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3 rеТОЮ сприяння DегчJIюваншп ь!пля,--.-. : - .*; ?ъ.;;;;Ыt#Ji"Ц Щ#,#iitrЬiЖ,Жfr ЖтЁёйЪЪilЖ JЖЖ#l;}ЖlЪlТ+т ВасrлiвнИ. що дiс на пiлстаВi Статуry iу"""*"ЙБ V"u""*" (Засновюrками) на укладення даногоLUq', з однiеТ стопони i р"д" йуо"iой-.';;;й " i"*риства з обмеженою Ьйповiдальнiстю-DкЕнвЕс-, в особi голови Жуковською lBaHa Гргоровича що дiс ка пйставi Проmкоrry загальнж зборiв,ЁmЬ тоВ'Ю.кЕнВЕс- й l вiд zz 
"i"*ЪЬiiр.lr-i'йi.rороо. кадалi разом Сторояи. лiдписали цейiойпвФrй Доmвiр про подапi нижче взасмнi права та оооrй*r,

- l-,-l, цей Колектrвпrfr 4:::з."-"i;:{tr-Тl}уf:ЬЖ'краiни .Про колектlФнi договори iуош", Колексу ЗаконЬ про Прч9 Украiни. i*й- уЪ"т* "про'оплату "p;L: i;;;';кратни .'проaopofiy працj ", Закону Украi'ни "Лро вiдrrустки". Ъ*.Ы 

'*рчй 

,т;;;"й; й#il колективнrо(тр}х}вЖ спорЬ 1конфлiкгiв)". законУ VкраiЪи "Про 
""й-."irЛ дiалог в YKpa.rHi''.3aKoHy Украiни .'Проr$сзпэченнЯ рЬшоt праВ та мохG,ltаост€Й жiнок i чЬловiкЬ". i*ory YKpairo.r ''Про зайнягiсть населення'- irгааов.,пос мiж Уповноваженшrr УЧаснlжом (ЗасновнИко"i r"-*b]'- Д^iнiстрачй) i працЬниками пiдпри€мствавжпi зобов'язаrпrя сmрiН щодо реryJIюванНя виробн'Йгх, тудовнх i софа,rьно - економiчнrх вiдносинФtреtaа аJIе не вик]Iючно:

- зм_irш в органiзацii виробниrгва i працi;- забезпеsекrяпро.ryкгшноiзайняЙтi;
- норtyf}ъацня i оrшатп працi. 

_встано&ленкя фрми, системи, розмiрь зарюбiтноi rшати та iншrо< видiвтрудовlD( виIrлат (доrшат, надбавок, премiй та iH.);_ встановлення гарантiй, компенсацiй, пЙьг;- peжr+ry роботи, Tpl.BMocTi робочого часу i вйпочпнку;- уTrloB i охороlп.r працi;
- забезпечення жmлово - побутовоrо, культурного, медичЕого обспуговування, органiзацii оздоровленкя iвйпочинку працiвкlлсiв ;- таранriйдiяльностiпредставrдrцькжорганiзацiйпрацьнккiв;
- 

ry::,,i:'Y,"'BaHlfl фОНДiВ ОrrПаТИ ПРацi та BcTaHoBJIeHIlJI мiжквмiфiкацiйню< (мiжпосадових)спIввlдкошень в оrшатi прачi:. заоезпеченЕя рьrсл< прав та можлlлостей жiнок i чоловiкь.- заооронадискрlдliнацiТ.
1.2. Умови цього КолектIDного Договору с обов'язковrпrи лля CTopiH, що його пiдписали. Iti умови уэипадку будь - якl.tх спорЬ i рзхоля<еrъ не 

"олl.ь траrгу"атпсь як TaKi, що погiрш5лоть становище працiвRикiв.rорвняно з дiючим законодавством, бо 
" 

проr*Ъ*rф 
"nn**y "o"n "**аються 

недiйскл{и.1.3. Учасник (ЗасIrовник) ,*ru. ,Ъ Рчдо,о тудо"оЙiоп""r*у виключне право веденюl переговорiв i},]с''аденяя колекгIдног0 Договору вiд i'e'i працi"ЙкЬ, u ,*о* у вирiшеннi iншlо< ппгаrъ, що стосуотьсясоцrально - еrФномiчнrr( iнTepeciB працЬнкiв.
l.{. Ад,,liнiстрsцй мае право прtф.{ати остатOчне рiдеrпrя щодо буь - яхlл< сугг€вlо( змiн в органiзацiТвкробництва i працi, HopMyBaHHi'l о-й прй. ро;;;Б;Jй;;;' плати та iHmlo< трудовtD( виплат, соцiа-льно --обlтовж пйьг, Режпо/ роботи, TpIBы,ocTi робочо-'ча.' i;й;;;"*у 

"рацЬrшкiв.1,5, cтopor j визвають, що поло'(ення цього Колекгlвного Договору поlпирюютъся Еа всй працiвникiв':LlпрЕ€мства незмежво вiд того, чи е вони членами профспйки, чи Hi iЪ ооо"i"r*о"йп-iiЬ Y""cH"KiBЗасновнккiв|.АдМiнiстрачii i управЛiнського персонф,--й'iй'*о*rо.о члена тудового колектliву.1,6, ходна iз CTopiH, що пiдmrса:rа kолеr.йнrrl 
'До-"iр, 

не може в односторонньому порядкуприllини].и 8икоfiаtнЕя f,ого положснь.

,. ".-,.,,л119'4У"й 
,Щоговiр передбачае, що Рада тудового колскгкву

121l1l"_rp.11,.' рiшеь, якi пор}тIують умови КолЙrвного ,Щоговору,зооов'язу€ться в. тtокневи-й строк його розгJUIнут', прr*няти до осiб,
логовору, вiлповLлнi мiри i дати BMoTrBoBaHy вiдповiдь пЪ cyTi подання.

l.J;"Ц;j"I":::::,У,Ё"_ry.:'|.:.тyО I випадку змiни ск';цад/, структури i наih{ец.ванIrя пiлприемства,

]_,;"" ""Jllх _ч"_,r::::llаj :l: _1""" ори перей нрии * .."i"-i.ё,ii;;. ;;;'Jo;;#'iЖ;;
:,11H"","#:]J#j::::::::у::тз.::." 

jr"."""by'.o"lii*.,";;;;;.;;?;;;;"Ё'ill:"r#;"ЪТ;;JJ;
,'о"п"п',о:.т:т:::r_y:ry 

р: :й*"ч,* Ьо"о.Ь iп-.JйБ;;;;;;;;Ж;;;'Йi",".],l
lt3::::::::_:::5:I:**."до,о"оруой,iдJпй;;.-;;;;;Ъ;;й
]j,лjТ":*,::::|_9"!!лектlвv визнас, що управлiння го"й"р"";;;;,fl;'п"i'fir.^r"оч no""i"r,o.{1рерогативою ддr{iнiстацii пiдприемства.

.ма€ право, у випадку прийняття
внести iй полання. Алмiнiстраuiя

випню( у порупrеннi Колекгивного

].il;S"T:""j":::::y*,_]19 лалежн:. забезпечiкнп соцiJьно - економiчшо< i поб)товю( потеб,
:r'н:i"1::ч.:::"'рlт::т:_ "р1ц"пч т} х.иттевого pt;; ;;;;;-;;;;Ъ; ;й;fr ,р#i
пiлприсмства, активнiй 5BacTi в його дiяльностi 

".i- "p;Б;;b,;;;;;;;"i;;#br?""J"''T#l"#i""1

()ргАнIздцIя ВироБництвл, IIрлIц, злБЕзпЕчЕння продуктивноi злЙнятостlI-оловною метою Адмiнiстраuii е ефейшне забезпечеы Ьнот та стабiльнот зайнятостi i

З:111y]:.: |9тахуg9м .iI профсЙноi квалiфi*ацii:, ;Й-;;; прпбутку, створеного членами
, реа.лiзацй на цiй бsзi ii екоЕомiчнж m соцiальнrо< iHrepecb.
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2.2. жодеН iншtrй тудозlrй Договiр (коЕФакг). цо укJIадастьсЯ пiдпрп€мствол{ з працiвниками. t{e м{),ке

Е"" даному Колектнвному Договору таким чином. щоб у порЬняннi a о"ru"rЙ, права та iнтерс-и
Ф в тудовомУ договорi 1коrпракгi) були якимось чином оdмеженi. У Bu палку 

' 
вини,'неннЯ Ta}ii,ti.l-firqr вiдповiднi полоr(ення грудового договору (коIIФакry) ввнаються недiйсЕими.,- 23. АдцriнiстраuЙ пiдприсмства не вправi вимагатll вiд працiвника виконапня роботи. неj обумовл., . ,

'|ЕШ 
договора}rИ (коIIФактами) чи посадовимИ iнструкчi-шrи' ПiдпtrtисмствО зобов'язане лереqба.rи.i,. u

trl, трудовомУ договорi чи в посадових iнструкuйх iфункчiональних обов'язках. якi A;rMitricr1

ЬЕшfi одниIt{ З працiвникiв обов'Язкiв iншою лrше У випадкiD( тимчасОiоi вiдсуiностi остаянього у зв'язкr, з
DФобою, вЦпУсткою чи з iIшж поважню( причин.

2,4, КожеН працiвниК зобов'язаlrий с},млiнно i якiсно вихоrr}ъати своТ обов'язки, lтрацювати чесно l
лобIюсовiсно' доти}f}ъатись дисциrшiни прачi, свосчасно i точно вrл<окувати розпоряд)r.енtlя Учасвr-,iп(ЗасновникЬ) та уповноваfiенЖ ннми осiб. A,шriHicTpauii'. дотимуватксЬ труловоТ i',ехнолог]чноi дис!lип,];.,,
!п}lог вормативнЖ акгЬ з охороtш пРацi, дбайлr,вО ставrгися до Mahla Учаiннка (Засновника),ла пiлrтри€мстча, ва прохашt Адriнiстрацii пiдпрнемства невiдкладно надавати звiти про виконаннл cBoji конЕtетнгх обов'яr ,:
та поставленЕх завдань.

, 2,5, АдмiнiстацЙ ма€ праsО використовуватИ Bci пере,абаченi Законами Украiни заходи щr _:t,прI{гягненнЯ до MaTepialbHoi та дисцил,liнарнОi вiдповйальностi осiб, що порушують Правила вtiутilrlнього
тудовогО розпор'цку' проrryскIrогО режшлу, посадовi та функuiональнi обов'язки' а також за УЦ8(.ть у стайгуяоlй вtлзнано судом незаконким.

& 2,6, При звiльненнi працЬникь у випадкУ змiн в органiзачii виробrпrчтва. При скороченчt чисе.lЬFt,, I,
ЧИ ШТаТУ, ВОНИ ПеРСОНаЛЬЕО ПОПеРеДЖаЮТЬСЯ АДrriНiСТРаЦiеЮ про MайdyгHe;;"";;, не пtзнirllе нiж за ,ttlrм]сяф, При rбомУ пипри€мство нада€ прафвнику ilmry iобоry по спечiально"ri, u у 

"nnuo*y 
,еможливостi ttь()го

або__при Bi.m,roBi працьIшка вй Hei останнiй працемiшIюву€ться самостiйно. При звйьненнi гюацiвникi .пцстilвою' вка3аноЮ в rboMy rryнкгi. йому вигIлачу€тьсЯ вlл<iдна допомога у розмiрiсерелньоцiсячноI заробit 1lплати.
2.7. Звiльнення прачiвникiв доIryскасться

створенж можл}востей для забезпечеюrя зайняmстi
затвердженим посадовtIм iнструкчiпr.

rпrцrе пiсля використання Bcix наявних i додатково
на пiдпрп€мствi та в разi невйповiдностi робiтнt;ка

2,8, Щоб впк,точrги Нес),тrлiнне виконання сrry-rкбовrп обов'язкiв, неправомiрttе sикор?iстанItя майна
роботолавrrЯ в особистrдt uiлlоt прашiвнrжаМи. ДпriнiстраuiЯ ма€ прiвО у здiйсненнi контр()-1ю поведiнlипрачЬнш<а на робочому Micцi шляхом вiдеоспостережеюtя'"ч пiлпрп."ir"l, Iip;;;;;t;;;';;.Jo""llJc,lcpcжt нна пiдприемствi праuЬшlка повiдомлясться при приftrяггi на 

' 
робоry. д*l"i.rр"чi" йiiу. ""1rrr,.,.,.дотим {ня вимог Закону YKpalhr.r <Про зllJ(ист персонмьн}D( данж).

3. IIрлвл, оБов,язки тА вцповцА.ьнIсть сторш
3.1. ПРЯПiВЦаlДУ пИПРиемства гаракг},Iоться права згйно з Констrrryцiею Украiъи та законами укратни.

указами Прзилеrrг4 постановами уряд/ та данrд* Колеiтlвнl.лп.t ,Щоговором.
3.2. Адмiнiстрацiя зобов'язуегься:
З._2,1, 

.забезпеryвати формуваlпrЯ стратегii i прогноз}ъання розвmку пiдпрясмства, осво€ннrI новихтtхнологiй. збiльшення обсягЬ виробrпrrrгва i пi.шuш""й по- bq"*rl.BHocтi;
_ з,2.2. забезпеЧ)ватн прачЬюrкЬ матерiальнО - технiч'нrшИ рес)iрсами! необхинш{и для виконаqj1,виробничж завлаlъ тs норм працi:

3,2,З, забезпечувати системУ матерiальногО та мор&льногО СТIЛI\О/JIювання. пiдвищення продуктивностlпрацi рацiональноrо викорпстання техяiки, обладнаrпя, ."ро"й
з.2.4. забезпечуъати дотрIrмання прачiвнш<ами трудовоi дисцrrчriни та правил вrrутрiшнього тудовогорозпорядку;
3,2,5, забезпечlггИ llciHKaM i чоловiкам piBHi права та моlкливостi у працевлаштуваянi. просуваннt ,to

роботi, пiвrлленнi квалiфiкацii та перепiдготовцi;

, ._. з.2.6_. створюватИ умови праui' якi дозволялЛ б жiюсаМ i чоловiкаМ здiйсrповатИ ТУДОВУ дiяльнiсть нарiвяiй ocHoBi;

*л.,,,',',',3ДiЙСШОВаТИРЬtryОПЛаТУПРаЦiжiнокiчоловiкЬприоднаковiйква,liфiкацiiтаоднаковшхумоЕ]jlпраш:
3.2.8. вжrвати зжодiв щодо створеrпrя безпечrстх дrя жrгггя i злоров'я yTloB прачi.
3.З. Рада трудового KoJret(TпBy зобов'язуегься:
З,3,1, всiлякО сприяги змiцнеюло тудовоi дисцяплiни та дотрrпланrпо правшr внутрiшнього трудовоrc

розпоряд(у;

__ з.з,4. уршуватись вй органiзачii акчiй протесry,
Колеrтmвого-Цоmвору при ploBi моlклlвостi вирiшення ii'i
колсrтпвЕпr. лоююром пор,чку.

';r;1 ly_y::r:b. ::lо.зголотеIillя комерчiйноТ TacMrrrmi та конфiленчiйпоi iнформачii;

3_*.lT:::l jy,g"T,1,',п",on1,.й рiшеlъ, оiй;";".д;;;;;i';;i ЙЁ;;,,"бов'язанltлr,ПеРеДбаqешп. в даному Колекпвному Договорi;

цього
та цим

З.4. Адrlяlсry.цir i Рrлr труловоrо коrrекrнву
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з,4,1, залобiгати виникненню тудовtо( спорЬ. а в випаJlку it впннкнеiня вжи'Iи BcI{ з\с;ль для ix
усунення без зупинки виробrшrгва;

3.4.2. при розглялi буль - якID( пиmнь
покладасться на ддм iнiстрацiю.

3.5. Трудоввtr коIекгив зобов'язусться;

лисuитrпiнарноi вйповiдальностi. док } вини прачiвника

3,5,1, забезпечlтГlл виконанЕя з:lмовлень та в,nробничю( програм, Hooýr виробiтку, правиr,lьнусксптryатаuiю, збержеrшя, дбаiiлrве ставленнr та рацональне використання обладнання. iHcTpplйiB. технiки iхатерiал_iв, переланlл( колективу дrя вlжона"rrя роб-iт, праIцовати чеiно i сумлiнно;
3,5,2, доlрIа{уваТись тудовоi дисц,л,тir-, режплу робочогО часу та правил BHyTpiulHboro трудового

[юзпор,цкУ пiдпрпсмства" сво€часно i точно викоЙчa" розпор"л*""rя Длviнiст^rIlii пiлвиttl5,вати
ryо,ryкrшtнiстЬ та ефектизнiстЬ працi, викоrrувати вимоги по oxopoHi rrpaui, технiцi безпеки й виробничоТcaHiTapii', дотпr}ъатись технологiчноi дисrцлrпiни;

fu Уцrffш "Про комленсацrю_т''}

та конфiденцiйнУ iнформаriю, цо cTal(t! вiдома ib в

компенсацii не пiдлягае
порушенням cTpoKiB ii

. з.5.з, не розmлошувsти комерцilh{у таемницю
зв'гзrry з викояаннпl труловиrt обов'язiЬ; '

з,5,4, ощадшво i дбайлкво ставlrгись до майна пiдприемства й вжtаати зжо,цц по запобiганкю йогопсуванню, нищенню та розкраданtпо;
З,5,5, вiдшкодовувати збгжи. що завданi пiлпри€мству при BиKoHaHHi прачiвчик.-м l:'nl\ тУлоВихобов'язкiв у вiдповiдностi до закояодавства Украiни в ,оф ,пслl'при 

"ипуБ Ор"-""lr"iБ.aу-"rТ,
З,5,6, проходrги медичнi обстежен*, 

"*що 
aроiод*arо TaKI.D( вимагаеться вiдповiднtr до .,осади таrпоryваноi роботи.

3.б. Зgбезпечепня рiвнпх прав та мо)lсппвостеf, жiнок i чоч,rовiкiв

-r____ ]_u ' 
Amr.riHicTpaub покладае обов'язкп yno""o"u*""oao з rендерних питань - радItр]ка керiвника!пДФ&rcмства установи та органiзаuii, ii cTpJKTypI D( лiлрозлiлЬ на олного з прафвникiв 

"" 
.рЬ"чr"r"л .o.rou*,3,6,2, комплектуВашя 

_кадр_амИ i- фоЪl"чrоr"' працiвнlлdВ по робЪтi здiИсюосrlс" з дотиманнямпрЕнIllтD/ наданIrя переваги особi Tici cTaTi, щодо якоi в нюк icKye дисбаланс;
3,6,3, усунекrrя HepbHocTi, за ii наявностi..в оплаri прЙ жiнок i чоловiкЬ на бшt lагiurьнt,; э соцiа lbHol оmрмативу ошIати працi, а також на oc'o'i професilfuоi пiдгоmвки (перепiдюmвки) *;;". 

-. - - '

4.1. АДмiнiстрдцЬ зоб"*"rffilr'"* ТА OIUIATA IIPAIЦ

4.1 .l. Про запровадкенrп новrлк форм чи змiну чlшlнж норм працi повiдомлятп праuiвrlикiв не пiзнiшеа за 2 (дDа) мiсяцi до ii запрова.Фкення., 4,|,2' Забезпечrrпr 
"]11i"'" Bcix заходiв щодо нормування працt, роз'пснення працiвникам причинЕрагляry_норм працi та }ъ{ов застосрання новж норм.

-'.._. !!: Заробiтна плата виtlлачу€ться за мijцем робот}i грошовIдrи знаками Украiни гоивtlяYи двiчi нашýrць: за перIцу половинч мiсяця - не пiзнiше 22-го числа поточнок) мiсяця та ,u rpyai-nono"""1 мiсяця . неlilgiПe 7-Ю-'П"Пu 
"u"ryЪ"О,o 

МiСЯrи. У p-i. *;;п';;;";Ьати заробiтноi гtпати збiгагться r вихiдниv.сfтюаIlМ або неробочlаr лнем, заробiтна плата вишIаryетьСя напередоднi. Отrлата за час rцооi"ноi вiлпусткиIilсrпосться не пiзнiпе, нiж за три д"i ло no"ur*y 
"iл.rуJ*- 

-"

4.3. Заробiтна ппата працiвrrикам 
"n*u"yao." У виповiдностi до штатного розклалу i te може бутивчою за розмiр мiнiмальноi заробiтноi плати, 

""ru"o*""oi*nrro^n законодавством Уrт)аiни.thrra працi здiйсшоеться за тариф"r-п 
"ru"*u"n 

* Й"*о"Йп o-**n.+4, Мiнiмальнlй посадовий о*лал 1rарифна ста"ка) встановлОеться у розмiрi. Il9 менlцому за

ffi"Яr::тffi,ъьоrъ";i"** осiб на 1 ;iч; *-"Йчрrо.о року (ст. б Зu*о"_" vЬБ" (про оп,lаry
. ra.s. Встановrпоеться ЛЬплатs_до рiвня мiнiмальноi заробiтноi п,rати, якщо нарахована заробiтна плата

=,ffi*нi#y-Тiсячну 

(годинну) норму прачi € нюкчою. нiж законодавiо встанов,rений розмiр
+е Витшати. якi вк:, !rгсм1 "-.о"rо ',"o*frжъ"j"i","ir}o#-" 

*ацЬкикiв для забезпеченrя ii мiнiмальногt, розмiру.

ffi*тЖ. за повнiстО виконаIrУ мiсячку (голиннУ) порму працi у розмiрiл не меншому нiж
2) дотrпатп до рьня мiнiмапьноi заргшати, якщо нарu,(оваЕа заробiтна плата е нижчою, яirk законодавчо_тт"й рзмiр Miнiмaлbнoi зарп,Iати.

aa*ffЖЖ"ХО ОrrЛаry ПРаui ПРаuiВНИКЬ НаДаються irшп,r органам i особам.плlпе у випацках. прямо

**,,"Р"lЖ:*'1311ту::":"_l:у:::-:"у вiдповiдальнiсть за порушенн,{ вставовленrх термiяiвfm тобiтноi rrпати чи вйати i.i. ," у ";;;;;;;;#;;;ffi;;"-;1"-Ji ТБа;";:Жfr.{l#f;Цaсaцшешя та Кримiнального кодексу УкраТни.

**Жч*:::":,::t_т::iJ.:jпадку порушення встановJIених cTpoKiB виплати заробiIноТ ллаtи,

r .Dходь згйно дiючого .";о,о;;;*;. й;;;;"J;t; частини доходiв у зв'язку з

=:р"*ь 
т,, ;;;;;; ;;;;;;; ;т'йЖ; мlсяцlв виruiатиа:- hч- працвникам суци компенсацii здiйснюсться виплатаjlFr-ocfi за вiдповiдний мiсяць. сво€часно не

fpoмalцHaм втати Фl.а*МВУЬЪ"6,q
,Ц"::iij}liЁi]]7rСf
t\r 'о\ ,/а' /.Копiя Bipнa
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t,
. 4.10. Оrшата робочого часу за BnryrrreHi просmi (з рзржупry мiсячноТ норМи РОбОч,,lгс цасуt чr_. з виНИ, щiвнпка пРоводrrгься у вiдпОвiдностi до чинноiо ,*о"од"""r"а але не нюкче вй двох третин гариQноТ ставкиj , lсrановленоm прачiвниковi розряry (оклалу).

