт,
10 цт,

200 щт,
2уп

10 флак.Х 25мл,

10 флак,Х 10мл.
'|00мл,

10 флак.Х,|0мл,
15 фла(.Х40 мл
6 флак,Х '|0 мл,

5упХlОrаб,
20 уп Х10 таб.
З уп Х 20 таб,

1 уп Х 5амп,
5 уп Х 20 таб,
5 уп Х 10 таб,
1уп Х З0 таб.

2 уfr Х 40 та6.

6 флак Х 'l5 мл.
1 уп.Х 10 амп.

10уп,Х 10табл,

3 уп Х 10 таб,
2 уп,Х 24 таб.
1 уп Х,|00 таб,
10 уп,Х 10 таб.
5 уп.Х 10 таб,
2 уп, Х 50 таб,
2 ул,Х 20 таб,
1 уп,Х 50 та6,
2 уп.Х24 таб.
1уп,Х 10 амп,

'| уп, Х 20 таб.
1 уп,Х 10 амп.
1 уп,Х 5 амп.

1 уп,Х 10 амп,
3 уп.Х 10 та6.
3 уп,Х 10 таб,

1 уп.Х 20 таб,
2 флак.

1 уп.Х 100грам
1 шт,

" У РаЗi ВiдСупОпi медикамеffiiв, визначених у даному перелiку по лричинi i.x перереестрацii або висупостi в продажу
э будь-яких iншш, причин, пИпри€мfrво може здiйснював замiну препаратiв на аналоriчнi
Еiдповiдно до пршначевня та в залежосi вiд наявносгi в сшадi основноiдiючоI рочовини.
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