4,1L При уклалаянi трудовогО ло-"орУ ( кокгракту) Алrriнiстрачй доводrль до аIдс\ld ;,раr.tiвникаpBMip, порялоК i TepMiH вигlлатИ зарбiтноi -чй y"o"n. згiдно з якlдrи можуть здiйr:кюватиi]я }..и,.ацня lзii" !тобiтноi rцати.
: :, 4,|2, Робота у свягковi, неробочi та вжiднi лнi, якщо вона не компенсу€ться iнrлим час,:,v llлilочинку.
i 1 l тдкож понаднормовId час, оплачуеться у по,двiйному розмiрi.

| _ 4jl3. За рголжешlnr мiж фачiвнпком i 'Дд,ri"iarрчцia,о 
дозвоJlя€ться встановлювати н9повнийj, робоч}fr. день. чи неповIшй робочий iпждеш. Огшата виконаноi роботи в такому вилаrку орово,lиться: пропорцiiяо вйпраlьованою часу та наказу Дд!.riнiстрацiТ.

._- |'n Дотиата за робоry в нiчнlй час з 22 До б годнни смадас 20%о годинноi тарифноi ставки(посадовою оl(JIаду) за кожку годину роботи в цей час,4,t5, Премii праuiвншкам 
"шrпач}rот"сЯ 

з метою посилення матерiального сти\tуJIюваIlня 1жrtiвникiвв покращеннi загаJIьнЖ пiДсу,{кiВ ро_боти товариства i забезпеченнЯ стrii.lулюючоi ролi запобiтноi П,rаТИ В pocTirryодукгrвностi працi, досягнекЛп бiльш тiсногО взаемозв'язкУ розмiру заробiтпоi плати праr_liвчикiв з iiОСОбИСТlДl ТУДОВ}Д{ "*T:_y_l:u1-r"i результати роботи i в й".i-r;lr";;;;;;;;;;. пiдвиlrl.-l,,ня якостiпродукцii i знlоlсення ii собiвартостi, а такоЖ ЗмiцrrеЙ трудовОi лисrи-i*п * a"""-ечЕs'плинростi калрiв, Напремiювання працв}fl.rкъ спрямовуються *ошrи, 
",тхойо iз затверджекою фоfr onnu.' rтrarri. ПремiТнарахов)лотьсЯ та виtIлач/ютьс' працiвникаМ вIiходlчИ з фiнансовж.мЬlкл;;";;;ой;."ства. ефекгивноiроботи тудового колекгlву та оформ.llяоr"", 

"u**o",r 
no пйrц)иемству.5. ВСТЛНОВЛЕННЯ ГДРЛНТЙ, KОМЙНСЛЦЙ I ПIЛЬГ5.L ПрацЬюлкам Еадаються гараЕгii., компенсацii.i 

"i*;; Й;;Й;";;""Й"о*"r*"r. пrи пере.lэ,Iiна робоry в iншу MicueBicTb Ta:.iy*i_*lil*-, 
^о 

п"j"оЪч"ч.r"ся законодавством Украiни. а таlrож Riлповiдноло перелiку - пijЬгк та компенсацii За )^{овамИ праui. вiлповrлно Ло результатiв aTecTauii робочих victt,5.2. по**1Y'. 
-1:,."unPo"r,rrorr"" 

у. "фй"""", вшlлачуються: добовl за час перебуваtiня у
:ЗiT.:":l_:i|]icTb ЛРОiЪ,ry ДО МiСЦЯ ПРlВНачення i нвад. та влпрати по найму ,,(илого примiшення в порялкч iрозмlрах, встанощIеню( законодавством, За вiшrядкешпrи прsцв}оlкамп зберiгасться протягом усього часувiдряджелня мiсце роботи (посада) i серел"lt зароЪЙ*.---- 

-'

5'3' При направленнi працiвникiв й пiдвищення квалiфiкацiт з вiдэrrвом вiд виробнкл-ва за нла'изберiгаеться мiсц€ роботи (пося qа) iпро"о-о"" 
"пЙrпlrо передбачеrri законодавством.5,4, ПраuЬrиюr, лкi.. викЬрисювуюr" 

" роОЬЛ ""oi 
i".rpyrr.*rr-;;"Й лiдприсvства_ маютьПРаВО На ОДеРЖаНI',r *o"':::Y'_:u ii ЗНОШ}ЪаlrНЯ (аМОРТrвацlю), Розмiр та порядок виtlлати ul(i компенсацiтвизначаються Д.щ{iнiстрачiсю за погол*"* . орчй"йо".б. рЕжим роБоти, тривАлiсть роБочого чАсу l вIдlочинку

,р"цЬ:;1", 
На пйпрясмствi встакощlюсться ".й;; р"*,* роОо*, йjlй"-;;й;""" виконувати Bci

6.1.1, Д.шrriнiстрачй:
- початок роботи - 07:00 год.;
- закiнчеrшя роботи - l5:20 юд.;
_ перерва дпя вiдпочиюry.i харч}ъання - з l l ;00 год. до l l:20 год.;- субоm i нелiля - вжiднi днi.

тривалiсть робочого часу не може перевищуватп 40 годив на тиждень.6.1,2. Виробю{цIво:
I змiна

- почаmк роботи 7:00mд,;
- закiнчеrпrя роботи -15:20 год.;
- перерва для вiдпочинку.i харчування - з I l:00 год. до 1 i:2o год,;- субота i нелiля - вlосiднi днi.

Il змiна (у вкпадку виробняч^оi необхйностi запровалясусться вiдповiдниv HaKanoM по пiллрисмств1 )- початок роботи - l5;20 год.;
- закirrчеrпrя роботи - 2З:40 юд.;
- перерва для вйпочr
- субота i нелi,я - "riЖ,'#f*u'n" 

- з l9:20 год, до 19:40 год,;

III змiна (у вшIадку впробнпч,о'i необхiдностi запроваджуеться вйповйнпr наказом по пiдrФиемству)- початок роботи - 2J:40 год.;
- закiнчення роботи - 07:00 юд.i

. ýЖHi ffi#:XЖ;,i 
Жрч}ъання - з 0з;40 год, до 04:00 год,;

6.2. На передоднi святковж та
скорчусться на одну mдшry.

_ 6.3. А.шrriнiстрачй зобов'язусться
рооочоr0 д{я (тrDкня).

неробочID( дriв (ст. 7З КЗпIТУ) тршалiсть роботи лрачiвникiв

6.4. ,Щ,ля вrлсонакrя невiдкладноi та
:1у11"* у понsд BcTaHoBJTeHy трrвалiсть робочогозакоtlодавством порцку з подirльшою компенсацiею т

колекгиву змiни тривалостi

МОжуть зал)"rатись до iI
неробочi днi у встановленому

ia.,\t,Ч|gl.!. Q(
J\. dEllL],o a д\
|!_*'/_о/)'о

Копiя Bipнa
до тудового законолавства.
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6.5. ПРаЦЬr*rКИ ПiДПРИСмСтвц за поюдкенIlям з Ал,riнiстраrriсю мsють праас, ",1.61д91,.,,,,uJq
ЕучкrЙ графiк роботи.

6.б. ПрачЬники пiдпри€мства, за погоJDкенням з Дд*iнiстрацiсю мають tФiвo l. j]O(c, гlг7
ЕПДОМНУРОбОТУ.НаЛОМНаРОбОТа-ЦефОрмаорганiзачiiпрачi,заякоiроботавиконустъсяпгаlli,.rit:.tr]r-l.\. IF lI
lom прожпваннЯ або в iHm1,ot вl;.значеню( Hrntr пршriщеюrя<, що характерЕ]уЮться наявнiстЮ ЗаКРlГ-l.,ti{'i ]r tli.l.
тGхfiiчних засобЬ (основшо( внробничю( i невиробнЕsж фнлЬ, iHcTppreкry, прпладiв. ihge}пao.L.l i. l] ix
с]aкупностi' необхiднЖ для виробншггва ПродкцiL надаюrЯ посJгуг, виконаннЯ робiт абО фУнкцiй. пеое,лбя",:нur
УcIВНОВЧИМИ ДОЦ/МеКГаМП, аЛе ПОЗа ВИРОбНИЧИМИ Чи робочrа,,tя приrrriщеннями власника пiдппrrгмстitr. .- :, l:jви_
органiзaцii або уповноваженого ним оргаlýi.

Тrrпова форма труловопо доювору про надомну робоry затверд]куеться цен1ральним о|]ган?)\, BI.il Jil{rчг,,'
влади, що забезпеryе формуванlя державноi полiтики у сферi тудовж вiдносин,

У разi запроваrоlсеrтЕя надомноi роботи робоче Micue прафвника с фiксованшr' та не Mo}t(e бу.rи зM;,rett<.l з
iнiцiатlви працiвника без погоджешrя з власником або уповноваженrпr шIм органом 1 c,irrctб. B|!]H,1,,]]i:rЙ
трудовиМ доювороМ про надомнУ робоry. РiшешrЯ власника або уповноваженОго ним орган)/ про вiд\ uL) в
каданнi згоди на змiну робочоm мiсця з iнiцiативи працiвнпка мае буш обфуЕгOванI{I!{,

Праuiвник у разi HeMoxcmвocтi впкоЕашя роботи на фiксованому робочомУ мiспi g везалежних lJL|. l],o.o
ПРlТtИН Мае ПРаВО ЗМiПlТТИ РОбОЧе Micue, за умови повiдомленrrя власника або уповноваженого tlи\, ,1: j llt/ яе
менше нiж за три робочi днi до Takoi змiни у спосiб, вrгJначений трудовl,rм договором про надоцну робоrv

Прп BlлcoHaHHi роботи за тудовltr, договором про надомну роботу на працЬIшкiв поUlирюс:гься ]аг.]пни}i
режrпr роботи пiдпри€мствц якщо irme не передбачено тудовпм договором. Прп rpoMy тпивалiсть роt:оцоrо
часу не може перевищ)вати норм, передбаченж cTaтTmrn 50 i 5l Колексу ЗаконЬ про Праlrю Уmаiяи

вrкондfiя надомноi роботrr не тягне за собою змiн у норr,ryъаннi, оrшатi працi та нс вплицаt ua ,,iiсяс
труловlл< прав працЬкикiв.

ЗабезпечеrшЯ засобамИ виробниrrrв4 матерiаламИ та iнст}.ltiеЕгамИ, необхiднttмIl ДЛЯ ВИ]\ОilаНitЯ
праuЬншсом надомнот роботи, покладаеться на впасника або 1тlовноважений ruш оргая. якцо i.,,r,-, tle
передбачено тудОвш{ договором, Працiвrпк, у разi вИкористанrrя cBoix iHcтpyмemiB, мае фаво на Kc;M;;etl,-,i lt;ю.

На час загрози поширеIlня епиемii, пандемii, -необхiдностi самЬiзоляцii ,rроцi"rп*о w еицаrкаI.
встilновлениХ законодавством, та./або у разi виникненнЯ загрози збройноi агресii, надзвичай1lоi сиIуацi'i
техногенноm' природrогО чи iкшоЮ характ€рУ надомка рбота може запрова.ФКУВаТ[lСЯ rl21.1]oм
(розпорядженняrrr) вJIасннка або уповноваженого HIo{ органу без Ъбов'язкового уклад;нtlя й,дп"u.., ,].-! i'.rср_Y
ПРО НаЦОМКУ РОбОТУ В ПИСЬМОВiй фОРМi. З TaKnr наказом (розпорrджеrпrям) працЬшrк ознайомiюетьсз прllтq!-ом
ДВОХ ДНiВ З ДНЯ ЙОГО ПРИlfuЯГГЯ, аJIе до запровадх(енlя надомноi роботи, у такому разi норр|н чrс,tини
третьоi статгi 32 Кодексу ЗаконЬ про Прашо УФаiЪи не застосов)лоться.

Власник або уповНовакеш{Й Hltlu орган самостiйно вирiшуе, в який спосiб дорrIати працiвнико,ti ,..a,)ry i
кокцtотловати ii виконання, та забезпечу€ достовiрнкЙ облiк виконаноi роботи.

Надомна робота може бупr запровадr(ена викJIючЕо для осiб, якi мають пракгичнi нави.lки виliонаяня
певних робiт або можуть буru навченi Tal(liir навичкам,

. Вагiтнi жir*и, праuiвники, якi мшоть дlтгину BiKoM до трьох poKiB або здiйсшоють догляд ]а лхlиною
вйповiдно до меД{чного впсновку до досягнення нею шестирiчнЬго BiKy, працiвники, якi мак}1ь двох ?сс ,]i-lьце
дiтей BiKoM до 15 рокЬ або дпш{у з iнвалiднiспо, батькл ос;бl,r з imаrriднiстю з дrrшнства пiдгрупи lI l ilуr]и. а
також особи, якi взя.пl пiд опiкУ дrrгину або особу з irвалiлнiстю з дпгпнства пiдгрупи А l групи tложуть
праrцоватИ На )Дr{ОВllХ надомноi роботи, якщО це можJIиво, зв&к очи на 

"икоry"Ъну робоry. та впасник
пiдприемства" установи, органiзачii або уповноважений шеr орган ма€ для rьою вiдповiдri рЁс.р"J ,n ,о..пr.бJ, ПраuЬникИ пцпрпемства, за поюдженням з Ашrriнiстрачiсю "*r" 

'.rр*о 
засгоаовувати

листанuiйну робоry. ,щrстшlriйна робота - це форма органiзачii прачi, за якоi робота викофеться ttраt]J9ником
поза робочпдИ прrд"riщеннями чи терrгорiею власника або уповноваженого ним органу, в 6;iпь-якомч Micui за
вибором працiвнrп<s та з використапням iнформацilfuо-комунiкацilfuж технологiй.

TtЛtoBa фрма трудовою 
_договору про дистаIщiйку робоry затверлlкуеться центальним ор.аном

впконавчоi влади' що забезпеryе фоРмування державнОi полiтики у сферi трУдовlтх вйносин.
укладеrня трудовою догOвору про листаrщiйну робоry за на.впостi небезпечних i шкi-лившх

виробничж (технологiчнж) факюрЬ заборrяеться.
у разi заrроваркенrл дистанцiйноi роботц прачьнrж самостiйно вrlзнаса€ робоче Mjc,te .,l цесе

вiдповiдальнiсть за забезпечеl+tя безпечню< i нешкiдлrвЙ умов прачi на mому.
при дистанцiйнiй роботi праuiвник Розподйяе робочпй час на власний розсуд. на нього не поширюються

правила вrrу"трiшЬою трудовою роЗпорядý/, якщО iнше не вlвначенО тудовнМ договором- При цьому загапьва
трrвалiстЬ робочоЮ часу не може перевищватИ норм, передбачеrШх статтямИ 50i3t КолексУ ЗСrочiq про
Пращо Украihи.

За пою.Фr<еtшяМ Мiж праrllпlrихgЦ i власникоМ пйпрrr€мства ycтaнoв}lj органiзацiТ або уповно;аженимНИМ ОРГаНОМ ВПКОНаННЯ ДИСТаНПillЯОi РОбОТИ МОже поедtryватися з викон lням прачЬнжо" робоiи на рс,бочомуMicui у прlшiщеннi чи на Teprrropii власшпса пiдприсмст"4 y"*ro"n, ороriзачiТ або уповновч*a"оrо n* np.u"y,
Особливостi поеднанrя дистанцiйноi роботи з роботою на робочому
пЙпрпемств4 установиt органiзацii або уповноваженого Hиt"t
листанчйну робоry,

порялок i строки забезпечення праuiвникiв, якi
виконання нпrи cBoii обов'язкiв обладнанням.
iншш.rи засобами, порялок i стоки подап{я такими

чи на;герrrорiТ в"lасника
ТУДОВИIt ДОговором про

необхiдними для
захисry iнформаuii та

N+
l',, г,._]:i *9

Копiя Bipнa
, розмiр. порялок i



f

}

ai{ш випrатИ працiвникаМ компенсацii за використання належню( ilr або ореклованих яими r_,ij.tалнiння.j ]l|!РaraПО-Т€ХНiЧlЛО< ЗаСОбiВ, засобiв захисry iнформачii та iншж засобiв. порялок вiлul кч ,,lt ,rt ,] r l||J]их
' drзашt з Виконанням дпстаt{цiйноi роботи вrЦlат визначаються тудовпм доmвором про дистанU] ii]..i робOту-

У РаЗi ВiДС}ТНОСТi У ТРУловому договорi положення про забезпечення прачiг,нихiв lt(,rltl,t,и,!l rllя
_оqашrЯ ними cвoii обов'язкiВ обладнаннrl}.l, програмно-технiчнrаrи засобамl{, засобами захисту iаформац]i та

-шп засобами таке забезпеченIи поI<.llада€ться на аласни(а або уповновшсений Hrlt орган. ский ,lрt-ll:lзовус
tst!*ов.,Iення та техяiчне обсrryговРання вiдповiднкх ЗасобЬ, а також опЛачуе вI{грати. ПОВ'ЯЗаНi з ll,,,,.i,

ПрацЬнику, який виконус дистанцiйну роботу, гараЕryсться перiод вйьного часу дпя вiлпочинrу (пеоiол
ri.щ.lпочення), пiд час якого працiвпш( може переривати буь-якиЙ iнформацiйно-телекt-lмунiкаlrii"ни tз зв'язок з
]JtacциKoM або уповноважешшr ним орпlном! i це не вважасться порушенням умов mуцового д()Iоворч або
ТРУДОВОТ ДИСЦrшIiни. ПеРiОд вiльного часу лля вiлпочинку (перiод вiдключення) вкзначас,lыr у |;)y,],rgoцv
доюворi про дистанчiЙну робоry.

ПРаuЬНИК МОЖе ВИМагатП вiд власшaка пiдпри€мств4 устакови, органiзацiт або yпoBH(jIi а n.J,,:(,i {] ним
органу тимчасове, строком до дЕох мiсяцiв, переведення на дистанцiйну робоry, якшо на ообочому Micui
стосовно нього булrr вчиненi дii', що мiстять ознаки лискршriпацii. При цьому вJrасник пiдгриr-мства- уrtанави.
органiзачii або уповноважешrй нп,{ орган може вiдмовигп працiвI rhТ в такому п"р"""лarri. якlllо 9иконання
дистанцiйflоi роботи не мо)lспиве. 3в.DкаючИ на тудовУ фунюriю прачЬника- 

" 
iaKo* якшо гTpalliBH,,K не HaBiB

tDакгЬ. якi пiлrверлж)lють. що лискрrаriкачЬ. сексуальне домаrання чи iнmi форми насильства vа_пи чi, .:е,
на час зац)ози пошкрення епiдемii', пандемii, необхiдностi самоiзоrrяцiт rrраuiвника y ги!алкiй.

встаЕовленж законодавством, таlабо у разi виникнеЕня зшрози збройяот агресii. надзвичайь(,l сtJтуацiт
техногенною, прироlшогО чи irшогО характерУ дистанцiйна робота може запровадж\,а:lтl,lJt i].:I.a_]oy
(розпорядх(енням) вIIасЕцка або уповноваженОго вим оргаЕУ без обов'язковогО укладе;нЯ Tpyl(Obc|ro до'овору
про дистФщiЙку роботу в пясьмовiй формi. З ташl}{ наказом (розпоряджеrrням) праlriвнЙ озчайомлю€ться
протягоМ двох дrЬ з дl, ЙогО прlЙняm& аJIе до запровадЖення дистанцiйнОi робопr. У тачому пазl норми
частини тетьоТ cTaTTi 32 Кодексу ЗаконЬ про ПраIшо УкраiЪи не застосовуються.
_ Вагiтнi жiнки, праuЬrоrки, якi мають дитиfiу BiKoM до тьох poiiв або здiйсюоють дог.lq,ц ]а дитиною

вйповiдно до медшIЕого висновку до досягнення нею шестирiчного вiф, працiвники, якi мають двох або бiльше
дiтей BiKoM до l5 PoKiB або лrтгинУ з iнваTiляiстю, батьки особи з iнвалйнiстю з дитинства пijгр,/пll /^. ! групи. а
також особи, якi взяли пiд опiry дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи Д l tрч,iи. -ожуть
працовати на у]\{ова( дист щiйноi роботи, якщо це мохливо, зва)каючи на викоIlчваIry рt,б,.,:ч ;l вlасЙик
пiдпрпемств4 усТанови, органiзацiI або уповноважениЙ Енм орган ма€ длЯ Щого вiдповiднi ресlрси та засоби., 6,8' ТрIвалiсть щорiчяоi вЙIrустки для прачiвнЙкЬ пiдприемства 

"aru"o"r*.r"i" нс Meltttl як 2.1
(,шалuяrь чотири) календарни)( днiв. ПраuЬнкам з ненор"ованr* робочr"u дне" нада€"tься дола{кова BlJIIycTKa
(,Щолаmк Nэ 2 доданого КолектLвноm ,Щоговору).
Працiвн}rкам. заltнятlп.l на роботаХ з шкiдпивиrrrИ m ваккимИ утовами праui. над8ютьсЯ доJаткOвi ВiJЛУ(ТКИ ]а
результатами aTecTauiТ робочю< мiсш вiдповiдно до НаказЬ по пiдприсмсiву,

б.9. Щорiчна вiдпустка у перlцrтй piK роботи пра;iвшrка Еада€ться пjсля б lrTTcr,;b) мjсяцiв
безперервноi робоm.

6,10, Щорiчнi вйrryсткИ повноi трrвалостi Ло настання шестиМiсячного TepMiHy безпегерв},!,i р()боти уперший piK роботи на ланому пiлприсмствi за бажанням працiвника надаlоться:

. l) жiнкам , перед вiдrrусткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля Hei', а також жiнкам. якi мають
двох i бйьше дiтей BiKoM дО l5 ркЬ або лrгину - iшапiда;

2) irва,riдам;
]) особам BiKoM до вiсiмналrrгги рокЬ;
4) чоловiкам, др}хини якж перебраtоть у вйrryстцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами:
5) особам. звйьнеюпr пiс,rя прохолження строковоТ вiйськовоТ. сJryжби. вiйськовоТ сrryжби ]а llри1овоv пiд

час мобйiзацii', на особлший перiод,.вiйськовоi сrryжби за призовом осiб оqiuерського сх.паiу аЪо аt",,,пнативноi(невiйськовоi) сrryжби, якщо пiсля звiльнення iз сrгу*би вови були прlйнятi ка робоry проrягом тьох мlсяцiв. невра(овуючи часу переiъду до мiсця проживан}uli
6) c),,TrliclmKaм - одночасно з вiлrryсткою за основпиrrr мiсцем роботк;7) працЬrикам. якi успiшнО на8чаютьсЯ в нiвчilльнtо( закладах та бажають присднати вiлгцсl ку ло часускладання iспrriв, залiкiв, написаЕItя дшшомню(, KypcoBlr(, лабораmрнrо< - ib*o ройr, п.р"д6"чa"*

навчаlьною проФамою:
8) пряlliпgцбдц, якi не.внкорпстали за попереднiм MicueM роботи повпiстю або частково u,(орiч ву основнувiдпустку i не одержали за Hei грошовоi компенсацii;
9) працЬникам, якi мають пугЬку (KypciBKy) для санаmрно - кл)ортного (амбулаторно - к!тортного)лiкуваюrя;
l0) батькам - вжОвателям дитячюt будинкiв сiмейного тнгry;
11) в iшпих випадках, передбаченж законодiвством, даншrr Колектrвним

договором.
6.9. Працiвншсам, дiти якю( у вiцi до 18 рокЬ вступають до

мiсцевостi, за ixнiм бажаrпrям надаеться чорiчнЪ вiлrryстка або iiд
супроводження дитпви до мiсчя розтапryъання tl:lвчilльного
або бйьше дiтей зазначеного BiKy така вiлгryстка наласться о

.Щоговором або труловим

закладiв, розташованкх в iншiй
як 12 календарнI{х днiв) для

напрямi, За наявностi двох
длfтин и,

,й/g,i

ý/l
+ ,//

5\|д,
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в будь-як}rй час



ЧТtвlсь надання вiдтцlсток визнача€ться граФiкамц псi загверлжlт,ться,r,l,tiнilтраtiitс, за
T.Tr--, з Радою трулового колектпву i доводl{гься до вйома всй працЬникiв Iiри ск.lаллннi графiкiв

' ЁfFrrr iЕr€реся впробншlгв4 особистi ilггересп працiвпцЬ та моrслrвостi для ir вi.rпсчинк1,
a.le Конкретниf, перiод надання шорiчrrrо< вiлrryсmк у межах, установJIених mar]ljKtr,r \:i1lliж_|l:ться

а} ТlrhПrКоу i шIасником або )rповноваженIд{ ним органом, якltй зобов'язанхii пl{rlь,,, з, ,, ],iiомити
il-пm про двту початку вiдrryстки не пiзнiш як за два тижнj до встановленого граф.коrr л:llлt,l,_,

А.оriпiсграцiя зобов'язу€ться вести облiк вйтryсток, що надаються працjвникам,
lЩqiчпi вiлrryстки за бажанням прачЬника в зручний для ньою час надаються.
l) особах BiKoM ло вiсiмнадцяги рокЬ:
2) ilпаJtiдsil;
3) riкам перл вiлтryсткою у зв'язку з вагiтнiстю та пологами або пiсля неi;
4) xiшсаM, якi мають .щох i бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB або дитику - itвалiда;
5) ОДПrОКiй мsт€рi (батьry), якi вrтховують дIтпrну без батька (MaTepi); опiкунам. пiклува_,rьни"l^,, а';.] iншим

СаrОГЯiМ ОСОбаМ, ЯКi факrично вкхов}тоть одного або бiльше дiтей BiKoM до l5 poKiB за BiдcvTl,,;r , -l _,r;,:

6) дружинам (чоловiкам) вiйськовослужбовцiв;
7) вегеранам працi та особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед БaTbKiBщrrHottr;
8) ВеТеРаНаМ Вiltпи, ОСобам, якi мають особлlвi засrryги перел Батькiвluпною. а тако7( .l.. ;а t. i]a qких

ПОШХРЮеТЬСЯ ЧИt{НiСТЬ ЗаКОКУ УкРаiЪи "Про стаryс BeTepaHiB вifurи, гараlrrii i! соuiапьного захистч";
9) батькам - в}D(ователям дггячrх будинкЬ сiмеfiного титry;
l0) в iншrо< випадкrх, передбачен}D( законодавством, даш,[rl КолектI8ним .]Jоговороц (l(u тр)ДОВИМ

доmвором (коЕгракюм).
ПраuЬrпткам, якi навчаються в Ilавчальнж закладах без BimllBy вiл вl,tробництва. trlcDiч,li t:,' i,.тliи за it

баханrrл,r приедý/ються до часу проведсння настановню( занять, вlrконанtlя лабоlз.торнп:,, pt, .ч.lалання
заrriкiв та iстпттЬ, часу пiдготовки iзжисry дипломного rроекry та iншlл< робiт, ;ерелЬ'а.,с:l,л:х .,,,чаiьною
програi,lою.

Прачiвникам, якi навчаютьсЯ в середнй загмьноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школа(, ]0lасал, tpy]l.tx з
очною, заочною формами навчаrпrя при загмьноосвiтнiх школах, щорiчнi вiлгrустки за ii бажаrrljяч t{адаються з
таким розрахунком, щоб воIш могли б}"rи вrfiористаЕi до початку llавчанюr в цrr( закJIаJ{ах,

Щорiчна вiдтryстха на вимоry працiвника повинна бути перенесена на iнший перlод у piвi:
l) порушенrЛ впаснпкоМ або уповноваженrоr ним органоМ TepMiHy письмового 

'rо"iдо".rе, 
r.,п llрацltsника

про час надання вiдIDlстки;
2) Еесво€часноi впппати вJIасником або уповноваженим ним органом Заробiт}п],т п,цаl Ii .;i.'!:1:1 1'1l,\/ За час

щорiчноi вЙrryстки. ]]

Щорiчна вi.щrустка повинна бути перенесена на iнший перiод або продовжена в разi:
l ) тп,rчасовоi непрачезлатностi праuiвнш(а, засвiдченоi у встаноалсному порядкуi
2) виконаши працЬнrпсом лержавнrл< або громадськrо< обов'язкiв, якщо згiдrо з iч*о"ола"сrвоt л вiч пi,!-,!ягае

звйьненпо на цеЙ час вЙ осповноi роботи iз збереженням заробiтноi rцати;
3) насташrя строку вИпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
4) збiry щорiчноi вйrryстки з вiдтцlсткою у зв'язку з навчаннлr,r.
Щорiчна вiдпустка за iнiцiатrrзою Учасника або уповноваженого ним органу. ,к a,l{.,,l!)- i .rже бути

ПеРеНеСеНа На irШИЙ ПеРiОЛ ТiЛЬКИ За письмовою згодою працЬюiка ," за Ьо.плж""няч ; , r rr,зрrrr рпду
трудового колективу у рщi, коли н€дашrя щорiчцот вЙпустки в ранiше обулrовлений перiо,п r'.r{.i, ,! ,.lrиятливо
вiдбштися на нормаJIьному ходi роботи пiлприемства та за умоВи, що частина вiдпr'стки'трива,,liс,кl .е менц:е 24
календарнж дrriв буде використана в поточному робочому роцi.

У разi перенесення щорiчноi вiдrустки новий TepMiH i'i'наданвl встановJIюсться за згоцою ],riж п.,!аIIIвником i
вJIаснI{ком або уповноваrкеrппr ним органом. Якщо причинн, що зумовилIl перенесеннrl вi.lлl.сгки на i11ший
пе_рiод, наста.пш пiд час ii' викорнстання, то ЕевикориСтана частина щоiiчноi вiдrryстки наластпlс г],, ,,, lакiнчення
дiТ причин, якi ii перервали, або за зголою cTopiH пЪреносrrься на iнrпиЙ перiол,

Забороняеться ненаданнrl щорiчню( вйпусток повноi трrвалостi протягом ttвox F(lHr:( л ],ч" а також
ЕенаданПя ix протягом робочог0 року особам BiKoM до вiсiмнадцгтп рокБ та прачiвникам. rцi r,,6 . rT. 1тр699 11з
ЩОРi_ЧЕi ДОДаткОВi вИгryстки за роботу iз шкiдлlвl,цrrи i важкимl,t )rMoBaME чи з особлпвlа.r xapaKT.I,c , |rl)a!l|,

Щорiчяу вiлrryстку на прохання праuiвника може бlr, подЬ"rо 
"а,астини 

будь - 
"*oi,p"u-u,,r, 

за умовил
що основна безперервна ii частина становитиме не менше l4 календарнrтх днiв.

Невикористану частпну щорiчноi вцтrустки мае бути налано прафвнику. як правttло, ло кitlllя робочого
року, але не пiзпiше 12 мiсяцiв пiсля закirпенпя робочого роry, за як"й налаетьiя вiлтryсrка

вiдк;rшсанrrя з щорiчноi вiдтryстки допуска€ться за згодою працiвнш(а ,-" й" вiдверненl]я cr ихiйного
лlо<а- виробничоi aвapiТ абО негайногО усуненнЯ ii наслiдкiв. для вi.шерненнЯ не:Uасни\ у,." ,,:u просгою.
загябелi абО псуваннЯ MaltHa пiдприемсТва та в iншlо( випадках, передбаченю( законолавсtном. У разiвiдклIл(ання праuЬrпrка з вiдпустки його праrцо оплачлоть з урахуванням Tiei суми, що б1,;i:l l,:paxrэBaHa на
оrrлату невикорисmноТ частини вiдrryстки.

6.1l. Вiдпустка без зберехення заробiтноТ плати за надаеться в оtjов'язковому
порядry:
l) MaTepi або батьry, якиЙ вжовуе дiтtй без MaTepi (в mму
лiкувмьному закладi), що мае .Фох i бiльше дiтей 

"i*o" 
до i - тривалiстю ло 14

t

перебування MaTepi в

каrендарrлок дrь щорiчно;
2) чоловiковi, лрl"жшlа якого перебра€ у пiсляпологовiй

Копiя Biplia
их днlв;

8

о,фt#Jлtьцы



jo iFrrпд. особам. зазначеншt' У частtlнi третй стrггi l8 та саст'пi пепu''а'r''"rтt ' : " ' ''l 'iiH'l

, в разi якщо дrтгшrа потребуе дом пнюю доглrд/, _ трrвалiсr r,, }и,]на,]€чою в мё,цичцомч

li-y, Ь ве бйьш як до досягненкя д{гиною шестирiчною BiKy, а в разi якщ l !l] ,]l]]. , ])_ai) _ {1уtiрalвий

, Е-r'й-tЙiпiноз-е*r"r), - не бйьш 
"* 

до досо"irо дrгиною шiстtlадlцтвlri ч t,ol l trit ,, " "'i
] цпЕ.Ю lвтеюрuо "дrrгина - iнвапiл пiдгрупи А" - до досягнення Дrтгпною вiсiмнадцЯ lltРlчноl'tt al i, ,

ýщia iншй особi, зазначенiй у частйнi третiй статri l8 Закоку Украiки "Пр'.l чi,l llvстк,,t ". ',': i ''JY за

' fu'Bi"oM до 14 po*iB на церiод оюлошення карангину на вiлповйIriй терrюрiii
{j у*шоr,l вiйlш, оЪобам, на яких пошкрюсться чrrrнiсть Закону Украiнr "Про cTar ус ветерацl},

t Ььвого захисту", - трrвалiстю до l4 календарнrтх дяiв щорiчно,

oodarц жi 
""rоr" 

о"Ьбйi засJryrи перед Батьiiвциною, статус якю( встановлений Bi.цiloBl],HL, ,,J| зirкоuу

чryЫ "про стаryс ветерань вiйни, гарантii i.х соцiального захпсту", - тривалil,:;'lО '\Г ]] КаЛСЯПа-""О "'q
rpiso;

').особах,ясiмаютьособлпвiтрУловiзас.тУгипередБатькЬщиною,.трпвалiстlсl;.r]lrа::t,.','lчяпорiшо;
б) bHcioHepaM за BiKoM та iнвмiдам IIl rрупи - трrвалiстю до 30 каJI€цдарнж дяiв щорiчllо;

7) iвалiдам t та Il груп - тшалiстю по 60 капенларшп лнiв шорiчно;

t) особах, якi олрук5поться, , трrвапiспо до l0 календар}о,{х днiв;
qi rрацьнrкам у разi cMepTi рiп"* no Kpoвi або по щrпобу: чоловiка (лружияиl, 61lt.rir' \r', ' \t "l"'x'li,
Йнп (пасиlка, падчiрки), брЬi", 

"""r"Р 
- трlвалiстtО до 7 кмендарЕЕх днiв без урахування часу. нес,бхiдtrого

для прЪ,ry до Miclп п;ховакня та Назад; iHmID( рiдш.rх - тrвалiстю дО З календарпи1 lчiв бе,l урзх; t ,lчf IIасу,

пеобхiдного для проi'з.ry до мiсця похованЕ,I та назад;

! l0) прачiвникам Iця догляду за хэорим рiлнш,r по KpoBi або по шJtrобу, який за Eи,)rtl!B,{cM l,e-,. 1, ,] l:lr,!аду

пфЙуе.постirrо- сmройоо- логляry, - трrrва,.liiтю, вIвначеною у медичномУ Bи.,-ioBK),. illq .'' -.'i--'L 30

каrендарнrоt днiв;
t t) прЙiвникам для заверIцешrя санаторно - курортного лiкуваrпя - цlвалiс,гtо. ВIвнеЧеltс!, , ] ]i.lllloмy

висновку;
l2) працЬникам, доIryщеним до вступнж iспитiв у вийi навчальнi заклади, - трившiстr,,l ]5 kaiIc,i:,],. ,],,l: ,lц]в t)еЗ

урахування часу, необхiлного для проi'зду ло мiсцезнахоlDкенпrr навцальКОГО ЗаШIаItj Та НаЗаД:

ii1 opoubrrr*un ' доrryщ€ниМ до складдlнЯ вступн}D( iспrтгiв В аспiрангlрУ з вiцDrлвоц або бс; :l,.;lчв1, вiд

виробншгва, а також прачiвкикам, якi навчаються без вiлрrву вiд виробняцтqа ;. a(nroaг \;] , ,c:]'lнo

BEKoFryIoTb iнлlвiлуальнld ImaH пiдготовкц - трr.валiстю, необхiдною лпя проiЗдУ до t,tiсцезr;ах ,,:ll(сЬ ttя ltиЦого

навчшъного закпаф/ або заклаry trауки i назад;

l4) с}тliснш(ам - на TepMiH ло закirrченкя вiдпустки за основнrд,,r мiсцем роботи;
l 5) ветераяам працi - трrвалiстю ло l4 ка,.rендаркж днiв щорiчно;
16) прачЬникам, якi не використаЛи за поперелнiМ MicueM роботИ цорiчцY осl^ьч) m,ilor],i] 1 ; 

"1ilУСТКИ
повнiстю або частково i одержали за них грошову компенсацiю, - тривмiстю до 24 ка.,lендарfiи)i дtjiý ),irерший
piK роботи на ланому пйприемствi до настаrпrя шестlт,riсячною TepMiHy безперервцоТ ооботи,

i т.1'.rрачiвникам, дiти якЙ у Biui ло l8 poKiB всryпаоть до навчаJIьнt ( закJrадiв. роr,аttl,аапи' 9 ir:" i:1 1',11qЦе39gli.

- тршалiстю 12 календарнж лнiв без урахування часу, необхiдного для.т_:lоiз,]у д| '],'.'I..i-i1]i']ТЦrННЯ

нiвqальяопо закла.щ/ та у зворотному напрямi.
за наявностi двох або бiльшi дiтей зазначеного BiKy така вiдlryстка падаеться окремО Дш С}IФ(lГО-'jj, "Ii'' КОЖНОi

дI{гинп:
18) працЬнrлtам на перiол проведення ангIr.rерористичIiоi оперsцii у вiдповiлному яacej,i"l, л.,"нктl з

}Tд;(yBaHIпM часу, нсобiiдного д,тl повернення ло мiсчя роботи, але не бйьШ яК ciM KaleH':i,, \ ,'{!В ЛiСЛЯ

прийняггя рiшенrrя про припиненЕя антrтгерористffqноТ операцii.
прафвrrикам, якi навчаються без вiлрlву вiл виробниrггва в аспiраrгryрi, протягом четвертого поr,/ l{авчання

нада€.ться за ix баЖанням одш{ вiльШ.lй вiл роботи леЬ на тIDIцень без збереженrrя заробiтноi п,l .:

б.12. За ciMelfirшr,rи обставинами m з iншlо< причин праuЬrихУ М(,'{{е HaltaB;-'t: l,c -,; rl,_1,1 r ца без

збережеIrня заробiтноi Iпати на TepMiH, обlтrовлений уголою мiж праuiвнrжом та вла.чикоv абi) ' t""' I'ОRаЖеНИМ

ним оргФ{ом, a:re не бйьше l5 калеrrларнж днЬ на piK.

б.13. у разi встановлення Кабiнетом MiHicTpb Украi'ни карантшrу вiдповi,lчо Iý Заr"!' '!''jО3iЧИ "ПРО

заffiст населення вiд iнфекчiйнrо< хвороб" термiн перебlъанrи у вiлтrустцi без зберехевно з , , ,- I,_rати на

перiод карангику не вкJIючаеться у загаJIьнld TepMiH, всmновленId п. б. l2 даяого Ко.цекгr,ввоl,,, lIll;,_,з,lр;",- o.ta. жiнцi, яка праrпое i мае.Фох або бйьше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дигшry - iнвалiла. абО ЯКа

усиновпла дrттш{у, MaTepi iнваriда з пrгrrrrства пiлгрутпл А l групи, одяно{iй MaTepi. батьку дrrтини або iнвалiда з.дa1r.r""r"u 
пiдгрупи Д l груrпr, якtй Brr(oBye ix без MaTepi (у mму числi у разi тоивалого переL.,, i з,tня MaTepi в

лiкувальному заклалi), а також особi, яка взяла пiд опiку дпгпку або iнвалiда з дитинства пiдгрl,tiи А l Фупи. чи

одному iз прийомшоt батькiв надаеться щорiчно додаткова отчtачувана вiдгryстка тривалiстю l0 tl, 
"l. 

;,rарних днiв

без 1рахувilпlя святковlr( i нербочю< лнiв (статгя 7З Кодексу 3aKoHiB про I1раrло YKpailr,,: ja яаявностi

декiлiкоi пйстав шя надаюrя цi€i вiдrryстки ii загальна TploMicTb не MolKe перевицý,ватц l ] Kalc,;,i,:p lих днiв,

6.15. ПрацЬrсrкя не Maloтb права знаход}rгись в пiдпрнемства вдеробaч,ll', ,.а!: з причин.

не пов'язаrло< з робоmю, а також не запроц)вати туди та згодп Адмiнiстрачii.
7. IIриЙом I

7.1. Прй{srпrя Еа роботу
строковоm тry]ююпо доповору.

прдцвЕикrв договорч (конФакту),
мiж гтрацiвником та

l'РfiаЁУ*ЪнУЁýТЬ!
2 i \ lл,*иОнаш,ъ"i, i -5.= J

ý,,:"X'.-]%r7
\рЬй

Копiя Bipнa

на ocнoвr яхого
дового



t

ffi""""*ом. Прн прийомi на робоry кожен прцЬних зобов'ваd озяайоr.и,iисз ,l 
"\,{,)е,, i ..ilK\I о

ffi,Чhrcктвного,Щоювору.
ffi 7.2.ПрацЬшд(пiдпорядкову€тьсясво€мубезпосеред{ьомукерiвнrку,
Ж,'{" 7.3. У своiй дiялъностi прачiвrпс< керу€тюя законодавством Украiюr вцл рr, ,l;.r,lr:l,r,, , .,, ""l.
ffi' п поширюютъ свою дiяльнiсть на пiлпрнемство, а саме: Колектlшшш .Щоювороч, i,павцlауи вlп ,пtllll]дого

ýfi туоо"о- розпоряllку, Посадовою (робочою) iнструкчiею. накд}ами. нормами. |l\l,]i}лбl,ll}:,,, р : ,. ,r,{ та

lйF, шимп докумекгами.
ffi 7.4. Алriнiстацiя зобов'язуеться прводити звiльнення прачiвникiв з ttричr,. p.op,:lrirr : ,: . ,l,i,,],

ffi' frкористання iсrrуочж на пiдприсмствi i заново створеrпо< робочrл< Micub лlя забеltlеченьп jаиh,l гOстi

,tC.i рацЬншtiв.
1Е: 7.5. При виэйьненi працiвlпп<Ь у зв'язry зi змiнами в органiзачit виробнчr-,тва i праrri, в т"му чиспi

.ll,, лiквiдацiею, реоргаЕiзsцiФо або перпрофi;поваrпrлrr пйприемс:ва, скорочення\I ,1р,р,11,уца,тi ,".ц,,,i ;l,лl,tiя

'il повйомляс про це не пiзнiш як дЕа мiсяцi у ппсьмовiй формi лержавну сlтужбу lrэйяяr,,;,l, i:!..1]. , l , l, ._IJIIи i
li' gгроки вrвiльнення, наhrекуваI rя професiй, спецiапьност€й, квшiфiкацii, рзмiр orr-,raTl, .rрэпi. а ;, ll:, ,, tt].ltчуй

41 строк пiсrп вlвЬнення - списки фактично вивiльненrоt працiвнкЬ (ст. 50 ЗакаF), Уrраiви , i,i :,,tt;Tit:Tb
., tвселеtпяD).
,' 7.6. Звйьнеюrй пр8цЬник зобов'язаtлrй вiдЕкодлати завданi збrгки пiдпри.]],(:,l,р\, i lt, , , ,"-,,)тй

: в повному обсязi.
8. умови I охоюнл IIрАцI

8.1. Адмiнiстрацй iРала труловою колективу пiлтверлжlлоть. що при влтрilltечнi ,Ip".at, ,l\,,,, н , ttc,ttli i

технiки безпеки сmрони даною Колективного ,Щоговору керуютъся вимогами чrнногп ?,1кo{l.)]Ilq, ] -, ,::,)l,аФть.

що встановленi rпцди пйьги, гарангii та компенсацii е мiнiмальнш,,rи i обов'язкови]йtt дUl BиI\q}tnb:J,,
8.1.1, м\.liнiстацiя вшнаq цо решiзачiя конституцiйкого права праrll8ьиr. i]1| lt!\onl l , ] ,.тя 

i

здоров'я у прочесi труловоi лiяльностi. а також на безпечнi та злоровi рlови rrpa,ti lr\, лuтL k Т, , i lна
несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством ykpai'юr.

8,1.2. Ад,{iнiстацiя здiПскю€ своi повновакенкя у tтктаннях охорони праlll t..l;Hici,,, ,l ,, L,l Jo
Закону Украi'ни "Про охорону працi", КЗпП Укрsi'Еп, HopMaTIBHo - правових аrгiв та лая^гr, Ia,-е!iтивного
Доmвору.

8.1.3. Yci прачЬники згiдяо iз законом пiдлягають загапьнообов'язковом-,, .lepжaii{a\-l, ,]lt,e,!b,toмy
страх}ъанню вiд нещасного випадку ка виробtшцгвi та проФесiйного за(ворюl]i:li.]] , .rli :;l " -, i.rraTy
працездатностi.

8.1.4. Вiдшкодвання шкоди, заподiяноi працiвниковi внаслiдок ушкодitit)t]i]я ;oftr ll. l:" , ,, l разi
cMepTi працiвнlп<4 здiйсrпоеться Фондом соцiального стахрапня Украiнп вiдпсlе,i,чlril ц,: Заl,;;, ', , , ,,r Про
загальнообов'язкове державне соцiальне стах)вання вй нешасноm випадку на си,1,1бниt:lвi ,, l,"lи"lого
захворюванrrя, якi спричиниJIи втату працездатностi".

РоботодавеIЕ може за рахунок власrпоr кощгiв здiйсrповати потtрпiлrш Ia aleнaм jx ,,i.l.,i tlсiзтковi
витлати вiдповйно до колективноrо чи тудового договору.

За прачЬнпками, якi втратrrли прац€здатнiсть у зв'язку з нещаспим випадком на зиllt,.tiяиптвi або
професiйнш}' захворюванням. зберiгаtоться мiсче роботи (посада) та середня ]aР(lnl ,ll,| tl_," l,t , ,| , \ , ,1 ло
вiдновлеrпrя працездатностi або до встдrовлення стiйкоТ втати професilfuоТ прапездатностi

8.2. !ля забезпечеlпrя здоровж i безпечrпrх умов прачi дIя пращоючж, Алмlнiстрачiя }о|)1]! .l ,l, i ься,
- забезпечувати безпечнi умови прачi. безлеку технологiчrпо< проuесiв. vrllrrll, ilevaHi,,. , , j ,., , ,ачня.

iншrп засобЬ впробшrцrва, наявнiсть засобiв захлсry, вiдповiднiсть caHiTapHo - псбlтови:t r,,,,. l,2-ивним
акгам з охороrпr Trpaui;

- забезпечувати свосчасне впконання l(омплекснIо( заходЬ щодо забезпечення норл,lативiв безпеки.
гiгiени працi та виробrшчого сереловlша" стъорення безпечнж i нешкiдIивIr( }ъroB ппаui. пi.цsllli(ечня iсыуючого
рЬrи охорони прачi;

- забезпеч5вати суворе дотиманIrя посадовимп особами та irл<енернu - ,texHi,tHtl,,:, 
, _]i,:ll] вниками

вlпrог Закону Украi'ни "Про охороку прачi", нормативнlа( акгЬ технологiчних г1.1оrrесiв r,),'";,i" l,];lнoвo _

попереФlqдоqrо( ремоrrтiв устаткrдання та веrrгrr,lяцii';
- при прrrйомi на рбоry ознайом,повати пiд особистlй пiдmlс працiвника з )^.ti,,l l, i;,1lцi 1n

наявнiстю на робочому мiсчi небезпечнж та шкiдrlшrтх виробютчж факгорiв, ii irожпивий в, llrв'я. а
також з правами та пйьгами за робоry в такID( yllioBax;

- свосчасно вцдавати працюючим. вiдповiдно до норм спецоляг. спеllвзутlо. iчlt,i засоби
iнлrrвi,цущIьного захпсry згiдно норм видачi спецоlиry, спецвзуття та засобiв iндивiлуапьного захисry
зaTBeP,]DKeHж на пiлприсмствi, У ввпадку достокового ik зносу не з виtп{ працisl.Ilr" заviнr, ,, , , ^ayvнoк
пiлприсмстваl

- видавати прш{iвниковi iншrlй придатЕrй luш використання спефальний оlцг. crlc i(i,::i l,:].' Е.j),ття та
iнцri Засоби iнл1.1вiлуального заrtисту в разi iх пропажi у встановленж мiсцях для зберiгання ailc. l ,r,l вання з
незапежнюr вiд прlацЬнш€ причин;

- забезпечl.rти умови дIя сво€часною i якiсного
пцприемсrва" з8йнягtD( на BаjKKIlx роботах, роботах з
категорiй працiвкжЬ, якrпr у вiдповiдностi з дirочш,rи
мед{чЕId огляд;

- Ее доIryскатп працlвI rкiв пiдприемства (в тому
за рgзуJьтатахЕ медrчною огляд/;

меличtих 0I jir-r|; iiрацiвяикiв

умовами праui. та iнrчю<

потрiбно проходити

(ll
5\|д
,ъ\
\+

:r r)!];!{(j
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Ж - яе залуqsти жiнок до пiдilЬ{ання i пер€мiщеЕ{я BaEIat,* вlга ,mх пеDев,IIг/F BcTaHoB,,e.i , ,,I }чiнок

ffi 
*жrпar"." 

*on -ar.or"ror" аrпесок на дiль,*rЕ( веобхiдmrп rеrпrrаvентамq,
- за порушення закону та нормативнж аrгЬ про охорну праl! iittll.,F, i,l1,1l,J до

l *r.iдальностi згiдно ст. 44 Закоку УкраiЪи "Про охоропу прачi";
проводrflи атестацiю робочrо< мiсlъ вiдповйно до Порядку проведýI,IJя aT9.TaI,ii pf.,il., ,1, ,,,,]!i!. за

!шlrдн працi, що затвердI(eIrо Постановою Кабiнеry MiHicTpb УкраiЪи ]t 4.il lli,I 1'1,08 la9] -",iy iяка
цlслбачае: установлення факюрЬ i пркчин виникнекня неспр}tлтливlо( ум), ,iri:i. ,:,t",,:, ,' ilHe

.ЕlrМення факгорiв впробничого середовпцз- BаrKKocTi й напруженостi трудов.Jl i, l р.,ь..) l:_ ; ,, , licui:
ПшIексну офнку факторiв вкробничою середовища i характеру прачi на вiдповi,аа пыiiстт, iтч]; i,J: . ,i1:]стик

вlrвдартам безпеки прачi, булiвельним та caHiTapHrnr нормам i правилам; ycтaнotlлel|i,я c-iyi]ct]l, m\]_l,)llroc,ri й

пбезпечностi прац та ij харакгеру за гiгiекiчною класифiкацiею; обрунryванн: Biilнecelil-я t.l.\'r. l,]] i ,Iijllя до
BTeropiT iз шкiдлrвlпrи (особлшо шкiдлIвш{п), важкl.пли (особлlво вФккимtl iN{)[,r]\,.1i ito.r],. !rl, l1H}Ul
(пiлгвердхення) права прачiвrшкiв на пiльгове пенсiйдrе забезпечеЕня за робс,.,у .\I Ll.,cir],i7л,i; ] \,]:,i)Bax;
сшадання перелiку робочж мiсш, виробниlпв, професiй та посад з пiльговпм пeticjiiBlr,t .,r5e;tl,, ,rеttrrям

ryачЬнш<Ь: аналiз реалiзачii технiчнж i органiзачiйнrх захопЬ. спрл,rованrоr на ot tцмiза.tiю пiкiл tiriсни.
mparcTepy i безпеки прачi,

8.3. ПрачЬники пiдпрпемства зобов'яз)доться:
- вквчати. знати та викоцвати вш*rоги i правltла нормsтквнlд1 дкгЬ пq..,1,.,,, r,l,,1,,

- проходити у встаноыIеному порялку лоперлнi та перiолкчнi медrтчнi оIлялll_
- суворо дотрп}ryватись правиJl ексmlуатацii устаткуваrсrя. норм. гtравI!,т ,,Ta,lJanT:,, - '|,с::)"цiТ з

охорони працi, BcTaHoBJIeHIr( вимог поводження з машинамlt, iнструмеrrгами, тощс,:
-. використовувати наданi iM у корисryвання (розпорядження) TaFc[OpIHi засоб;. -,сх, rKl. зесоби

зв'язку i iнше майно R]IacHиKa лиIпе у сrгух<бових цi.лях;
- братп активку yracTb у cTBopeшri безпечних ptoB прачi;
- вносити пропозицii по лiквiлачii мохоивrD( aBapillню( с}rryацiй на вц]]о."н,lti в ,

- ставrтти до вiдома длмiнiстраrriю про нешаснi випмки;
- використоврати за прrfJначенюIм i бережлrrво ставl.t,гися до виданих Е i\ ti ,ри,] i.. Bil, *rl : | .i,l |t.яого

одяry, спецiального взугтя та iюпж засобiв iвдlвi.ryа.пьною зжхсту;
- дбайлшо ставктись до обладнаняя. iHcTplтrrerпb. мш!ин. а також lllо,] I,Ilil. R.,,.] ,iri пDи ]i

виготовленнi. та iпдого майна пiлприсмства:
- уtрlшчfувати свое робоче мiсче у чистотi m порядкli;
- рацiонально викориск)вуватll елекцlоекергЬ. воду, газ тощо (itmri еве;.tгоtlЬс ;i),

Е.4. ПраuЬюо<и мають право вiдмовlттись вiл лоруIеноi роботи. -ри чкi1 cTP,,,n" ,,. ,1 иr,,2цiх_

небезпечна дя жrrrтя i злоров'я. якщо TaKi умови прямо не перелбаченi тудовимя ioi,)i},]F,t.\llr , 1.. )., -!il!Iи). а

також для жrrггя i здоров'я irmrro< людей m навколишнього середовища.
8.5. 3асоби iнлrвi.ryального за(исту, що вид{lються працЬвикам, вважак|ться впас.iств] ]it,i!!ЁilcмcтBa,

облiковуються як irrвеrrгар i пiдлягають обов'язковому повернеянi при: звiльненнi. переве:l(li;lj на ](lмy ж
пiдпри€мс-твi нs iкпy роботу, д'rя якоi впданi засоби iнлlвiдуальIlого зжисту не пе,llелба-ченt Hop'.i.|l< 1 1,аrож по
закiнчепнi строкЬ ix носiюlя замiсть одержуван}rх новгх. При не поверненнi засобiв iH_ulml.,ryarb ча"о :аtисту у
вцщезазначених випадках, iiк залишкова BapTicTb, але не бйьше середЕього мiсячного заробjтиl ,rпаrriвника,

вiдlаховусгься iз нарахованоi праuЬниry заробiтноТ rшати згiдно наказу керiвяика пiдприсмсrва,
t.6. Катеmрично заборонясгься в робочкй час вживати алкогольнi наппi. напк^т7q; l;-пби та

псжотротпri рчовиrrи. Категорично забороняеться поява на робочому мiсцi в cTaHt алкоIольноtL, tl IcLliItoгo чи
наркотпtlною сп'янiння. ПрачЬнtл<, що перебувае на робочому мiсцi в стачi ?чlrпlопЁногп ,lt( Iil,ч.)rо чи
наркотичного сп'янiння пiдлягае негайному вйстороненrпо вiл роботи з подапьшим звiльнекням.

9. соцIдльнI пLльги тл глрлнтIi
9.1. Адмiнiстацiя пiдприемства сприяе у напаюri працiвнжам вiльного чrсу лпq пpoxoli + ei ] я vе,]:I!г]Iяих

оглядiв, отрrлrrанrл меднчноi допомоги. вiщiд)ъання державню( органЬ л.rrя вирiшення необхiдаt,t:: китлово -

побутовюt проблем праtiвнrпсiв без здiйснешlя буль - якж вiлрахуваlъ (стягнень) iз заробiтноi,,,lзти чу iнших
безпiдставrпоt саrп<цiй,

9.2. Алмiнiстрачiя ма€ право, за наявностi фiнансовоi можлrвостi, надавати бrзвi,"сl.-, ,,"npoтHi
позlл<и прачЬш.tкам

9.3. При виробm{чiй необхйностi Алмiкiстрачiя може за масний рахунох забезпе,]!,,l,. -..{ ,il,cтaaKy

працiвЕIrкiв до Micrи роботи та по закiнчеrпло роботи лолому.
9.4. А,щ,iiнiстацiя може проводштп часткову оплату BapTocTi харчузання працiвникiв ),Jriltb,;,.
9.5. З меmю оздоровлення шорiчно прачЬникаIt{ можуть надаватпсь санаторно K}puptHl l trристичнi

rrрiвкп за рахунок соцiального стржраrшя,
9.6. Адýriнiстрацiя ма€ право. за HaBHocTi фiнансовоi можлlшостi. надавати пралiвни(ам шJ йдуть у

вiдтryстку, матерiапьну допомоry на оздоровлення.
9.7. Адмiнiстрачй мае право, за наявностi

водою i понадяормово спецодягомl засобами
невйкладноi допомоги.

Копiя BipHa
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l0. змIнл Форми вллсностl, господлрювлння, JIIквцАцUI iJцпри.f пlс,[tlА
l0.1. А,щtiнiстраuiя зобов'язуеться завчасно повйомлягп пtвцiвIfl{кiв. Рз,r,,, ,,,1э.,сг: .,,,..],: .]. llpo

фрмп власностi, господарюваtlня, лiквiдацiю пiдлри€мства. В разi -,чirl, ,;"l v, :](, .ltlЬй
[оговiр зберiгае clllry в повному обсязi до }тладею{я нового Колекгивного Лсгiз^i

l0.2. Пiсля змiни формп власностi, господарюваIrня тудовi договори ] ч(lм] ,.2j. 1,1 l,,,lt
jтiгаються (KpiM випадкiв, передбаченю( чиннlа{ законодавством).

Припинення (розiрванlп) тудового договору з iнiцiатrви Ад{iнiстр?цi; ].L.:].,] .,-.l,ся . сi !]

ffiil зsконодавством yкpai'Itr (ст. 40 КЗпП Украihи),
l0.3. У разi лiIGiдацiI пiдприемства цей колектIвнIfr доювiр дiс протягоц у(.()г0 сlрOь.) проведення

.i-цацii'.
l l. гАРАнтII дшльносш IIрЕдстлвницьких оргднIз,ttli,;i iiD,|.ll,ii,t| i,l.t.,

l l.t. Адliнiстацiя гsраrrDi€ свободу органiзачii i дiяльностi Ради тулового колекl,иlJу. ]]i)l-)вljr:lення в

фочtй час загальнж зборЬ тудовою колективу.
l1.2. Адмiнiстрацiя спркя€ створення нале)t(нж }ъroB ]ulя дiяльностi пре:lсIаL|:|,ць\иr t,;,l :l |, , tють

Es пiдприемствi.
12. вцшовцлльнIсть cToPIH. вирIшЕння .]ar{}Pr|l

12.1. У вшадку невиконацвя чи ненаjIежного викованнJI обов'язкiв, llepc;ij. iel:r1\ ц,I.!i l,.,_lc::l,,BHиM
,Щоговором, Сmроlш несуь вiдповiдальнiсть вiдловИно до чинного зltкоЕодавстRа Украiцч,

12.2. ПрацЬншси несуть MaTepia,rbHy вiдповiдмьнiсть за пс}ъання або зниrценця tJepeз ве,]балiсть
ЙСТУ}iеНгiВ. вlтrtiрювальнж прилалЬ. мsтерiалЬ, проryкцii. спецiальною одяrv la ,нш.l\ rlll ,],.rп,||| чйланих
пйприемством працЬr*.rковi у користранкя, у розмiрi заподйпоi з rx вI.Iни шкоди.

l2.3. До дясшmлiнарноi вiлловiлальностi як посадовi особи. так i праtr,ь, .l, ll \,t)ъ},l , t | ,, .: цтi
лнше на пЙстsвi перевiрки, в холi якоi порушшлк повинен буде датrr TMcbMoBi поясrtенttя

I2.4. С}пер€чки мiж Сторонами вирiшу,ються в порядý. встановлеяому за,с .l 1 ,,-clBuM 
} },p)a,'|iI|

l2.5. ПрЕгягненIrя до дисцшuliнарноi; а,rчrriпiсцlатlвноi чп крш{iнапьвоТ ;,iJ:rслi,rальн _,, ,l юча€
цивiльноi, матерiапьнот чн iншж видiв вiдповiдыlьностi виннrск осiб.

l2.б. У РаЗi невиконання умов даноm Кол€ктIвною ,Щоювору з об'ективцILх причин (погiршення
фiНаНСОвОЮ стаку через тrпtчасовi економiчнi туднощi, iншi об'сктквнi тг:ичини) Сторони зобов'язанi
своечасно вноспти до Колектlвного Договору вiдповiднi змiни i доповнення у порядку. riередб:iчеl .!f. ,lлilним
законодавством Украihи.

l2.7. Прачiвrоrки пiдприемства_ вiдповiдно до чинною законодавства Украiни. He]ylb llпзll1 lаlrпlальну
вйповйальнiсть за шкоry. заподiяЕу пИприемству.

l3. злключнI I прикпщЕвI положЕнIlя ,

l3.1. Дак,й КолекпвнId Договiр вступае в дiю з д{я пiдписання i дiс до З l.r.| l0:]:.i:,, ,. |, l q,lцодо
зазначенот дати Сmронами не укладешrй Еовий колектIдшiй ,щоювiр, даIшй Договiр дiс до момевl) укладенrur
новок).

13.2. Змiшt i доповнеюrЯ до КолекгIвногО ДоговорУ вносягься за взаемною зголою CTopiH пiсля
попереднiх колектrвнж переrоворЬ,

l3.3. ПеРШlfr ПprnriplrrrK Колекгlвною Договору знlцодЕгься в Ралi труоочлгс ti"],ie:.,lrт- ;).,гilй _ а
Алмiнiсцачii пйпрrrсмства.

l3.4. КОЛеКГШНИй .ЩОГОвiР Схваленrй на запlльнж зборах трулового Koneкl,Jp. |про-iоl.:\1.] ,,\i .r вiд t8
шоmю 2022 рку).

13.5. За ЛОРУЧеrНЛr,r Сmрiн i загалънж зборiв трулового колекгrву Колекти!ниr'1 лоl cBii] 1lj.. , tc,i,i:l:

ПIДДИСИСТОРIН

l г_) l l.] lrcтBa

lвtдностi з

l

Адмiнiстрrшiя ТОВ

в особi лпреlсгора

Ралr трудовоm ко.пективу ТОВ <Ю,КЕНВЕС>
в оi:ttбi t,оловп

UЁ_._'Дукоэськшй l.Г...----7--.-
Глевацька Т.В.

Копiя вiрFiа



додАт,ок Jl! t
,Що Колектпвrrого ýoroBop 1,

ТоВ <Ю.КЕНВЕС,l
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВЦПОВЦ,dЬНIСТЮ (Ю.КЕНВЕС)
(ТОВ (Ю.КЕНВЕС))

м. Нововолинськ
прАвиJIл

внутрiшнього трудового розпорядrч

I. 3sгsльнi попоrення
1.1. Правила внутрiшlъого тудового розпор,lдку (далi - Правrrла) розроблено вiдповiдно до Констиryчii
УrраiЪп, Кодексу 3аконЬ про ПраIдо УкрsiЪи, iншrя норматrвно-правовж aKTrB. цо регулюють lTy_roBi
вiдноспнrr.
1.2. Мегою Правllп е:

. забсзпечrги належЕу органiзацii працi;

. змiшlпти трудову лисrшrrпiну:

. створкги належнi. безпечнi та здоровi proB праIri:
о пiдвищIrги продукпrвнiсть та ефкпвнiсть праrri;
. забезпечltп"l рацiональне використанIrя робочого часу.

1.3. Правrrла поrпирюються яа Bcix працiвшпсЬ ТоВ кЮ.КЕнIiЕс) (далi - товарпство).
1.4. Дирекюр Товариства створюе оргалiзачiйкi. економiчнi рlови дJrя дотиманlш rгра.чiзltr,,i,.. и г", , ,,,,

дlсrцтлiни, викорхсmвуе методи переконання) заохоченIя за сумлilпту пршю та i']'високi irоказннt.rl lr;
порушншсiв трудовоi дпсциrшiнп застOсовують заходl.r дисrшrrпiнарноrо стягнення.

_ 2. Порядок прrrйняття нr рбоry i звiльнення працiвнrrкiв
2.1. Згiдно зi Статутом Товариства право прlйt{ати на робоry працiвrшкЬ мас директор TlB:,plti ib
2.2. Директора обирають на поса,ry на загапьнrо< зборах у.rасникiв Товариства, рiшення оформл,.lк.т, чг.]-_]i : ,il .

(рiшеняяr.r Учаснш<а).
2.3. ,Щпрекюр Товариства укJIада€ тудовi договори з працiвниками Товариства.
2.4. Труловi договори з прачiвниками Товариства уlспадають:

. на невrrзначенId сток (безстроковi);

. на вrtзначеЕrй строк (cTpoKoBi);

. на надомну роботу;
о на вiдда.леку роботу.

CTpoKoBi труловi договори з прачiвниками укJIадають. якщо труловi вiдносини пL, Iuожнd в1 ,ачw.,,,,а ,,:

НеВИЗНаЧениЙ с'трок з урахувsнюш характ€ру подапьIдоi роботи, } ов ii виконання або iHrtpeci]] l,;.,]|i j, ] j

2.5. Прп прпйнягri на робоry праlriвнlлсу можка встановити вlшробування вйповйно до вимоi. с.tаlсй:]о-
28 Колексу 3aKoHiB про Пращо Украiни.
КОIrгрОль за прхоlDкенням випрбуъаlпlя прачiвшrком покJIадаютъ на безпосереднього керiвника. у леDlUий
лень роботл прачЬншса безпосереднiй керЬник:

. СКJIаДа€ ПЛаН IЦ)Охо,]Dкення випробрання, в якому зл}начас перелiк завлань FJ l:г,lii rvi|] i()]l1,1,.z..{, l

стоки ii виконаюrя, очiкуванi результати;
. ознайомJDо€ працЬrпка з планом прохо]Dкення вlлтробуванrrя пй пiдпис .J,] нала, iiJ\..

rлану.
ПйчаспрохолженнявrrпробумвнязанеобхiдностiбезпосереднiйкерЬнякполасдирсктору,rоLl,,гl4]ii|, L, ]

За результатами ii розглядl прачЬнш<у пропоrtують надати письмовi пояснеЕи
Якшо протягоМ строку вrrпробрання виявJIенО невiдповiднiстЬ прачЬшжа роботi. на яку йоrо прийtя,lо.
беЗПОСеРеЛНiй КеРЬюас праuЬюrка подас доповiдну записку дирекгору Товариства щонаi{vенulс .r, ai.. -,,,'g ,^

закiнчеrпrя випробування.
остаточне рilпеrпrя прО вiдтrовiдвiстЬ (невйповiднiсть) працiвнш€ викокуваlriй робо,гi ;lxBallKl' _l,]pc].il,p
Товаряства.
ЯКЩО ДfiРеШОР ЛiйШОв виСновку про невiдповiднiсть працiвника посадi (ви_коF}ъавiй робсlтi l. чlrI lla, пp.,iBi.l
звiльrштн прачiвника протягом строку вlшробуваЕня, письмово попередивши йою про це За Tpll ,liii. '];,: 

: ,";:. : :,

за результатамИ випрб)ванШ офрм.ляоть наказом дирекюра Т
статгi 40 Колексу Законiв про Пр до Украiни,
2.б. Щоб оформrти труловi вiлносrлrи громадяни зобов'язанi надати:

. паспорт або iнший доýд,{екг, що посвiдчуе особу;

. трудову KHIDKKy (у разi наявностi) або вiдомостi про тудову
,Щержавного реестру загальнообов'язкового д€р]кавЕою соцiа.льного стр
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про ocвiтy - у випадках, передбаченю( законодавс,гвом;

цi*"тg оро ЫЫrrщ"rоr" валiфiкачii _ якщо це передбачаlсь tcrIiфir*пirh{i вшlогн пlхаJовот

iЕIруt]цi:
про загальнообов'язкове державне соцiальне страхуванIл (за ваявносп l:

о рiду про присвоення реестрачiйного номера облiковоi карtки tlлатника пo:a'kia ,l ,1',

ni вrегорiT громадян додатково надають:

. rif,ськовй шпок або тrддчасове посвiдчення - вiйськовозобов'язанi;

. посiiдчеЕкя rpo притшску до прrзовноi дiльнпцi - призовники;

о лшiшry ло акга оrляry МсЕк та iнливiлуальну програму реабiлiтачii - особи з iнвалtднlс-rr_,

пr m робоry без цrо< докуt*ентiв заборонено.

пi хають право на пiльги у сферi працi, при прийнятгi на роботу полають пiлтверлнt ;1ок\ М-'{,l'

роботи'прачiвник мае надаiи фотокартry лля оформлеrrrtя особовоi картки за --l, ,: : l" 't, il , ,, 
'

ш Еsдае додаткову фоmкартку (фотокарткя), якщо:

оо"й r*"**" до^посад-керiвrп.rкь, профсiоналiв, фахiвчiв, техяiчнrж служi;ов!.l,t _, ,tji, .,,_,].1]"l "

r з облiry калрiв, що входlтть до особовоi справи;

е вifiськЬвозобов'язаним чи прк}овником - для картот€ки вiйськового облiку,

_ ящо робота вrаrагае спецiапьних зЕань, роботолавеrь ма€ право вrдrагати вiд к?нлиlата г, ]з,ll,я r,r ll,)r|a

документа про ocвiry або професiйку пiлготовку).

Lr.-y "йй*, перелбаченfo законодавством, також подають докумеЕт про стан здорпв'я та jH'. ; Iarчмоч'т!

а9. На вконаrЫ вrтrrог Закону yKpaiЪlr кПро заххст перонаJIьцIл( даяюо, вiд 01.06.2()]0 N,l 2]ql-\, ! цlи

тйrгтi нs роботу працiвнrжа повйомляють про володiльця його персональяп ,la,ixx

йftr"*rя вiдеонаглядl Еа T€paтopii та впробняч}rх прrпr{iщеннях Товарнства, склал

Й*о*** дчrо*, ,rрЬ" у сфЬрi зжисry персо"мьнlл, данID(, меry збору персонfu-,-,н,l-"( l,]llJt ,li /, ,i ,, ||

средають або моlк}лгь передавати персональнi ланi.

яйо майбут"я podoTa пов,язана з обробкою персоЕальнrтх данrrх iншrл< осiб, прп приfu;ятri lii. i-l ,i:o,_l ,i].,,,l,i,] 1, I

вадае rпrс""rове iобов'язаЕ{я про нерозголошення персоЕаJБIt} даних, якi йому ловiречо або я"i c,tu,rl, iliдомi l
зв'rзry з вlлсонанrrяrr посадовlD( чIi сJryжбовж обов'язкiв.
2.10. iIрийнятгя на роботУ оформллоть наказом директора Товариствц з якrдr пpartib;;llKa 1].j;Ia;icllлi)to] ! пIl

пiдцпс.
2.1l. наказ про приltняmя на робоry видають на пiдставi завп та за необхiдност; _ i},y,ii)llo] , .1,1r tllt':i-]1,

уоrод"rо- У пп""мовiй формi. ir наказi зазначаЮть наltмеЕ}ъання Роботи (посаля) вiдцовцясr до tarritl,,a,tbrl,;rct

Ьасибiкаm!а Украiня ДЛ ООЗ:z0l0 (КласифiкатOр професiЬ, затвердженrй наказом Дфжсliожl.всlэ,]пар ll
ЧкрЫТнн BiлZB.OZ,ZO1O tts зZZ, дату, з якоi працiвнш( ма€ стати до роботп, у'It{ови оплати Irnaltl та ]]iljl] ic]oтl-|l

).мови трудового договору.
2. t2. Труловr.й логовiр оформляоть у письмовiй формi:

о з особою, яка напоJIягае на цьомуi
о з неповнопiтlъою особою;
о з особами, якi бсруть y.racTb у громадськrо< та iнrцюt роботах тrпrчасового харэ,ктеa:/:

о з особами, якi ПРаЩОватИlчtУГь дистанцiйlrо або надомно,

2.13. осiб BiKoM ло 18 рокь прrrltltають на робоry пiсля попередrъого медиtIного огля.ry, налалi _1о л(rс!rilс|!ня

2l року ui особи Пiдлягають обов'яЗКОВt{М МеДи.lНИМ ОГЛЯДаIr',

Z.ti. Iiрачiвники, приlt{ягi на роботу пiсля 10.06.202Ip., зберiгають трудовi кюrх(ки у себе a(1,1 ,,, il г. -,niB

пйприЁмства. за бйаlдlяМ щ,ацЬнш.* що ста€ дО роботи вперше, вiддiл кадрЬ оформляе трудову квижк} на

пiдставi заяи не пiзнiше п'яти днiв пiсля прrйrятгя на робоry,
На'впrоry прдцвЕика вiдцiл кадрiВ 

"rо"й" 
дО тудовоi кяn.жкИ праlrЬника записи IФО гrрийня,JЯ На р.rбоry.

переведення та звiльItення, заохоченн,l та нагороди за успiхи в роботi,
2.15, При прldштгi на роботу працЬника:

. ознайомJпоють з rпл*rи Правrrлами та Копектlвшш Договором;
о роз'ясrпоють права i обов'язкя,
. ознайомJпоють з посаловою (робочою) iнструщiею;
о iнфорr,ryють пiд пiдmrс про }ъrовп працi на робочому Micцi;

оiнстрУкryютьзтtхнiкпбезпеки'виробничоiсанiтарii'гiгiсюrпраuiтапротипожежнотохороЦи:
. повйомляоть про необхiднiсть зберiгати комерцiйЕу таемняцю;
о iнфорrrrуrоть про пропускний peжrTrr у Товариствi.

2.16.,щfuо труловоiо ло-rору ,rрr*иклоть з iHiuiaTlBи працьникц роботолавrц та з iншlл< тiдt:та,з. п,:r,: l,эa,tl,ti их

законодавс;;ом (зокрем4 
-ст.7, 

зб, 38, з9,40,4l кодексу законiв про прашо уkратни;, i] _lt, rr,,м.ll,ням

процед/ри та 1nioB звйьнення, вrзначениr( заководавством.
2.17. У деIь звiльнення робоmдавеrь:

. вид8€ працьнrrковi копirо наказу (рзпорядження) про звiльненrяi

. вшlас н&пежно оформлену тудову кнlп<ry, якщо ii зберiгав

. провадrть повюrй розрахунок iз прачькиком.
робочоrоЯкщо првчЬнк< вiдс)тнiй на роботi у день звйьнення, вiддй кадрtв

ia
дня за днем звiльнешrя) надсила€ працЬниковi копiю наказу про

зберiгае робоmлавеIs, у день звiльнення (не пiзнiше наступного

(Товариство,. лпо
l,а зl,tiс,l liбраirtrх

'з.ýr ЗZзюЬв2l,rti

!оо,*о_
Копiя Bipнa



DIIiю Haкaly про звiльнеюrя та повИомлення iз вказiвкою про нфхiднiсть отримати тJ/лr . l.]l .].]

]sцЬника робоmдавеIЪ наJIсцJIа€ трудовУ кнюкку рекомешlОваним лисmм iз повiдоv-ll,-нtл,l," trlrг
шдтову ад)есу, яку вказав працiвш.к. Пересилати тудову кню(ку за кордоп заборонеJr(,
Трулову кнюr<ку звiльнеЕого працЬшrк8 може отимати irппа особа на пiдставi п:]с:Iоlr.. ,1
юсвiдченоi довФностi.
.Щпем звЬнення вважають останнiй день роботи.
11Е, У разi переведеш{я на ilшу посаry або звЬнекня прачЬшлк переда€ сгтзll,. i]г
]хзначеному безпосереднiм керЬником або дирекIором.

структурного пiдроздi.lry.
2.19. У РаЗi ЗВiЛЬНеrВя Вiддiл кадрiв вилас прачiвнику обхИний листок iз перелiком ,.ilyliIyl .,,iх .,,:| ll ,,j iiв,
rерiвники якlо< засвiдчують висугЕiсть заборгованостi. Прачiвник мае здати заповнениij i лt,l ,li,;:ll. i _.., lt .

JIисток до BiJцiJry Ka4liB не пiзнiше дrrя звiльнеrоlя.
2.20. У разi змiни матерiально вiдповЙмьноi особп (звйьнення, переведеншl, ,r.,l-:1,1ва ;:]..i:] _:

ВСТаНОВЛеННЯ факry крrадiжки або зловжлваlъ, псрання цiвностей тощо провомгь irtч:..1,1a;lt,,,i,,,; lI r.i!!]] ,t,
встановленому наказом дир€кк)ра.

3. OcHoBHi обов'язкп працiвппка Ts роботодsвця
3. l. ПрачЬпп< зобов'язанIfr :

3.1.1. С}тлiннО викоЕувати обов'гзки, пок.ладенi на ньою тудовим договорм. цЕми alpaii/-.;;11,1tt Ja 'r_i_ !. \l1,1

законодавчимп й нормативними актами,
З. l .2. Вю(онрати наказц розпорядження та доручення робоmдавця.
3.1.з. своечасно прибувати на робоче мiсце та почшrати роботу, перебувати на pci.i:, зo..l., ,,ljlц1 ,1-.,.,1.1

робочого часу. зs вкнятком перерв шп вйпочинку та харчрання.
3.1.4. Повйомляти (за можлrrвостi - до початку робочого дня) б€зпосередньою керiвника абr вi,,l1 ,lt,:?-i, !lг1,
причини вiдсутностi на роботi. а про вiдкрrггя електронного листка непрацезлатност i _ \ nllnr,lu j

фОРlýВання медичного висновку письмово, засобами телефоrrяого чи елекгронного зв'я-,.rt] tt..lc, 1,11,1ll..
СПОСОбОМ. ЯКЩО ПРацiвнlдt не дотиr*rав цiеТ вп.rоги, складають arсI про вiдсутнiсть прачtвнкка ча pi,Jc ]( \1\ 4|сцl
3.1.5. Надавати на Brnrory прачЬнrка вiллilry калрiв вiйськово-облiковi док),,меIrги для звiDкt з цачичи особпвях
карток П-2.
3.1.6. ПОВйОМЛяги вiддiл кацрЬ протягом трьох робочrл< днiв про змiЕу сiмейного .Iatly. ч)с;lя
(перебутання), про здобуггя освiти, членство у профспйковiй органiзацii.
3.1.7.Дотш{уватисявимогзохоронипрацi,технiкибезпекп,виробничоiсанiтарii.гll,iqни'rIп,,i]tr,!{i.,,}]).
безпеки.
3.1.Е. У разi роботп в Товариствi за сумiсншпвом повйомиги вiддЬ кадрЬ про звйь, etl, , l ,] ,..

роботи не пiзнiше ш*r звйьненля,
3.1.9. ПОВйОмляги вiддiл кадрЬ про Haмip достоково припинити вiлrryстку дJuLцпгля ry ?а 1I|тччою Jo
ДОСЯГНеIШЯ НеЮ ТРиРiчнОгО (шестпрiчного) BiKy не пiзнiш як за 10 каленларнrлt днiв до дIL!,fост?оiсOвогс
припиненIя такоТ вйтryстки.
3.1.10. Вживати заходiв дя негайного усунеЕня tц)иtlпн та умов, що перешкодж?ють або .r],,,r" jjl.-t.,.b
HopMalbHy робоry (простiй, аварй), i термiпово повйомrяти про ue безпосередIъого кеr,iвеик. ,

m lншl

l\,,]iових

J.1.Il. Дбаrfuизо ставитися до Mafula Товариства_ рацiонально вкграчати електоенср, iю, llJli. l,_ l,
матерiальнi рес}?си, вжlвати зжодiв щодо запобiгання шкодi, яка може буги запопiяна 'I'itварис-l в,"

3.1.12. Вiлшкощ,ъати шко.ry. заполiяну майну роботолавшr в}iнними дiя*lи пiд ч4l, яl:, ,, l:l ,

обов'язкЬ, у розмiрi та в порядry, встановJIеному законодавством.
3.1.13. Не розголОшlвати комерцiitrqr та конфйеrчiйнУ iнформачiю, яка стала вiдома Пiд час виконаннл lр./.lових
обов'язкiв.
3.1.14. З повагою ставпгцся до колег, сприяти створенню позптивного псЕ{ологiчн]{ ] ь:Jltlv,аl\ ь 1] j,.пl:]i.
пiдтрI,tмувати добрознчлIвi вiдпосини з колегами, ушrкати дiй, що заваlкають чорl,tальнiti рllfi,l., ,,l ,i..
обраl<arоть ix, принихryють честь i гiднiсть, порушуютъ роботу Товариства, дотим)Jват8.я llг?з;t.. ,.,, .,
fiикеry у вза€минах з колегами. клiсrrгами та вйвi4,ъачами.
3. 1 . l 5. Дотш{ратпся чпстоти й порядку на робочому Micui та на терггорii Товариства-
3.1.16. 3ачшrfiи BiKHa та.щерi кабiнеry, вшrrикати свiтло та коЕдшдiонер в кirшi робочого.-rая.
3.1,17. ПОДаВаТИ пиСьмову заяву Iюботодавцо про HaMip гцrоfги обстежешlя та здати кров не лiзвitц як ]а один
робочlй день до дня лоначii, У за.вi працЬник вказус:

. КОJIИ НаДаСТЬ ЛОвiДЦl за формою JФ 435lо <,Щовiлка щодо надання донорам пiльг,.. ltlr, пi:,lяr:-",,-]. a,"u,T
доЕацii', наJIрIпйвд першою робочоm дня пiсля .щrя донацii KpoBi;

. кОлп бажае отимати деБ вЙпочинку 
- 

безпосередньо пiсля ди донацii або p&jcNl i] ljrl,,].., i(,{,
вИпусткою.
ЯКЩО МеДИЧНе ОбСТеЖеННЯ виявIrгь протипок&зання для донацii, працвнlлс отима€ ob-laт\ r1 ,1gp., 9fi.-l.,.;:;11,1.
звiDкirючи на сереДнiй заробimк, тцlоте день вiдпочинку прачiвниковi ке якщо прачiьних плацr,вав
}зяти дець вiдпочш{ку одразу пiсJIя донацii', ма€ вr.rltгп на робоry i
щодо обстежешlя донора).
3.1.1t. У разi донафi Kpoвi та (або) ii компоненгЬ пй час щорiчtiоi
надавати у вiлдЙ кадрЬ довilку за фрмою N9 4З5lо (Довiдка
щорiчноi вi.щryстки.
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чи наркотиtlного сп'янiння. Праrriвник. шо пiрбрч. 
"u ЙЙrпr. . , ., 1.nn."oro.

;1J"lу:5:::*нiння_пiллягае негайному вИсюрнешJвiд роб,:,r, ] l ,... !. r\, ],tIенням,щЬIrrrки, якi спйкlrоться з клiеrrrамк чи *"n"r""r"*** i-;;;-;-,- """,- ], енням,

предмети одяry дIя *ono"i*1" _*-1-11P_"j]Y*'" ТОВаРИСТВО, ДО'фРv; ' , " ,l, .,э в одязi.
\ чпал,_,..л.,t_лл,_]_ - ДlЛОВl костюмIl, крirватки, сорочки. , r l ,; lч]lовепи
].у:::::Ф_асонЬ.неясФавюк.l1к""1,"ry"-й-iБ.йi#""-']",.,, . жiiт#
;":^ж:#,.н:н;- *..".Lrт::::LlЯ"_,.: -:]]::} cyKHi к.ласичних ч)iJ.oi Ir, ри|{,iажнi виробиlи. жилети) маскчкж фасонЬ: класячнi,уфпi i,;й;;;;;;;;;;-;;';";;;:,';ii;#rх:
або панчохи (без вiзерую(а) _ не.}алежно 

"io 
nopn ро*у. В,*;;;';" вiзаж.,. , г :,:: ,la.l,: , ,",,,,;1,;., \tаНIКЮРнеяс_Yавого кольору, акуратна зачiска. Парфlтlи - помiрно,

ПDаЦЬНИКИ ОфiСу МОхсль вос}fги повсякденний одяг стlлпlо casual. у п,ятницю il]r./] - .\ l]. L!ШОРОнено олягати про]оDrd од vа ОЛЯry.
D;_._, лл_,_. л___ ] _ ЯЦ З ВlдКРитп{и п[ечима та lпорти (спiдницi) вище ,., .,,:z

:н#^1"j*.:#;,;iJl,жJ";ЫБ.d;;;";;;;;;жЁн;;,;Ё},",,,, ",-,,,,, 
прочесiв

aJ:й;й;'.;ъ;;:"ri,йiу,"," "о",,о*г, 
спеlЕзугтя та засобп iндrвiдуального захit. l \

i*"lffi;Ж;Б,ТjТ;ffi." ПО*ИЛаМИ ВНУГРiшього трудового розпорядк1, колективни:t договором та

i:i:]. 'i*:::y:::,p::.r1lj-': р:U*rпrи мiсця,rи та робоюю згiдно з rlrовами ц)улOt]\tr/- lJгоi о|]

i;i;}"l"*"у;;'_::У'" ту,л.y11о'йФ;;";;;;;;ii;i"iЖ;;T,Ij:l"',r"ГО :l]. асобами.
f:*lу,ул :. з1l1п*ь u 

"р*""n*iJ - 
-"i.ц;;;"",Т"*,Ё,jT*";i]],l 

:":,.' :,_il .,.,захистУвiдповiдно до законодавства.

1r:1,9lY:""*ати своечаский iнструкrаж прачЬникiв шодо вимог охорони праlll l \,.. r. .а iчшихправил оезпеки прачi,

b';i;""#;*" 
заходjв шIЯ профiлактики вироб}п{чою ,,?aBMaTr*My, професi.',l, .], орювань

i:i:]. iнýi#н;р'::р#,?;r_r*,_:lт:вленi законодавством та Колекгtвнllll л , ь ,1 , , ,

rрудовоi
1y"*:::i_1--"* копii дойеrтЬ, я-l "i.Йiirrii"p""iii"l""fii",.3.3.9. Забезпечrъати зlцист персональнtо( працiвникiв у

i.i.l9. 1"_Тл:::у"ати 
сво€часкJrj ремокт обладнаrrня Hu рЙо"* "i"**.i i I 

j зl*:,:::ати*облiк. робочого """,.i;;;;;;iiiij"iiliff o"u","
i:i.l3:Нfrffiн_}iч:хrт:::::::;ф:ф;;##ffifi"""'; квалi(ьirаl!i], rло65,тlч оспiти,
ij;li;"*1r*i,пc" в,дrог законодавства про працю ,,io ;Чffi:,Ж:llЖi]i Ж,:];; IiцTaHb УТовариствi.

3.3.6. У.вшlадках, передбаченю< законодавством,
(ЩОРiчнi дqдтхбцi вiдrrустки тощо).

4.1. Прачiвник мае rцrаво:

нцавати пiльги та компенсацii ]i] осоýливиi{ xanaK.ep працi

4. Права прачiвнпка та роботодsвця

l)авил,

3.3.14. Створювати рlови лля вiлпочинку праrrЬникiв.
J.+. rооотодавець може видавати прачiвнrп<ам корпоратrвнi мобiльнi телефони дJIя виl,,nL,, а"," , , l,i,РахУнки за посrтугп мобiльно,о 

1" ".*r ор.*ьJч-й"о.ri"";;:;;r- оплати Moбi;:lr:r,r ' tD.;:, 1,1 ::..],.,вникомпонад лiмiт вирiшуе директор окремо в кожному випадку.

1;1r:_,":тт вiд Роботодавця своечасно забезпеryвати роботою згiдно з професi€ю та ква,riфiкачiеювlдповцно до укJIаденоm 1рудового доювору.
4.I.2. На належнi. безпечнi та злоровi yTo"n 

"рМ.
11*, __":Т: Вй РОбОmдавця наданн-r вйповiдно до чиншr( норм сп]ll.),1,1., ,.i l_ . ., засобiвlчт,fl т:"9.." r*"сry, лilсувагьно-прфйакгичпою харчува"о .оrо.
:;':' }:лlа:':"У платУ вiдповйно до y-uo""o.o тудоЪоrю договору.

l;1;i;,#iЖБЁЁrirffДаВlИ З ПРОПОЗпцi,пrrи щодЬ полirшrеlпrя органiзацii пi.,,,., ,. . i- , ]RIценluI

4. 1.6. оскарlкувати дисrиплiнаDвl
;. i :; Й;;;:ЙТ#ffi#Н"ffii#Тjfrft:*"#Р;i,ifr'fiХ"',l*1 зiлконодавglвом,

{.Z. rоооmдавеlБ мае право:
4.2.1. Вtд,rагати вiд працЬню(а HaJrexнo впкоцватr робоry вйповiдно дО 1.цов тР\,trO[t,. ] ;с| .}ii,],.,/ l ,,имувати

#;!I:*-, 
нормативню( акгЬ робоmдавця, Й;;;;";Ы;"цi, д6"rrй .r;; ,,;,- 

._..'',,'., 
,,.,.о по*

4.2.2. Прrгягати лорушникiв труловоi дисшллЬи до вiдповiдальностi.{,Z.J. J живати зжодв для мораJшою та матврiального заохочеяня за{.z.... tlоlтtролювати дотшаJ{rя працЬню<аrrи цlуловоi лисщrrrлiни,

5.1. норма трlвалосli робочоm часу *i;,i*НЖ;:;5.2. Дrя неповнолiтвiх трацirппь шапоаlпошrь схороченуо вй l б до 18 poriB - 36 rош Е тпдеllь;о вй 15 до lб poriв - 24 rош m тIDкдень,

м,.-]\
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} У lолвlпи9Jвi В9тановJIюегьсЯ п'ггиденrпrй робоЧId тюiцеЕь з шоrrа вшi.щпrи дяямi. .youT. i 
"",rЙ".F 5.3.1. на пiдри€мствi встановJпо€ться настуmfl{й pml робогп що зобов ,l:,, .,,ri, t , ;,,,.-laTtt Bci

{ прачЬники:
$, Адяiнiстаци:
i - початок роботи - 07:00 mд,;

- закiнчення роботи - l5:20 юд,;
- перерва дlя вiдпочинку i харч5ванпя - з l l:00 rод. до l l:20 юд.;
- субота i недirп - вlо<iднi днi.' TprrBa.пicTb робочого часу не може перевIщвати 40 годин на тиждень.
Виробниlгво:

I змiна
- почаmк роботи 7:00год.;
- закirrчеrпrя роботи -l5:20 год.;
- перерва дrя вйпочинк5i i харчlъанlя - з 1 1:00 год. до 1 l:20 год.;
- субота i недi.ля - вжiднi .шri.

II змiна (у вшlалry вr4lобничоi необхiлностi запроваджУеться вiдповйнш,r HаKanoM ПО til:lllp/ \r( \]
- почsток роботи -l5:20 год.;
- закiкчешlя роботп - 2З:40 юд.;
- перерва для вiдпочинry i харryвання - з 19:20юд.до 19:40юд.;
- субота i нелi.ля - вюriднi днi.

III змiна (у випалку вl{юбrпrчоi необхiдностi запроваджуеться вiдповйнrпr наказом цо ni trrп п:\1с,,ч,
- початок роботи - 2З:40_ год.;
- 1акiнчеюlя роботи - 07:00 юд.;
- перерва лrrя вiлпочиlп<у i харчрання - з 03:40 год. до 04:00 юд.;
_ субота i нелiля - вжiднi дяi.
5.3.2. ОбЛiК ВЦПРаrЬОВаНОГо робочого часу ди розрахуIftу заробiтнот платя цc/l./;b ,; .1д[;,ri gýлilу

викорнстання робочого часу iз застосуваrпrлrr В Юму чисJIi, але н9 викJIючно даних аrтоматr]ованот системI,t
перепусmк (за наявностi).
Вiлсутнiсть працiвнкка на роботi у фiксований час
робочого часу € порушеннrм тудовоi дисциrlпiни
стягнення у порядку, встановленому закоЕодавством.

без поважшп причин, Biлx".;l,:,rrtlя :ii, ,.,.._:,t,i норми
i пiдставою для засюсуваl,чя .а. ,]l. ,| l, ,апного

1!]\ lJl,]! " 
jа i. .r,.lповlлно

Birr також мас

_ 
, 5.3.3. Робоm за гнучкшr rрафiком не звйьrrяе працЬЕикь вiл обов'язry брати уlасть у jal алt.Еl]iу ,]аходах

(нарадах ющо), що мож}ть прцзначатися з 9:00 до 18:00. Yci нарали ,','aHlK,.ri' ,,,,, .. l ]могою
елекгронною Ка.ленларя в програмi гosa.bitrix24.ua

5.3,4. ПрИ вшсонаппi роботи поза офiсом (вiлряджеrпrя, семiнари тощо) гнгlкuй графrк роботи не
застосовуеться.

5.З.5. ПрацЬникам iз неповнrпr робочrпr лнем обiдlло перерву надають чероз чотiри io;iqr,,. i]l:. j;l ilочатКУ
роботп. Перерву можна не надаватц якщо трlвалiсть ЩоденноТ роботи становmь ме;lшс tl'я,i]и l()jhi,.

5.3.б. ПрацЬнпки мають право на KopoTKi перерви санiтарно-гiгiснiчноro np,ll1]] lc ,.,1, ],. .., ,li срерви
вкJIючаlоть до тиваIостi робочого лrя,
5.4. Робота не провадиться у святковi лнi та лнi релiгiйню< свrт:
l сiчня - Новий piK;
7 сiсня i 25 грудrл - Рiздво Хрисmве;
8 березlл - Мiхнаролнrtй жiночнй деш;
l травкя - ,Щеь праф;
9 травня - ,Щеш перемоги HФl нsцк}мом у Щрутiй свiтовiй Bilfui (ДеБ Перемоги):
28 червlrя - ,Щеrъ КонстlггуrдiТ Украi'ни;
24 сергпrя - ,Щеrъ Незалежностi Украiни;
14 жовтня - ДеБ захисlппсiв i зжисншъ Украiни;
одшr деБ (педия) - Пасха (Великдеш);
один день (недiля) - Tpilhц.
якщо святковиf, або неробочIЙ день (ст.7З КЗпII) збiгаетьсЯ з вжiднlп,.r днем, вrо<iдниЙ ДеriЬ l.jр.носять fiа
паступrпй пiсля свrткового або неробочог0.
Напередоднi святковIл( та неробочrос лнЬ тривалiсть робочого дrя скороч},ють на сlч} i..],;il:;_, t]opцa не
ПОПИРЮеТЬСЯ На ПРаUiВВИКЬ, ДЛЯ ЯКю( законодавством встановлепо скорочеЕу рив,lлiсiь ,.,;,,,1.,,),,, .1пбу. 1з
праuЬнжiв, якi праIцоють на умоваr( неповного робочого часу.
5.5. У разi перпесешrя робочrя днiв вiдповiдно до рекомендацiй Кабiнету MiHic,IpiB };:i]iiil, ,l с;з.-' , 7 КЗпП
робота провадпгься за змiпеrшм графiком.
ДеБ, роботу з якоп) перенесено, може припадатв на перiол вйпустки або тlддчасов,l }{е ..i ]il lai.I . Якщо
цей перiод закiнчу€тюя до робочоi суботи, прачiвник MaJ прашо"апл в
ло змiненого графiха роботя.
Якщо новою праuЬIшв прdвпо пiсля дrя, робоry з якою
працов8ти в суботу за змiнешпr r;пфiхом.
5.6. Робота у вжiлнi дri забороЕrсЕсх, Kpirr вшIаш<iв,
Робоry у вrо<iдшй дев кlrrЕrc)поIъ за зmдою cmpiH: наданням } г; iL].(,, ,1 ,Dopмi упо.шiltному розмiрi (сг. 72 tGпIТ).
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ý.7. не пiзнiпе трьох робочж лнiв пiсля роботи у вlл<iлкrй (свягковпЙ, неробочкЙ) денЬ ПРаЦ]Вll1i]' :,!;l€ i.o'.: i.1 l,,'

ir'я лирекmра Товарисва збву з rрохашrяМ оплатЕгIl йому робоry у вжiлниЙ день у пoLlttiiil:-v'. p{l-il',l l'
lrдати irшrий денЬ вiдпочинку iз зазНаченням KoHKp€THoi дати. Сток поДанIlя заяви автома-i!Ч};,] lii/ОЛl]l'i {l ] L,"

у рзi вiдсугностi працiвнlпа на роботi з повакню( приtIпн (хворба, вiФядження, вiдrryстка т,l .,.,]}til Ll,jl], "l

riлсугностi.
Lший день вiлпочrлrry прачьнш< мас використати протяк)м двох тюкнlв пIсJUI дати лпQ)тl,, v "-r,]Fi,,
(свягковий, неробочrй; дiнь. Деrь вiдпочпнку можна вtiкористати пiзнiше у разi х_r,:,,,,i, пl]itltl ч',1"

перебуванrя йою у вИrryстцi. вiлрядженнi тощо.
S.i. ,ti'иректор не- пiзнiше Еох рбоч}rх днiв розглядас за,Dу, погоджуеться або пробо]I\,,: iншиi, :l:llii-.,l-

rомпенсацii (або дату вiдпосинку).
Iliсля ргомешrя працiвюл(ом i директором способу компенсацii вид оть наказ, -]. я]"l\, tТrJa j] 8]Iyfil

ознайом.rпоють пiд пiдгпас.

5.8.1. направлення працiввIпdв у вiлряшr<епlя реry;пое колектrвнtfr договiр та положенliя ,i_,: э в; ,;r_ _,!ll ll
працЬникiв ТОВ (Ю.КЕНВЕСD.

Дfrri вибутгЯ у вiлрямеrrнЯ та прибуггЯ з lъого, якi припадаютЬ на вихiднi, с робочtfirtи днс"/ч й rгiла, " ) lcl "
звичаИнi робочi днi. Дi виОуггя у вiдрядження (прffiу-" з вiшrялження), що приDа]]акr,j, Hj ',\l.Г
*опrп"""йr" працiвrrикам iншrпrи дrlrпrи 

"iлrrочиrп.у, 
Ix надають пpaIrbHrTcaM через один iуrГ)о(кй --!)чi,,ii!-,q

повернення з вiдрядження (л(що працЬник i лиректор не домовлrгься про iнше),

5.8.2. працьник- може не вIа(одпги на роботу у деь вибуггя у вiлрялженrrя за домовлеяiсткl 1 liезпосiпеднiм

керiвником, а також якцо,Фанспорт вйправлясться до 14:00.

пiачiвник може не вIо(одпгн на роботу у де!ъ прибуггя з вiдрядженrrя за домовленiс.,, r без,l, "" ,_.пt, 
"

KepiBHrжoM, а також якщо транспор прибувае пiсля l l:00.
5.i. За домошенtтю з робоюлавчеМ прачiвrс.rковi можна встановrттП неповшIй робочrтЙ час (неriовниr'i р,,бочпй

день, неповниЙ робочкй тrоlсдеЬ або iix поеднашrЯ) з оrrлатоЮ працi пропорцiйНО Biil_.p',t;,t,Bl| tt,,. ,,,,

(ст. 56 КЗпП).
5.10. На прохання oKpeMlo< працЬникiв можна встановиги iндивi,ryа,rьнlfr режш{ робочого чаiу
5.11, у разi простою дирекюр BlBHaqac мiсцезнжо]I)кення, праць,оrкь з огляду на oii.,rart.lg, lqa,,, 1ir,,,

ороarо,о, на.шнiсть н8 роЬочID( мiсцл( шкiдлrвID( виробrтичюr факгорЬ (зокрема перебуваннЯ на вiлкDитомУ

пЬвiтрi або в неопалrованrо. прш{iщеЕня( у морози), моrклrвiсть створкги комфортнi умtlви ne-"lti,,aa, |rJ'.

працЬникiв на тершrорiТ (в прп,riщеннi) Товариства протягом часу очiкування початку робiт пi,,.r] поо ] TlJi{ l clilj.
Форма i порядок повiдомлешrя про поqаток прП.зупинення роботи регламеrпованi у положенчяr гп]о cтpykT}!]li

пiлрозлi,па, посадовID( (рбочIо() iнстукцiях.
5.12. за наявIrосТi змiн в органiзачii виробIшцгва i прачi роботолаВець мае право змrнrtt peжli1l i]gtt,lй

встанов11ти або скасрати н€повнIй робочий час, попередлвши про це працЬникiв не пiзнiui: ч i.: -:jД! t1 ,rlt

5.1З. ПротяюМ робочогО часу праuЬюrкИ зобов'язанi викоrr}ъатП роботу, об}'ItlовлеКу тр},ловим ЦОIQВr]r,оМ ]а

необхiЙостi тимчасово вiд.пучrгися з робочого Micrи з пlтгаь виробничоi необхiдностt Пб0 3 С,g.riiЦ{ , rr

повакню( причин працЬrшк мае попередньо погодrIи свою вiлсрнiсть iз безпосереднiм керiваиrоч.
5.t4. ПрачiiникiВ запучаютЬ до нафрочнЖ робiт, роботИ у вrg(iднi, свягковi та неробо'il дкi у Dсоя,'l(у ,г.r 

}

компенсацiею, встановлеЕими законодавством (ст. 72, 107 КЗпП).
5.t5. ПрачЬнr,ки маютъ право на вiдпустки, передбаченi законодавством та КолектIанIд{ Договором,
5.16, Графiк вiдпУсток на насryтпткй piK ск.лалаютЬ щороку дО l 5 ФудtЛ i доводягь до вiдома rсучого i,г;,U lвч i- ]

пiд пiдтЕiс.
Якщо праuirнш<, офрмлен}й за сlтriсlшrггвом, бажас отрrп.rати щорiчку вiдrryстку одночасно з Bi; 1 l , ":о , , l
о"rо"йп мiсuем рЪботrr, BiH мае до 10 грудlя подати У вiддЙ кадрiв ловiлку з основнога мiсIIя роботи з

iнформацi€ю про те, на якпй перiод заIL,lанована вiдгryстка за ocHoBHrnr MicueM роботи,
суt"лiЪники л"р*авшо. (комунальню<) пйприемств надають TaKi довiдки обов'язково. а сl,мiсники пi,tгi'ИС',,.ТВ

irшж форм власностi - за бажаrпrл,r.
5.17. Цро дату початку вiдпусткп тrрачЬника повiдомляоть письмово не пiзнiпе Hi;t. la дьа llt)!:Il. ],'1)

встановленою Фафiком TepмiEy.
Якчо у графiку вiдпусток не зазнаЧено конкретну даry початку вiдrryсткИ, то не пiзнiпе нiЖ За мiсяцt, ]1,1 ,Tpl]k]]r.

пaр.об"*i"о- графiком вiлгryсток. диреmор гйсьмово повiдомляе праuiвнrлса ПРО ЗаПЛаtlОlrllD rI , ' С- i

.rрЪпонус протягом l0 календарнrD( днiв з дня отЕмаЕня повiдомлення податИ ЗаЯВУ ПРО на/tацЕЯ .iлtt,,cTt l, ,З

зIвначенняМ конкретноm TepMiHy. У разi неналаннЯ цiеi заявИ ,щреюоР caмocTilt]o ,влlзнача€ датv qочатliу

вiлrryстки у межах строку, перелбаченого графiком вИтryсmк,
6. 3rохочення за успirн в роботi

6.1. 3а с},t{лiюlе виконання обов'язкЬ. встаноыIен}D( тудовкм договором. iнiчiативу. гривалv iб,"t,lгаt,r
робоry, значнi трудовi досягненrrя застосовують Taki заходи заохочення:

. оголошують подяry;
о витшач}rоть премiю;
о нагородý4отьцiнниr"rподарунком.

порядок засmсранrrя заходь заохочення р€ryJIюеться наказом по
6.2, Дирекгор Товариства вадас накк}

тудового колекгиву.
пр заохочешtя прачiвника i

7. ВИповИsльнiсrь nprliBHrrKiB зr
7.1. За порушешIя
стягнення:

трудовоi дисцIцulirпr рбоmдавещ мас право

!' + t
llooiB9Копiя Bipнa

одиЕ iз захсдtв

прачiвника i



о догана;
. звiльнення.

7J. Звйьненяя як дисцrrплiнарне стягнення зirстосовують за TaKi порушенкя:
. систематиtlне невикоЕання прачЬшком без повахнж причин об(tв :1)r ]i, t па нього

тудовш\' договором або щпr,rи Правллами, якщо до прачЬника ранiше - r,, ,-а( п. в]lи заходи
.шсцитrлiнарною стягнеюrя (п. 3 ст. 40 КЗпП);

. ПРОryЛ, ЗОКРеМа ВiДСlПНiсть на роботi понад ти юдпни протягом робоч,,,r . llя,r беl t,-:i; ,{х причия
(п. 4 ст. 40 К3пП);

. ПОЯВаНаРОбОтiвнетверезомустанi.устанiнаркотичногоабоmкси.rrтrго,,.tr'rнiння(r,'i jI _0 КЗпЛ),
3а imli порушення тудовоi Jlисциплiнlt огOлошують догану,
За кожне поручrенIя трудовоi дисцигrпiни ло прачiвника можна застос)ват!.l одн. -Iy(, , 1. ,lr,al],i: -.]i i,]H}u,
7.3. При вtt. наченнi вилу лясrшгrпiнарного стягнення д1.1ректор вра(овус ступiн,. r ,,.l. ,..i ,,, .,,., . ''остчпку i
заподiяну нmu шкоду, обставIпш, за ях}о( вчинили просryпок, i попередrпо робоry ltpar-B;,lrKa
7.4. ДО ЗаСТОСРаНrЯ ДиСщrтшiнарного стягненн, працЬник надас ппсьмове поясненi':i a]l).,{.Iy li,l ]iiiJ ованадати
ПОЯСНеЕНЯ Не е ПеРеШКОдОю, щоб засmсувати стягненюI. Про факт вiдмови ,:].,i;аюif, j,, l :l лiдписом
безпосередньою керiвш,rкц члена Рали тудового колективу та/чи iнших осiб за no-pilj,l
7.5. РоботOдавещ засmсову€ дисllиплiнарне стягнення за факгом ви_вленRя T.lc'vl.,.., li ,1 ,1f, .t\
з дшl виявJIення, без урахуванrя перiопЬ звЬнеrrня працЬника вц робсl,гt. y зч'яз11., j
непрацездатнiстю або перебуванrrлrr у вiдrryстчi.
,Щисчrrплiнарне стягнення не можна накласти пiзнiше шести мiсяцЬ iз дня вчинr i, ня '. ' }'lK),
7.6. Дисш,rrшiнарне стягнення оюлошують у наказi, з якиtл прачЬпика ознайOмJu.l;,.. ., il ti ,,.,,: iриденtlий
строк (не враховуrочи час вiдсуп.tостi на роботi).
7.7. якцо протяrом року з дл накладення лисциrшiнарного стягнення до праlrlвяrrка :1е ;а1-1сi}.ють нове
дисlцrшiнарне стягнення, його ввФкають таким, що не мав дисIишIiнарного стягнЪ,.l.
Якщо працЬник не пршryстився Еовоm поруIцення ТУДовоi дrсц{ruriни i виявид !.,l,,Лlнtlя в i! ,:-,l, стягяення
може буrи зняге до кiнчя року на пiлставi доповiдноi записки безпосередlьоl.о кtрir,,tчл.i l? r:?.r:..]: I,rlг?l(Topa.
7.8. Протягом стоку дiТ лисrмrrлiнарного стягненнrr заходи заохочення. лере.rlчсrii в чсздLli r,-l ,:: ilравил. до
працiвника не застосовlпоть.

Е. Порядок ознlfiомлення з док5.ментами в Товарцс ..]

8.1. РоботодавеLФ ознаfiом.mос прачiвникЬ з лоцrменгами. цо стос},ються iiнix IФi., ,t .,t l, ,, п, пiлпис.
8.2. ПРаuiВrППС ЗаСВiДЧуе озцайомлення особистп.r пiдписом або за допомогою л.ва_л: (liKobaг l: ]j 1, iекгронного
пiдпису (КЕП),
8.3. Елекгроюrе ознайомлення передбачае TaKi дii:
E.3.1. Працьник вiддiлу кадрь чи сlryжби дйоводства надсилае на 9лсктонну пошryo.J.r. rrрtщlвник вццlJIу кадрв чи сц/жOи дrловодства надсилае на електонну поштч праuiвttик,t визначену
тудовим доmвоРом, засвiдчений КЕП лиректора елеКгроt rй доý,,It{еЕг у форматi i'i),-.
8.3.2. ПрsцЬнЖ ознайомJпо€тьсЯ з докр,dенmМ упродовж робочоГо дня, часовi Me..tci якогО ви:l ,:.;с,li у роздiлi 5
цю( Правпл, а якщо док}Tt(екГ надiltшов у позаробочиЙ час - упродовж rодиаl. :j ,] n. .1.1ty нас ] , l]t!(.aо iобочого
лrя, засвiдч5lе ознайомJIеннЯ проставлянняМ КЕП, поверта€ пиIЕrсаниЙ КЕП qrай: '," "n"".-.,', \ litiШry. З ЯКОi
отримав докумеЕг.
t.3.3. ПраuЬшrк вiллi;ry калрЬ чи слухби дйоводства:

. перевiря€ кЕп;
_ _ ' роздруковуе та засвiдчlс палерову копiю докрlентц якщо BiH ма€ трrвдrцй с,грок зilсрiганвя, а якщо

графiчна позначка кЕП не Micтmb iнформафi про дату ознайоМлення, роздрукоRчс також тт]точ,-).l перевiрки,
зберiгас loKyr*erт в елеrц)онномУ apxiBi Товариства. долучsс дО вiдповИноf справи засвiдчену паперову копiю
докуIlента та розлрукiвкУ проmкоJry перевiркп' якщо графiчна позначка КЕП Ее nlic.t,Tb Bi.,, .,,,.."q noo ouт)/
ознайомjпенЕя;

оЕе роздрукову€ ДОКУltlеI{Г' якщо BiH ма€ тLtrtfчасовId строк зберiгання' :,!,,.;е збеi_ritеr Г ]:i:KTPoHHoMy
apxbi Товариства.

Адмiнiстрацiя тов Рада трудового колекгиву ТОВ <Ю.КЕНВЕСr,
в оr:обi голови

в особi днрекгоре
,lС€f *.1.KtlBcbKrrйI.Г.

Главацька Т.В.

,]i)го мlсяlц

lrOoitr!
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КОМПЛЕКСНI ЗЛХОДИ
щодо дOсягпенllя BcTaEoBJreEEI шорматпвiв ftзпекп, гiгi€пЕ працi та впробцпчо .

пiдвпщенвя iснуючого рiвпя охоропп працi та створппя безпечппх i пешкiдлпвн;л

,i;1.1T()KJY}3
.Що Колекr;;,. ;; .l u 2!оговору

с€редоliвlца,
умов rr;rалi па

тов <do.KEHBEc>
l Jtп
iln

НаlhrеIтуваюrя заходiв Bapтicтb TepMiH
виконаflня

Особа шо Прим
здiйсдпоеt.,ll:,rrоль i.,

за вик|}i?lч|rll,{ ка
Асигнова

но! Фн.

Факгично
Використан

о, rрн.
l проведення навчання та

перевiрки знапь з пктань
охорони прачi посадовж осiб
та виробш{чого персонапу

40 тис. з1240 Згйно
графiкiв
навчаIlня

Irл,еrер .-"*jr"йТ-- 
rпра:л l i

Iюкенер з охорони ] i

праIll i
I

2 ЗабезпеченlяпрацБйiь -
спецодяюм, спеIаз}"ггям зI3 та
зкз

100 тис. 50 тшс. Постiйно

з забезпечення дйьншь.
вiддйень та структ}тнж
пiшlоздiлiв медmЕими
препаратаIt{It згiдно
затвеDдженоm BMicTy аrпечок

25 тцс. 22 тпс. Щокварта.rьн
о

IroKeHep з охорони 
]

rцlацi. cccipa 
iмедичfiа

Менед;iер з
постаqаннr.
Засту,l :rr t:,

директ;ра з ]

виFюон;.ltтв а

]

IroKeHep з оlорони
працt 

]

]

]

i

1 Забезпечення ЙацЬникБ
пlлтною водою

65 тис. 64 800 Щотижня

5 Перезарядкц ТО. та за потреб"
лоукомrrпекгачiя ПЗIГ на
ДiльЕицж та у структуршп
пiлрозлiлах

Згiдно
графiку

6 Перевiрка стаку охороЙ прfr
п9 пцтrриемству в чйому та удrльниlих, вiддiленrrях,
структ}тнж пiшэоздiлж

За
потреби

Постiйно

1 Розробка заходiв щоло
попередкення Еещаснж
випадкЬ на вцrобнrrrпвi

За
потеби

2 KBapTa.,r Iror<eHep з oxopo:rll l

працi 
i

8 Привелення r вЙовйнtсr"
,Щозвiльноi докумеlrгацii щодо
викоЕавнrl робiт пiдзищеного
рiвня небезпеки та при роботi з
MamиHaIr{IlJ механiзмами та
обладнання пiФищеного рЬш
неоезпеки

55 тпс. 8з 404 З квартал

Iюкенер з охорони

ItuteHep з охооони
п_па,(i il

t]9 органiзацй атестацi'i роб.rж
мtсць за умоваци працi

25тLl'с. 24 6,7з 4 каартал

l0 ОрганiзачЬ прохЪлжеяня
працiвник8ми пiдпрпемства
первиннrх та перiодичнж
медичнж оглядь

20 тцс. |2 зз4 З квартал Iнженер з охорони
rц зчi

Адмlпiстрдцiп ТоВ <<IO.KEHBEC>) Радr трудового колектнву ТОВ
(ю.кЕнВЕС>
в особi юлtrвп

Глlвrцька Т.В. <Щфq^iliэte"Y хф
1"Ё(,,ю квнвtlс")В!
)!\ ц.","ц".,,,i*,и7 об

|'l ooiB9

(ю.кЕнВЕс)

Копiя Bipнa
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домток J\! 4

.Що Колекгивнdго,Цоговору

список
спецодlгч та зlсобь зехпgтч, тепмiни i.х 9цкоDистаншя

Засоби захисry TepMiB прилатностt Ilримiтка

Nsп

/l|

-наьr=-еrува,пlяпроqесiи

а-бниП роOiтнк

|Елекгрlлсчеху

1

2

Костюм х./б

Фуболка
Рукавиrч

12 мlсяtцв
24 мiсяцi
До зносу

t2 мiсяцiв
24 мiсяцi
l2 мiсяць
!,о зносу
12 мiсяцъ

костюм Ёо
Ф}тболка

Черевшс,l шкlрянl
Рукавиш

eo-,,.ui .tкvпяпи

Костюм х./б

Футболка
Черевш<и шкtрянt

ýкавиrп
к\ттка

KocTroM х,/б

Фуболка
Черевlпси шкrрянt

Рукавицi
1rYrcяi оIryляDи

12 мiсяцЬ
24 мiсяцi
12 мiсяцiв
!,о зносу

з Ъодiй автонавантажувача

---Dйы-_
24 мiсяцi
l2 мiсяцiв
,Що зносу

l 12 мiсяtлв
l 24 мiсяцi

I z+ мiсячi
l 12 мiсяцьl До,"о.,
l 24 мiсяцiJ zд.ri""-
l tz мiсяцiв

aд

-т--

4 Слюсар -ремоIпник

Ф}тболка
Кофта на флiсi

штани
Р,"тавицi

5 укладапьник-
пакувlulьник

Фlтболка
Кофта на фiсi

штанЕ
Рчкавицi

6

1

Закрilfuик

Фуболка
Кофта на флiсi

Штани
ýкавиrч

Фартух
Перчатки з латексу

Респiраmр
Фlтболка
штани

костюм х/б
Фуболка

Черевrжи шкrрянt
Куртка
рудецдц-

бЫм-"ник виробiв 24 мiсяцi
l2 мiсяцiв

До зносу l

---
12 MicяIrlB

До зносу

flо зносу
24 мiсяцi
12 мiсяцiв

- lй;цiх
24 мiсяцi
l2 мiсяцil
24 мiсrцi
До зносу
12 мiсяцir
24 мiсяц

'l2 мiсяцi
24 мiсяц
До знос)
l2 мiсяцi

--:=*1мiсяцj
j.,,'i',i'Jйiс"ц
-----*fiqгф\"

l)fti&\

8 Готувач rруmовю<

срliпrей

l
L

l

l---t_:
l.l
I

l

9 l Ва}пажIтик

ffiКостюмх,б'" t '..--'---, '' l Фугболквl котепьнl l

|- l ЧФевtля шкlрянl

l l Куртка
l l Рукавицi

l l | 3аmчуваьнlп

|лервообробного
l rаrерl8лу

Черевrх шкlрянl
Костюм х/б

Захяснi окупяри

ýкавичi
ФаDтух

/*
/ф
ll9 ""/{ffi i-iТТВЕ(])\i i
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l2 Прибиральник
виробничrп прrпriщеь

халат х/б 12 мiс}цiв

lз Оператор верс-гатiв з
програмнIrм керуванням

Костюм х/б
Футболка

Червr,ки шкiрянi
Респiраmр

I2 мiсяuiв
24 мiсяlri
l2 мiсяпiв
fo зносу

l4 Старший укладаьник
паryвапьник

Хмат кiб l2 мiсяпiв

l5 fрунryваlънrлt полотна
та карmну хуложнiх
полотен

Костюм х/б
Рукавпчi

Респiратор
Фартух

Фугболка

12 мiсяцiв
.Що зносу
,Що зносу
12 мiсяцiв
12 мiсяцiв

Iб Версrатник
леревообробнrо<
BepcTaTiB

Костюм х,/б

Фуболка
Черевп<и шкiрянi

Рукавичi
Захrrснi окуляри

Респiратор
llý,моiзоляцiйхi навушникп

12 мiсяцЬ
24 мiсяпi
l2 мiсяцiв
,Що зносу
l2 мiсяцiв
.Що зносу
12 мiсяцЬ

1,7 Майстер виробЕицгв4
дiльницi

Ф}тболка
Кофта на флiсi

24 мiсяцi
24 мiсяпi

l8 наqальник цеху Фlтболка
Кофта на флiсi

24 мiсяцi
24 мiсяrri

I9 Рiза.льник паперу та
цеJIюлози

Костюм
Ф}тболка
Рукавичi

12 мiсяпiв 

-Т24 мiсяцi
,Що зносч l

Цмiнiстрецiя ТоВ <ю.кЕнВЕо, Ралr трулового ко.lIекгпву ТОВ <Ю.КЕНВЕСr}

,/ э ,-;"'#;;
Главsцька Т.В.

r}РЁý
! / ,.- \ъs
Ы/,.16.цgнввt "1> s

З}^кt;нuш),sf
:ъ.х---4л
\,л"i,.:.2Z
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,{{}J_\I,OK л! 5
,Що Ко"теrстивнпго,{оговору

ПОЛОЖЕННЯ
пРо сJгикБоВI ВIДяДжЕння IIРАIЦВникIВ тоВ <Ю.КЕtIl:IС>: R L']l:]}ItAx

укрлilrи тл зл кордон
I. Загальнi положенняLl, положекня про слУжбовi вiдрядхенrя розроблено вiдповiдно до ст. l2l кзпI1 ,_, lil)aiaz. r,. : /0,9 ст. l70

Податкового кодексу Украiъи, Цаказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни N9 84l вiл l!oq:{,lý рок}/ 
.,Про

затверФкення tфрми Звф про використанЕя кошгiв, виданID( trа 
"iдр"д*енн, 

або пi_д звiт, та По1ялку йоiо
9Yча"о" (Зареестовано в MiHicTepcTBi юстицii Укра.r.ни 13 жовтlя 2lil5 р. за N9 l24r. .- '9 j)
1.2. Слулсбовпr вiдрядженням ввФка€ться поi'здка працiвника ТоВ (Ю.кЕнвЕсD /^,,,: - l J i4пr ,l!м(:пlво) за
розпоряФкеншм (наказом) керiвника Пйприемства на певний строк до iIшого населек{..о 

'ry"r' 
.1',r_," виконаннrI

с,тркбовоm доручення поза мiсцем його постiйноi роботи.

'.i.Я*rО У ВiДРялЖеКвя направIlяються працiвники з iншrл< пiлрозлiлЬ Пiпприемства l l.Lлаlсии.х рlд нього. то
мiсцем постiйвоi роботи ввахаеться той пiдрозлiл, робоry в я*о^"у обl-омеr'' туловll\l договооом
( кокграlсгом).
1,4, ПiДПРИеМСТВО ЗабеЗПеЧУе ПРаuiвника коштами дтl здiйсненrя поточнж ви1}а i IIlд час службового
вiдрядженrrя (авансом). Аванс перераховусься у безготЬковiй формi на особовиi "з,<уц.r .mацiвкпка iз
застосранням особисmТ тшатiжноi картки гцlацiвника.
1,5, ПiдприсмстВо ознайомJпоС працiвника з кошторисом вtтграт) а також зi c.:i,lJKaMи звi;.,ванвя про
викориСтання копrгiв. виданlо< на вiдряменtл.
l.б. Дем внбуггя У вiдtядкешrя вважаеться деIъ вiдIц)аЕленrп по1зда, лiтакs, автобуса t 

jо 
iнrцс,.,.-r lT ;.,tlспоотного

засобу з мiсuя постiйноi роботи вiДrялженого прачiвник4 а днем приб)"ггя з вiьядrсr.,юr - лень прибуття 
,танспортного засобу ло мiсця постiйноi роботи в_iлрялженоrо граuЬrшка. При Ъiл:.1,ааленr,i ч,.._rнl)лортногозасобу до 24-i годхни вкJtrочно днем вибуття У вiдрядженrrя вважаеться поточЕа доба. а . ,.t тroлuнr, t пiзвiruе -наступца доба.

.щати на транспортнж квI{тка( мають збiгатися з датами вибуггя/прбуття працiвнилil,, j':tiцряджсння згiдно з
нilказом щ)О вiдрядженrrя. РозходжеюrЯ у датах погоджуеться з керЬrшкоМ Пiдприr;rr,j.. в ]ндипiд.,-ьному
порядку.
1.7. На драlliпgцlа, якнf, перебрае у вiдряджекнi, поширю€ться режrш робочого tа(.у ,tого lliдпtlисмства. до
якого BiH вiдря.Dкенкй. Замiсть днiв вiлпочинку. не використан}тх за чЪс вiлряюке,,,lq на |апI ,ся iншi днi
вiдпочшrку пiсля повернення з вiдрядження.
1.8. ЯКЩО працЬнlпс спецiально вiш)ядхеЕId дtя роботи у вrтхiлнi або святковi й неро(iочi лнi i йому не яада!,lи
iншого дня вюdдrого, то комп€нсацй за робоry в ui лнi виплачуеться вiдповiдно до с"атей 72. 7]. t07 кзпп
Украiни.
1.9. IЕшIfr день вЙпочинку надаетьсЯ, якщо працiвtшк Вiлбlъае у вiдрялжеЕня у вжiдниit лF,.ь.
1,10, Пrrmння вю<оry праuiвншса на робоry в деrъ виб}"ггя у вiлрялження та в деЕь ].тDцбчттs з .]lлрялження
ВИРШIУ€ТЬСЯ В КОЖНОМУ КОНКРеТНОМу випа,дку за погодкенIUrм з керЬншсом стукr}т]lоi.) пi,tlDозд,rу. 9 gцбцу
праrпое такий працЬник,
1.1l. За вiдрядкеЕш't працiвlмкоМ зберiгастьсЯ Micue роботи (поСада) протягоМ усього часч вiдрялжевня. у тому
числi й часу перебрання в лорозi.

. ПрацЬнику, якпй напраRл€няЙ у с.lryжбове вiдрядження, оrшата прачi за виконацч робоry злiйснюсться за
Bci робочi днi тIrN(ня за графiком Пйприемства та згйно iз ylroBaMH, вIвначеними т,Dудовим або rопективним
догOвором, i рзмiр такоi отиатп працi не може бlаи нижчш{ середньоТ зарплати.
l.t2. Пiдrвердшп{и доý/ментами! цо засвiлчуютъ BapTicTb понесенж у зв'язку з ri,r.рядiкенвчм вицат, с
розраryнковi докУt*еrгтr вйповiдно До Закону УкраiнИ "Про засmс).ваш{я ре€страторiВ РОзрахl,чх9ч"* gлtрпц1;
у сферi mргiшri, громацськоЮ харtryвашrЯ та послуг" i Подажового коле*"у Y*pii"n, У-разi вiлрялlксння за
корпон пiлгверlКi докrliенти, що засвiлчlтоть BapTicTb понесених за кордоном у зв'язrч r ia""" 

"i,tр"л*еrня*вrrrрат, оtфрм.lпоштъся згiдно iз законодавством вйповiдноi держави,
1.13. oKpeMnr вшIом вЕтрат. що не потребуютЬ спечiальною локУтltеIпального пiлтвер,:l:tення. с лоjовi вrграr и
(вrrграти на хФчуваffr та фiяшlсуваннЯ itшж власкЖ потреб фiзичноi о'соби, понесенi у зв'язку з таким
вiдрядженняrr). СУrrп добовюt вгтрт вrзвачаютюя керiвшrком та зsтъерlDк},ються вiдповiдн]ш н.tк.Lзом, якщо
irrme не встановлено в crxo*y навзi на вi.ряшtеrшя. Розмiр добовIr( варiюстiся змежно вй краiни вiдрядlкеннr.
,Щобовi витшачуlОтюя за кохеЕ деlъ (вк.lпочаючП деrъ вибуггЯ та деlъ прибуття) перебуъання прачiвника увiлрялженпi, вржовукхп вжi.щi, свrгковi й неробочi дri та час перебрання 

" лоро,i 1i*o" з sимушсними
зупинками).

Прп вi.ryядrешi чЕйrlfЕп строкох вs одпн день (або в таку мiсцевiсть, звiлки прачiвник мас змоry
щодrя повертатrct до ri:цr mстifuоm lроrmавня) добовi

За Вiлсугвостi ве.-.), добовi вrтрgгп пе

Копiя Bit]Ha

як за повн" лобч.
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II. Порrдок вЦряджеппя в хOmI Укрalнr
2,1. Направлення працЬняка Пiдприемства у вiлрялження здif,сrпосгься керЬн} (ом Пiдприсмства абО ЙОГО

заступником i оформ.лоеться наказом (розпорялltенням) iз зазначеюrяI!r: тгункry пркзяачешя, найIrrенуванtlя

пiлпрнсмства, ryпи вiлрялжений працьник, строку й MeTl,t вiдрядження.

Строк вiдряджеНня визнача€тьсЯ керiвникоМ або йогО застушtиком, але не може перевиuдzвати З0

календарнкх днiв,
2.2. 3аробiтна тшата вiлрядкеному ПрацЬниковi перерахову€тьсЯ у безютЬковiй формi на вiлповiлний рахунок iз

засmсуванrrл"r rшатiжню( карmк.
2.3. Пйприемство за наявностi пiдтвердrмх докщtенгiв (в оригiналi) вiдшколовус вrrграти вiлрялженим

праlriвнюсам на найм жIплового пршtriшекш з урахутанням вкпюченю( ло pжyrkiB на оплаry BapTocTi

проживання витрат на корпстування телефоном, холодильником, тел€вiзором та iнших витрат. Плата за

броrповаrпrя мiсчя в mт€лi пiдшга€ вiшпкодуванrя пiсrrя пого,Dкеюrя i'i с}тr{и з керЬнпком.
Z.l. ВrтатИ на проiЪД ло мiсrrя вiлрялження iнщаД вйшкодов},rотьсЯ в розмiрi BapтocTi проiiду повiтряним.

запiзнисним, водним i автомобiльюШ транспортоМ запцьногО користуванItЯ (KpiM TaKci) з 1рахуванням ycix

вrграт, пов'язанlл< Ь прrлбаrшям проiзнж шrткь i користувакням постiльr*ши речами в поiздах, та страховкх

платежiв на транспортi.
2.5, У разi тшtrчаСовоi непрsцездатНостi вiшrядженогО працЬнш(а йому, на загмьнrо< пiдставах, вiдшкодов),+оться

вrгrрати на Hal1r{ Жигловою пршr,riщекrя (KpiM випалкiв, колн вiлрядя<енrd працЬник перебувае на стацiонарному

лiкувашli) i витrлаý,rотьсЯ добовi протягоМ усього часу, поки BiH не може за станом здоров'я приступIrги до

виконаннЯ покладеного на нЬоrо оryжбового дОрrlення абО поверrrрися до Miclи свого постiйного проживанкя,

але на с,трок не бЬше .шох мiсяцЬ.
тйсасова непрацездатнiстЬ вiдрядженогО працiвrп.rка, а також liемохлlвiсть за станом здоров'я

посJryги З корист).вiшнЯ комIшектоМ постiльню< речей, резерв)ъ€ння мiсць) - роздрукований на паперовому

Hocii локуruекг на посrrуги).
Iнформаriю про наявнiсгь та статус електронного мохна пфевiрlтги на офiчiйному

веб-саfтi .Щержавноi ад,{iнiстрацii залiзничного
док}fiентами (KpiM добовихВлпрати, понесенi у зв'rзry з вiдрялlсенням, що

вIтIрат). працiвниковi яе вйшкодовуються.

поверну{ися до Miclц постiйного прожtвання повиннi бути засвiлченi в устаповленому порядку.
- 
Зi перiол т}шчасовоi непрачездатностi вiлрялженому працьнIп(овi, ца загальних пiдставах, виIшачуеться

допомога i тш*rчасовоi непрацезлатностi. ,щнi тш,rчасовоi непрацездатностi не вкJIюqаються до строку

вiлрялження.
2.6. З возволУ керЬника може братися до 1вагИ вимушена затримка у вiлря,шкеннi з не залежЁю( вiл прачiвника '

пршrин за наявностi пiлгвердн}D( докуменгiв в оркriнапi.
Рiшеrпrя прО продовженнЯ TtpMiHy вiдря,океНня керЬниК пркihffi€ пiслЯ прибутгя вiшrядженого праl_tiвника

до мiсця no"riи"oT роботи на пйставi його доповiдноi запискя, яке оформ.пясться вiдповiдним наказом

(розпоря.шlсенням) керiвника пйприемстъа.

'' зч 
"а" 

затримкИ в мiсчепербуваrПri у вiлрялкеннi без поважнюr причиrr прачЬниковi не виплачусться

заробiтна п.лат4 не вiцmкодовуlотЬся добовi вrгграти. вrrграти на Hafu{ жmлового прrтrliщення та iншi витрати,

2.i. Вiлрялженому працьнIш(овi перед вiд'iздом у вiдрялrсенrя видаеться грошовrd аванс у межах срrц.

вlвначеноi на оплату проi'з.ry, найм жr.rгпового прrпriщення i добовi вlтграти. Пiсля повернення з вiлрядження

прачЬниК зобов'язаниЙ впродовЖ З (тьох) робочtо< днiв, що настають за лнем прнбугrя до мiсця постiйяоi

рЬбоrr. полоr' Звiт про вккориСr"rй *o.ib, виданю( на вiдрядженrя. CyTra наш"riру вrграчених коштiв

ta-rra*y коштiв пова,ц суму, вктрачену згiдно iз Звiтом) пiдлягас поверненню прачiвником до каси або

зарахуванню на вiдповiдtп{й рахрок пiшгриемства. що ii надало." У разi, якщо пй час оrylкбових вiдрялжень працьнш( застосував rшатiжнi картки для проведення

ро.р*уйi' у безготЬковiЙ формi i строК поланrrя Звiry про використання коштiв, виданж на вiдрядженкя, не

пaрЪ"й* й банкьськrлt Йiв, за HaвrocTi пов:Dкних причин, керЬник може продовжиItt такий строк до 20

бйьськrц днiв (до з'ясранrrя пктання в разi виявлення розбiжностtй мiж вiдповiднlтми звiтвими

оо*"f;Ж1 
.*наченrдr ЗвiтоМ подаються докуме,.rи в орrтiналi, що засвiлчуTоть BapTicTb понесевюt у зв'язку

з вiдрядженням вкграт.' 
Якщо працЬrшК отимав аванс на Вiдrяркення i не вяixав, то BiH повинен протягом тьох банкiвських днlв

з лня прldнйя рiшення про вiл,riну поiъдкп поверкути до каси пiдприемства зазначецi коtд,ти. 
_

якщо дJ,Iя остаmчною розрахунку за вiдрядlttення необхiдно виIIJIатrтп додатковi коlгти, вшшата

зазначенж коштiв мае здiйсковатися згiдно авансового звiry пiсля затвер,шкеrпrя його керiвником,

2.8. ВкгратИ на вiлрялlt<еннЯ вiдшкодовytоться Лише за наявностi покрtентiв в оркгiнs.лi. шо засвiдч}T оть BapTicTb

Iц{х вIn'грат, а саме: тапспоРтнlоi квЬкЬ або транспортнЖ PaxyHKiB (багажню( квrrганцiй), у тому числi

елеrгро;нш( квиткь зi наявнъстi посадковоrc талона та доку}rента про сruЁry за Bci'a видами тра}tспорту. в

тому числi чарершо< рейсiв, paxyKKiB, отиманю( з готелiв (мотелiв) або вiд ilппlл< осiб, що надають пос.туг}r з

роa"iщ"rоr" й 
'rро*rо*о 

вiдрядженого працiвнпкц в тому числi брошовання мiсш у мiсrrях прожкванriя,

сцаховrо< полiсiв тощо.
У разi вякористаЕня електронного проiзного/перевiзного док},iiеЕта на поiзд пЙставоЮ дlr вiдrцкодуванrrЯ

впграт на йоm фидОаннЯ е розлрlтованЙ на паперовому Hocii посадочшrй докУiiент (у разi перевезення багажу

- розлрукованиЙ на паперовоЙ Hocii перевiзни' докщiеЕт; у разi окремого заIr{оВлення послуги (зокрема.

in - й.r-

\а о

(к).кЁнtsЕ:с)'1"ч З
/.т ;

у

te{-K
1Ч\и,

Кз*Копiя Bipнa
25

l

t



вигратц понесенi у зв'язку з поверненням вiдрярlсенrдr праIrьншсом квЕтка на цотзл лiтак або iншкй

'.рur"порrЙй ,ч"iб. мож.,ль бри вiШrкоЙанi з дозво.lry KepiBHю<a Пiдпрr€мства JIяше, якщо на те буrш поважнi

ф'rrп"п 1pi."ro оро 
"iд"i"У 

вiлрялження, вiдкликаrrнЯ з вiшrялкеlпЯ mщо), за наявностi докуменга. що

засвiдчуе BapTicTb цIr( вrпрат.

III. Порядок вИрядження зr кордон

3.1. Вiдрядi(ення Зs кордон здiйсrпо€ться вiдповiдно до наказу (розпоряддення) керiвника Пiдприемства, в якому

"rз"ч"йr""" 
мета виiiry, завланrrя та очiкранi результати вiлрядження, строк, умови перебування за кордовом

(у разi поi.злкИ за запрошешtяМ подаетьсЯ його копiЯ з переклалом) i коlггорисУ витрат. Сток вИрядження

"пз*u"чar""" 
*ерЬr*олr, чле ,a n o*e перевrщlвати 60 календарнкх днЬ,

З.2. З лозвоrry KepiBrпKa може братисi по увагИ вимушена затимка у вiлрялженнi (у разi захворювання,

"iлсуr"остi 
,pur"nop"r*. квrrгкiв, Biд,{iI { авiарейсiв, ремоЕry трапспоРтного засобУ або з iншrо( пр}lчин. не

за,r;ЕIл( вiд працiвlшка) за наявностi пiдгверднкх до*lппе,iЬ i оригiналi, При щому загальний строк Bi,u-

рлlження не може перевlщlвати 60 календарпж лнЬ,
якщо пiд час вiлряяженrл працiвник захворiв, пiсля йоm повернення док},мент про тимчасову

непрачезлатнiсть пiдrяйе обмilry в лiкlъальню< закладltх за MicueM проживання чи роботи на листок

кепрачездатностi встановленого в YKpaiHi зразка.' 
96ц11 здiйсшосться на пйставi перекJIаден}D( на державку мову та нотарiально засвiдчених докумекгiв. якi

пйтверлж5поть тш.rчасову втату пршIездатностi пiд час перебування за кордоном,

Рiшеюtя прО ,rроло"*""о'arрОку вiдря,IDкенIrЯ KepiBHHK прпfu.rас пiсля прибутrя вiдрядженого праuiвника

до MicIЦ постй"оi: роботи на пйставi ilогО доповiдноТ записки, яке оформrпосться вiдповiднtаl наказом

(розпорялкешrям) керЬншса Пiлпрrrемства." за .rас зчaрйп*п у вiдрялк;шi без повшкнIr( причив працiвниковi не вlп1,1Iачусться заробiтна ппата, не

вiлш*оловуютьЁя лобовi вlrграти, вlтФати на Halh{ жrттлового примiщеш{T та iHmi вгФати,

i.J. Пйп"пr"оо, що вiлрялжае пр"оi"rп*" У вiлрялжеr*rя за кордок, забезпечуе його. коштами дrя здiйснення

noror"r* вlтграт пiД ча" оryжбовогО 
"lлрялжеЙП 

(авансом) J нацiоньчьнiй BaJпoTi УкраiЕи, або у вiльно

коlвертованiй ва:шотi,
3,4. ilрилбаrпrЯ iноземноi валюти В уповноваженомУ банку та вiлображення вiдповiднtлt операчiй в

б}a$аIrтерському облiку здiйсrпоються згйно з вrп,rогами чинного законодавства,

3.5. За чiс перебранrrя у вiлрялжешri прачiввиковi вйшкодовуються витрати:

. на,rр** ty тому числi на перевезеннЯ багажу, броrповаНня тsнспортню( KBrrn<iB, огшаry аерпортн}fх

зборЬ, кориЙуваНй no"iirr"ro^rn р"чами в поiздж) дО мiiця вiлрялженrя i назад, а також за мiсцем вiдрядження

ý тому числi на орендованому танспортi);
J *а отrлату варюстi прожнвsннЯ у готоJlяХ (мотелях), ilшю< жrrгловЖ пршriщеннlо< з )?ахуванням

акJIюченt ( до paxyнKiB Еа оплаry BapTocTi проr<lвання вгтрат за користуваюrя телефоном, холод}tльником,

телевiзором та iЬrл< вгграт (KpiM влтграт ка побlтовi послуги та вцтрат на оIшату ПДВ);

. на побуювi посrглИ, що вlQточенi до paxyrrKiB на ошIsтУ BapTocTi прожIваrпrя у мiсчях проживання

(прашrя, чIщення, лаmдження та прасування оддry, вз}лггя чи бiлизни);

. на офор!дення дозволЬ на в'iзд (вiз);

. на отшаry BapmcTi страхового полiса жrrггя або здоров'я вiдрядженою працiвника за наявностi його

оригiнаlry з вiдrriткоЮ пр сшIатУ страховоЮ платежу, якщо згiдно iз законами держави, до якоi вiдряпжаеться

працiвнIдq необхiдrо здiйснtтти таке стa>(уванняl
. на обов'rзкове стр8храння та irmri док}тrеrrrально офрмленi вЕтрат}l, пов'язанi з правилами в'iЗду та

перебування в мiсцi вiдрядження (у юму чпсй буль-якi збори i полатки, що пiдлягають сгьTатi у зв'язку iз

здiйсненняr,t такrп< вrпрат);
о На ОIШаlу сlтуlбовrп< телефюrж розмов (у розмiрах, погоФкенrо< з керЬюrком);

о на olmaтy KoMiciltrшx вгграт у разi обмiну BarпoTl,t;

. на ошIаry проходкенIrя необхЙшD( тестЬ, цо пов'язанi з застосранIrям карsнтинних обмежень

спрямованЖ 
"u 

Ъ"ообi."""" пошпреннЮ на терrrюрii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVlD-lg.

спрrrtlиненоi KopoнaBipycoM SARS,CoV-2
Вrфати на вiлрялженнЯ вi.щкодовуотьсЯ лише за наявносТi доцлuенгiв в оригiналi, що засвiлчують

Bap'ic'b ц{х вl'грат, u 
"u"", 

,р*йртrпоt Ь,.гкiв або цакспортнrо< paxyHKiB (багажнж квrганчiй), у тому числi

"nb".por"* 
кв;кь за Ha.BHocTi ,rЪсвдко"оЮ таJIона та доцl1rента про сIlлату за BciMa видами транспорту, в

,оо"у чослi чарrерrппк рейсiв, paxyHKiB, отиманю( iз готелiв (мотелiв) або вiд irшrot осiб, цо надають послуги з

роrйiщ"r"' Ti про*rван"' вiдрядженоЮ працЬIшкЦ в тому числi брошовання мiсIъ у мiсuл< проживання.

страховю< полiсЬ тощо.
З.i. Впграти Еа проiЪд (у тому числi перевезення бага:ку, броrповання цанспортнrr( квиткiв) по мiсчя

вirrрялжйня i назад вiдшкодовуються в розмiрi Bapmcii проi'зry повiтряншrr, залiзничнш,r. водни-rr,r i

автомобiльним транспорmм заЫьноm *орпф"*о (KpiM TaKci) з }?ахуванням ycix витрат, пов'язанlтх iз

ййо"rrо" проiъню< Ьrтгкь i корисryванrrям постйьнrпrи речами в поiздах, ra ста(ових платежiв на

танспорт1.
Вrrrрати за корлсDlвання TaKci або орен.ry

керiвника Пйпрпсмства (згйIrо з dлгвердними документамrl
3.7. ВI.тФати у зв'язку з поверненням вiлрялжешшrr

засiб мохуь буп,r вi,щкодованi з дозволу керiвника

лише з дозвоJry

або iнший танспортний
причин (рiшення про

3-я
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вI{грат.' V разl коли авiаквrгюк (офрмлеrd Еа папсршrry бrrгу} € qc-,f i rrD rTF ДО

звiтч Iода€ться лист (акт, довйка) про пов€рв€нп, aBirý8TE, спd Е_DltqЁ ' ЕОrу

.*Ь"Бi"" 
"ръвшrrе 

та iнiцiали вiдряшкеноm прgцiвнm. !ryfk;Е цiЕо -T_'qr. Grr- шрцrrп
_"rrй _"ййi та./або iншi зборя, пов,rзанi з повернешrлх чrrrою rшрtтшrо Ern l t]}: ]I}lш

*Б*Й-",.оiр*а головним бцЙггером пiлпрясмства або уповк)вахеЕ(ж) в с особш-

У разi використаН* 
"n"*rpor"oio 

авiаквитка пiдставоЮ для вi,щrоryваШ' вЕтр8r аа Iоm щrдбаянr с

такий пакет докуменгiв:
.оригiнаДрозра(УнкоВогоабоп,латiхногоДок}t{енг4щопiлгверлlкУезДйсненrпроЗра,хУкковоlопераrцl
у .оrl""о]rЙ--й ЪезЬтiвковiИ формi (шатiжне. дор}"rечня, розрахунковЕй чек, KacoBIfr чек. розрitхунхов.r

квитанцiя, вигплскч a *upr*o"oro р*унку, квrrганчiя ло прибуткового касового орлера);

. роздруков*i ,u n"napl *u",'*" ,п"*Фоrr*о'о *lоквигка iз вказанлп,l маршрром (маршругr'квитанцй ):

о орнгiпали вiдрlвноi частинп посадковlD( талонrв пасакира,

У разi коли елекгроI tий авiаквrтгок е частково використаним, до звiry також долi:,y:yJ": {::1111
npo по"Ър""* авiйrгка- складенldi компанiсю-продавцем, у якому зазначаються прiзвище та lн|цlаLли

вiдрядженогО пращвниха- BapTtcTb злiйсненою перельоту, "р'" 
no""p"y"o коцтiв, KoмiciйHi та,або iншi збори,

пов'язанi з поверненням qастково використаного квrгка
з.8. За кожrпЙ д"о ("*roo""ro"i'-;-fi ;;бЙ та день прибуггЯ) перебуванrrЯ прачiвника У вiдряджснвi,

"р*"й-, "йИнi, 
свягковi й нЙбочi лнi та час пеРебування в дорозi (разом iз вlлtтушеними зупинками), йому

"n-urytor""" 
лоОовi в сумах, вrJначених вiдповiднrш наказом по пiдприемству,

3.9. ФаIýичняй час пербування у вiлрядженнi вrIзкача€ться:

. у разi вiдрядкешlя з v*раi"и до держав, в'i'зл громалян Украiни на терrrгорilо якL( здiйско€ться за

,аявносii iiзи (доiвоrry на в''rъл), - згiдно з цаказом про вiдрялження та вi.шliтками про перетинанrur дерх(авного

кордоЕу УкраiЕL в паспортному дофенгi (закорлонному паспортi або докумеrтгi, який його замiшос), цо

rтпоставJIяються 
".ro""o"u*"ro,J 

йбо"оо Ь"ооЬr" щержаввоi фикорлонноi сщокби Украrни, яка здiйснюс

;il;ffi;;."Б;;;;;;а;";Ы.".рr""rr^, "iлв"йеноi 
о_соби щодо проставленrя TaKoi вiдмiтки:

. у разi вiлР"лr,"rоr" a v.pni* до дЬржав, в'iЗд гРомалян Украiяи на т€рЕгорЬ якю( не по,гребус наявностi

"iзи(дозво,,Уна".'iЪд),-згiднознаказомпровiдрядкекня-тавiдповiдкrп.rипервиннимидок),ItlеЕтами'При вiлрялясеrrнi пр"*"*; й;;; ; одиi деlть добовi вrтФати вiдшкодовуються якза повну добу.

З.lО, УЪiвиОугг" у "йр"л*"й 
io УкраiЪи з держав, в'i'зд громадяЕ Украiни на терn-горirо яких здiйснюеться

iu "-"ro".l 
вЙи (дозвоlry 

"u 
ый, за 

"ас 
проiЗry тер,пгорiсЮ iноземнlо< держав вrтграти на вiлрялження

вИшкодовуоться у порядку та зs нормами, встановленими для сJr}тбовrтх вiлрlжlнь * -9pill 
l_]1,.il]-n};Бiй;й'укрirп -(вiдповiдно 

до вiд.liток уповноваженоi службовоi особи ,щержавноi прикордояноl

сJryжби Украiни в паспортному доý,ментVзакордонному паспортi або докумеmi, що йоrо замirоос) та дкi

й;ф;;;; Йаiнi - у поря.ш<у Таза нормами, встаноыlеними для службовrх вiдрямень у межах Украiни,

3.1l. пiсля повернення з вrлрйЁнrп rrрчцъ"* зобов,язаний впродовж з (Tpbox) p.99-T aу, насryпних за

днем прибуггя до мiсця постiйi'роь-, noo"rn Звiт про використаrпrя кошть, виданrтх на вiдрядження, Сума

на,пл.tiру впграчеюп< кошrгiв (залЙry копггЬ понад суму, вrграчену 
"Lоlrо 

i' Зli,:y_у_:_викорJ,Iстанtiя коштiв,

"й""Ь "" 
ЪИр-женrrя) пiплягаС nor"p""ro* прачiвнlа<оМ до каси абО зарФ(уваЕню на вiдповiдниЙ рахунок

пiдприсмства, що it на,чало, у грошовlD( одr**uяi, в якrо< було надано аванс, у встановленому законодавством

порялку. У разi якшо пiд "u.'iЙОо"*Ъiор"о*."" 
прМвнIк oтlo{aв ютiвку iз застосуванням платiжних

*up-* 
"i" 

подае ЗвiТ npo "*орй*"* 
койв, виданrтХ на вiдрядження, i повертас cylt{y надмЫ витачених

кошгiв до закiнсеI iя третього бънкiвською дrrя пiсля заверIдення вiлрялження (банкiвського дlя, наступного за

днем прибуття до мiсця постiйноi роботц).
?';;i;" ;й ,ас сrгуlкбовпк "ф"п*"о 

вiлрялжений прафвник застос}вав ImaTiжHi картки для проведенrul

р"iрЙ*Ъ у безготiвковiЙ бормi i стро* подЙня Звiту про використання KomTiB, виданrх на вiрядження, яе

перевищиВ l0 банкЬськrЦ дrii,.ч,,йпо"ri повzDкнIлХ причшr кЪрЬник може продовжЕтн такий строк до 20

банкiвськкх днiв (до з'rсування питанIuI В pл}l виявлеюlя розбiжностей мiж вiдповiдниt"lи звiтними

докрlеЕгами).
Разом iз звimм пОдаються доц.менти 1в оригiнмi.), що засвiдч},ють BapTicTb понесеню< у зв'язку з вiлрядженкям

"rrrpur, 
Ъ a*о"""Оо, форми iЦ оплаТи 1готiвкою, чеком, платiжною карткою, безготiвковIд\' перерахуЕком),

у разi вiлрялкешя до держав, в,iзд Фомадян украiни на терrгюрirо якrлt здiйьrпоеться за HaBHocTi вiзи (лозвоrry

на в,iъд), до звiту також д"Й;;;;Б""i "Ьiло, *йъ Ъоо головннм бухталтером ксерокопii cTopiHoK

закордо,.пою паспорта чи оой"Ь, що'Його замirлое, з прiзвrшем вiшrялженоm прачЬника, вiдмiтками про

перетия кордощ/ Yxpal-Hrr i вiзою лсржави вiдрядження,

з.l2. яiФО прsцЬш Фрmrав аваrЪ на,iдр"д*ен,.я за кордон i не виitав, BiH повикен протягом трьох робочих

д"i" . до йmr-. рЬ"rоr" npo вi,шuiф поiзпки повер'')ти до каси пiдприемства зазначенi кошти в тих

гроIцов}о( одlшщр(, в rmt було видано аванс,

ii p*i '"о"ф щчцirr*,ол, за.лrишку коштiв у впзначенйй сток вiдповiдна сут\,а стяryеться з нього

вiдмiну вiлрядденrя, вИклrпсаr*rя з вi.прrлrапr тошl) r _ЕD

пiдприемстrоr у rпяовлеЕоrу чинним законодавством порядку,

3.13. якщо дд! (ЕтгNжЕоm рзржунку за вiлряджешrя нео

здiйсrпостъсr в вацьиьвit ваJпогi Украihи за

устаноRпеЕях шdaш Уцаiш на день погашенltя

пiсля затверлrэшr qiэrrer Звiту rро внкорпстання

raplkrь таKI!(

додатковi коlrти, виIlлата

rршнi по iноземних валют.

коштiв здiйснюсться
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3.1( Е Еrrсr ЕаIравJIятп у вiдр,чDкеЕня та вцдаDаIr al.E
вiдрядженнi KpiM BIпarKiB: терrliяоgо

виконання тудових обов'язкiв яхоm mrb

Адriяkтрацiя ТОВ (Ю.КЕНВЕС> Рrдrтрулшо
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ТоцрrcтDtoбrm{F ЛЕtЕ^
45400 УlФаПа. Borr.cE бL r.}ffiE(, а.lllцrрв, 55

р/р UАЗlТ3+t(ПХПrД(IЕ(ЕIВ1!Il ; IT Б 1tf,IEl}lC,
мФо зOзzи0 кqд qДРПОУ rЛББ82

протокол Jt l
загальппх зборiв прачiвппкiв ТОВ ,ЛО.КЕНВЕС"

м. Нововолинськ ,,27" сiчня 2022 року
прпс}"гнi - трудовн колекпrв ТОВ 'ю.кЕнВЕс' у кiлькостi- 10б чол.
Тiтяна Васи.лЬна ГлаваIъкЦ посада - дирекmр, запропонувала обрати Головою зборiв: Супруна Петра

Петровичц посада - застyrlник дирекгорв з виробшаrгва,
Секретарем зборЬ Лкrвr {ок Кат€рину Олексанлрiвну, посада - itDKeнep з охорони прачi.

Голосувалп: "За" о,щоюлосно.
Вирiшилп: обрsтп Головою Зборiв Супруна Петра Петровича, посада - заступник директора з виробниrпва,- 

фати СекретаремЗборЬ Лrпвшлок КатерикУ Олексавдрiвку, посада - iнженер з охорони праui,

Збори повноважнi лля прнйняггя Bcix питань порядку денною:
Порялок денннf,

l . Про створеrпrя.Радr трулового колекгrпу пйприемства.
Слухали: Глаiаrь*у 1етянУ ВасилЬну, диреггор& яка повйомrrлц що на пiдприемствi вiдqтrл профспйкова

орiанiзачй, ,on y ,iлпо"йяо до чинного законодавства необхiдно створити Раду трудового колективу i

запропонувала обРати rоловою Ради Трудового колектI8у Жуковського IBaHa ГригOровича, посада - закрiйник,

Ухвалнлп: "За" одноголосно
Головою Ради тудового колективу обрати Жуковського IBaEa Григоровича, посада, закрiйкик,

,Що ск.лф членЬ Ради трудового колективу запропонува.ли обрати 8 прачЬншсiв:

- Рудеш ОлексЪндр Анатолiйович, посада - верстатник деревообробюпк BepcTaTiB;

- йчцп*"о""ьк}rй Анатолiй петровиtl, посада - верйатнш< деревообробнL( BepcTaTiB;

- Присryпа Ната,.riя днатолiЬна, посада - фу}гryвальнl.fl( полотна та карmну хупожнiх полотен;

- Тiачук Сергiй Васпльовпч, посада - верстатник дервообробrпо< BepcTaTiB;

- Кирrчук Катерина ПетрЬна, посада - складаJrьник впробiв;
- Лобачевський Леонiд Григорович, посада - комiркик;
- Грабовський Вололrтuир Вололrпrировпtl посада - верстатншс деревооб9обню< BepcTaTiB;

- Тiачук Вадш Степанович, посада - верстатник леревообробrпо< матtрiшЬ,
голова зборь поставила на голосрання питання про те, як юлосувати за поданr кандидатри -

поiмеt*tо чи сгпlском.
Ухвалнлн: голосувати списком - "За" одноголосно,

на rолосlваrпrя посmвл€но список запропонованlr( кашlцдачФ,
Йшрlшнли: Створrrпr Pa,rry трудовою колектпву пйприемства у склалi:

Голова Ралr,r - Жуковський IBaH Гриrорович, посада - закрiltнпк;
- Ьени Ради j РудеIь Олександр днаюлiйович, посада - верстатник д€ревообРобнID( BepcTaTiB:

- маIцIъновський днаmлiй Петровпчl посада - верстатнlл< деревообробнrтх BepcTaTiB;

- Прпсryrв Наталiя Анаmлiiвнц посада - фукryъальник полотна та карюну художнiх полотен:

- Ткачук Сергiй Васильович, посада - верстатник деревообробнrл< верстатЬ;

- Киричук Катерlпа ПетрЬна, посаtlа - склада]Iьник виробiв;
- Лобачевськrrй Леонiл Григорович, посада - KoMipHrж;

- Грабовсьrud Воло,шшир Вопопимировиtr, посада - верстатник перевообробних BepcTaTiB;

- Ткачук Ващпr Степанович, посада - верстатник деревообробrrrтх матерiалЬ,

УхвалпJrи: "За" одвоголосно.

Гопова зборЬ:

Секр-гrр:

СупруIr П.П.

лптвинюк К.о.

Копiя вiýл.;л
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протокол .}l! 2

зборiв Редп трудового колектпву ТОВ 
"Ю.КЕНВЕС"

м. нововолинськ ,,28" сiчlл 2022 роrу

Прпсугнi: гqпова Ра,щ трудовоm колепrву Жуховськяй IBaH Григорович. посада - зацlilЬlик.
Ьени Ра.щ тудоЕого !олGхтпву: ýлеrь Олександl Днатолiйович, посада - верстатнпк деревообробних
верстатЬ;

- Malщaпoacbd Авtюлil Петровlrч, посада - верстатник лервообробню< BepTaTiB;
- Прясrупа Нrrалk АЕmrпЪвц посsдs - ФyED/BaJIьHI ( полотна та картону художнiх полотен;
- Ткачук Стгit ВепJfiaвщ посада - в€рстап д( деревообробrпо< верстатЬ;
- КпрЙчук Катершrа ПетрЬнц посада - складаrъtш< внробiв;
- Лобачевськrй Леовiл Гршоровпч, посала - KoMipHlпc;
- Грабовський Воло.шоrир Вололmrnрович, посада - верстатrш< деревообробнюt BepcTaTiB;
- Ткачт Вадш Степанович посада верстатник дер€вообробlпо< MaTepia,riB.

Головr зборiв: Супрун П.П.
Секрсrар: Лптвпнюк К.О.

Порядок леннп :

l.Про призначеrпrя повнова]кню( прдставшrкЬ вИ трудового колективу дIя розробки проекry
Колекпвноm Доювору.
Слухе.лп: Жуковською IBaHa Грtrrорович4 посада - зацriйниr<, голова Радr тудового flолекгlву, який
повiдомrrв про те, що вiдповiдно до дirочого законодавства та Закоку ykpai'юr ,,про колектrвнi договори та
уЮдr" в склsд рбочоi KoMicii лля ведення переговорЬ та рзробкя проекry Колекrивноm Договору необхйно
вилйrтr цlелставнцкЬ Ради тудового колекtиву. Запропоrr}ъав в склал робочоТ KoMiciT обрати Bcix членiв
РаЛr трltловоm колективу, зокр€ма:

- Рудещ Олександр Анаmлiйович, посаца - верстатник деревообробшо< BepcTaTiB;
- Мащановський Анатолiй Петрович, посада - верстатнlж деревообробнж BepcTaTiB;- rЬПСТупа Наталiя АнаюлiiЪнц посада - rрунгувальник полотна та картоку художнiх полотсн;- Тrшуr Сергiй Васпльович, посада - верстатнrrк д€ревообробнж верстатЬ;

(цвч5к KaTeplTla Петрiвна, посала - склалальник виробЬ;
Лftrвсьштй Леонiл Григорович. посада - комiрник:

Волошлrrир Вололrпrrировиtl, посада - верстатЕик деревообробнlтх BepcTaTiB;

foмiciT по веденню переговорЬ та розробчi проекту КолекIIаного ,Щоговору вiл

Анатолif,ович, посада - верстатtlик деревообробrпл< BepcTaTiB;
Анатолiй Петрович, посада - верстатник деревообробних BepcTaTiB;
Анаmлiiвна, посада - Фу}rryвальник полотна та карmну художнiх полотев;

посаJlа - верстатник деревообробню< верстатЬ;
ПfiрЬн4 посада - складальнпк виробiв;

Гршорович, посада - комiрникi
Воподлмкровпч, посада - верстаткик леревообробнп< BepcTaTiB;

деревообробнIтх матерiалiв.

Супрун П.П.

Литвинюк К.О.

Копi
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протокол Jф 3

здсiдяппс робочоi KoMicii ТОВ ,JO.KEHBEC"

м. Нововолннськ ,,З l" сiчня 2022 року

Прпс}тнi: члени робочоТ KoMiciI: Рудець Олександр Анатолiйович, посада - верстатник леревообробних
BepcTaTiB;

- МаIдгановсьlоt[ Аяаmлiй ПстровнtI, посада - BepcTaTHrK деревообробнrо< BepcTaTiB;
_ Приступа Наталй АrrатолiЬвц посада - Фунтувальник полOтна та картону художнiх полотен;
- Ткачук Сергiй Васплювц1 посада - верстапlик деревообробшо< верстатЬ;
- Кпричук Катерша Пегрiвва, посада - скJIа,цальнпк вкробiв;
- Лобачевськиfr Леояй Гршорович, посада - комiрник;
- Грабовськ}rй Вололпrщ ВололпrЕрвиil, посzulа - верстатник деревообробнж BepTaTiB;
- Ткачук Вадш{ Степановrrч, посада - версlатник деревообробюлt матерiапЬ.

Головs: РудеIъ О.А
Секрегвр: Прпступа Н.А.

порядок дспняtr:
l. Пр обрашrя mловп та секретаря робочоТ юхiсii.
2. Пр порядок полаrшя пропозrшiй щопо ryоеrгу HoBoi редащii колекгlвного доmвору.
3. Про рагальнення чинного законодавства цодо укл&дешIя Колекrlfiноm Договору.

По першому пипrнню сJrухаJIп: Карцчук Катерину ПетрЬну. яка запропо}rувала_обрати головою

робочоI юхiсiТ фдця Олександра Анаmлi_Ёовпч4 посада - верстатник леревообробнж BepcTai{b. а секретарем
rф*rlпу }tаталiю АнаmлiiЪну, посада - ФуЕгуDаIьвхк полотна та карmну художнiх полотен.
Уfftп: (ЗD одноmлосно.
rrrrr: Обрати юловою робочоi Korricfr ýдця Олексанлра АнаmлЙовича, посада - верстатник
,т_ttфоьrк BepcTaTiB, секретаря робочоi Koxicii Прпстуrr}, Ната:Iiю АнаюлiiЪЕу, посада - фуЕryвальник
mшf i ryrcЕу художнlх полотеЕ.

- Ilо юугому питанню сJIухаJIц: Лобsчевською Леонйа Грrторовича, посада - комiрник, який
a порядок прийнягrя пропозшriй щопо 1плаленltя Колекпвного Договору, а саме:
Еiтп про створешrя робочоi KoMicii ш:rяхом розмiшення оголошеншr;

rропозгцiй здiйсюоватп Bcix члепам робочоi KoMicii.
тропозиuiй злiйсtповатн до ! l rпсюю 2022 року.

опоJIошення про створенпя робочоi Koмicii, члеЕам якоi мохна подавати пропозичii щодо
Доювору,

питанню слухаJIи: Ткачук Сергiя Васильовичц посада - верстатник деревообробню(
для пйmтoвкп проекry Колекгrвноm ,Щоювору запропоЕумти головi Ради

Ж}ковському IBaEy Гршоровиry, посада - закрifuшк, надати чиннi нормативнi акrи, якi
Колекгrвного ,Щоговору, а також його змiст.

колективу Жуковському IBaIry Григоровичу, посада - закрiйЕика до l1.02.2022
KoMicii чиннi нормативнi акгп, якi стосуються укJIадення КоJrекгивню( Договорiв.

Рудещ О.А

Присryпа Н.А.

г-:

Сяl
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*эп,ш *olb процiвпrкiв ТОВ JO,KEEBEC"

м. Нововоlшш ,,18" шотого 2022 року

Присугнi: l09 чоr. (Вiд t59 ycix)

Голова; cyrPyE П-ТL

Секртар: Лпэшr КО.
Порqдок дGнпlй

пDо ооaJtGц в зGЕrЕэ, r шad рсDцiт колекгliвноro доmвору, та уповноr&кенвя головп радIr

тудо-- чFу п Ьm пiлпrсrв riл irспi трулового колсктяву,

Тсrшу ВшшrЬвУ, ЕрarmрЦ яка повiдомилЦ що ва пiдприемствi, вйповiдно до чинного

щ Е;бхiЕО qifuЙ i затвер.шrгИ нову релащiю КОлективногО [оmвору, у зв'язку з

ffi; йй;-й"""ч -" z'oiz роком i станом на сьоюднi не в повнiй Mipi

f !шдrЕ; YKpairM. яке з 20IЗ роцч зазнвло значкrп змiн,
|::

СлуIrЕ Jil rltFу ОяысавдрЬну, яка ознайомшла присугпiх iз змiстом HoBoi релащii

КолGrшо Дц, rr п-шr до пюю.

ВrcrуБrr: Ггтд ТсrП В!сrлЬна, дирекюр, яка повiдомнлЦ що прведева робота'tto пЬгоmвцi HoBoi

рд.iй Ь*-ш" Длsотry, lропозшrii, яii бул, oTpnraHi вiл праIrЬникЬ, перевiрнi нs предмет

liдооaiдо"ai чшaу зrлоЕодЕвству та BPaxo"u'l в проектl HoBoi рлакпii Колекгrвноm_ ,I\оговору,

Зrщоooц}rrаJЕ зfirеЕr тэ:ст HoBoi-pлaKuii: Колектl.tввого ,Щоговору в uiлому та уповноважrrпr Гопову Ради

тудоDоm х(шептву п Ьm пiдrrпсдпrя вй iMeHi цулового колективу,

BrdпrJrr: Схва.lтктя та з8ItaршIIr т€кст Koвoi релакчii Колекгrвного Договору, уповнова]ккти Голову Рапи

йь" пDtектяву ш ьm 'пi,щсдшlя 
вiд iMiHi цулового копектнву тs заре€струватк його в Управлiннi

фпi Tr соuiшьноm захясту rcлснвr нововолЕнськоi MicbKoi ралrr,

р,Z//-

w-

yt JrBJtп: "3а" одноголосно.

ГG,Iоta !борlв:

CeKpc"Trp:

Супрун П.П.

Лнтвппюк К.о.

Копiя Bipi,;g
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Всьоrо Пронумеровано/ Прошнуровано
Та скрiплено печаткою 32 аркуtлl.
(тридцять два apKyrrri)

Колективний договiр - (12 ст. з 1 по 12)
Правила ВТР До.qаток - N91 (7ст. з 1З по 19)

Перелiк Додаток N92 (1сr. на 20 тiй}
Комплекснi заходи Додаток NsЗ (1 ст, на 21 шiй)

.Qодаток N94 (2 ст. з 22 по 23)
ня Додаток N95 (5 сг, з 24 по 28)
N91,2, З,4И ст. )
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