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КОЛЕКТИВЦИЙ ДОГОВР

прпйнятцЙ яа загальних зборах працiвнцкiв
Тов ((оленич i к),
м, Ужгород

02

сiчня 202lp.

З

метою слрияння
_реryлюванню тудових вiдносин i соцiально-економiчвих iЕгересiв
i лрачiвникiв Тов
"оленич,i lo, в особi дирекгора Оленич Петра Петровича з о.днiеi
сторони, працiвники ТОВ (Оленич
Ю) в особi inOp"i,o.o i'"no"ro"*""o- працiвника
органiзатора зi збуry ToBapiB Сливки Василя Васильовича,(""iаrЁ
CrJporn) пlдлисми цей доrовiр
про подаlli нижче вза€мнi обов'язки,
роьотодавця

i

i

1. зАIлльнI положЕнIIя

.1,

1.1. Цей колекгивниЙ логовiр смадениЙ вiдповИно
Закоку Украiни (Про колекгиввi
до
'соцйiriо-економiчнi
договори i угоди); BiH визначае взасмнi виробничi,
i
тУдовi
вiдносини мiж
робmодавцем i працiввиками лiдприемства.
1.2. Умови цього колеггивяого договору е обов'язковими
для CTopiH, що його пИпиоsли. Цi
буль-яких спорiв i розхол,хiнь
як TaKi, що погiрчrуrоть,
:,":*,ry
порlвняннl з чинним законодавсгвом yKpai.Hn, поло*"rв"
"" "олл"працi"*икiв,
'р*.}"оruся
бо в проЙежноrу;;;;
вони визнаються недiйснrми.
l,3, Положення цюго колекгивного договору поширюютъся
на
--' працiвникiв пiдпри€мства
"- Bcix
i с обоs'язк_оsими як дIя
роботодавця. так iдл" -;;";";Й,ri;;;;;
1.4. Жодна зi cтopiн, що пИписма колекгrвний
договiр, не може в одностороняьому порядку
припинmи виконання його положеяь,
ц"О колекгиввиЙ договiр чинниЙ у випадку змiни складу, стукгури i найменування
_,-пцпри€м'r.
ства! а у випадку його
BiH може бlти пер"Й*у"иt за- згодою СтоЪiн. У
_реорганiзацii
власника пiдлрисмства
колекгиввого
дiя
до.овору зЁ"рi.чЙс" ,е бйьше року. У цей
:тугуi""
ПеРlОД Сторони повиннi
розпочати переговори про пiдписання HoBo"d.r, з"i"у дiючо.о *;r"Ь;r;;;
договору,

*:l1]

,

1,6, Положення цього колективного договору
дiе

договору,

до пiдписання нового

колекгивного

2. оргднIзлцUIвироБншцвл,прАIц, зАБЕзпЕчЕнняпрод},ктивноi
ЗЛИНЯТОСТI

*оо""О iнший тудовий договiр (контракг), цо пiдписуеться
пiдприемсгвом
суперечити цьомУ колективномУ договорУ таким
чином,
lljlli.Т.l-il:л""_Iili
та lнтереси працiвника в трудовоvу договорi '( KoHrpaKTi} булищоб порiвнrно
":]::.::",
якимсь
-_л.,,_1:]]

з
з

оомеженI.1р,"*
У випадку виникненнЯ гакого протирiччЯ вiдповiдпi положення lрудового чином
договор)
(контракry) визваються недiйсними,
2,2, РоботодавецЬ не вправi вималати вiд працiвника
виkонання роботи, не обумовленоi
трудовими доловорами (контрактами),
зобоs'язане передбачитИ в трудовому доловорi
_. ПiдлрисмслвО
{контакrj) чи розробmи i
затвердити
для кожного працiвника його функцiональнi Ьбо"."a*r, о.""иJ"r"и
його з ними i
вимагати лише ix виконання. В цих
обов'язках'чи
*o"apu*.i
може бlти
_функцiональних
одним з прачiвникiв oбo"'".*i" i"rпo.J'nn;; "
l;nn**u*
тимчасовоi
:::::Ч1l.j"лл:::::1]я
вцс}тностl останнього у зв.язку з хворобою, вiдпусткою
чи з iнцr* u*n"i" np"un", причому TaKi
ооов я']ки мояqпь помадаlися на iншог

ф;,;

lлy:::,]_,""й*";i
заиняlостl лри виконаннi
2.J,

;;:.l:"i'"ilJ:#,fllr

бе]посереднiх ооов я]кIs,
КожниЙ працiвник зобов.язаНий д(бросовiснО

i:ЁЁ]iH],

i

T;;'#,1i;.illHЖ"H':

якiсно викохувати cBoi обов'язlсJ,

лрацювати чесно iдобросовiсно, дотимуватися
дисциILлiни прччi,

i,о""о

""о"Йiо
";;;,rу;;;;
o"i6, до.рп"у"u"ЙБуiо"от
i ."хноrолi"rоi
r::_",РЗ}:"i]
дисциплlниl
вимог нормативних aKriB з охорони працi,
дбайливо
власника, на
прохання роботодавця пiдприсмства надават" a"ia"
"ru""rn"".ii' "uИrч
npo
oOo"'""*i".
"u*oru"n" ""oii'*o""p}-""*
РОбоТОДавrц

m

упов}lов:Dкених

,"rn

2.4. Працiвники Morgтb бrти звiльненi з пiдпри€мства у випадку змiн в органiзацii
sиробяицтва, при скороченнi чисеJIьностi чи tлтflту. У цrх випадках вони п€рсоваJrьло
попереджуються роботодавцем про майбугне звiльнення ве пiзнiше Hiж за два мiсяцi. При цьому
роботодавець нада€ працiвнику iяшу роботу по спецiальносгi, а у випадку немоrошвостi цього або
при BИMoBi працiвника вiд Hei останнiй працемаштову€ться самостiйно. При звiльненнi працiвним

за пiдставою, вказаною в цьому пуЕктi, йому виплачуеться заробiтна lUIaTa за весь перiод подальшою
лрацевлаштування. але не бiльше нiж за ти мiсяцi вiд днл звйьнення,

2,5, 3вйьнення працiвникiв доrryскасться лише пiсля використання Bcix наявних i додатково
створених можпивостей для забезпечення зайнлюстi на пiлприсмствi,
3.

НОРМУВЛЦIIЯ I ОIIJIАТЛ IIРДIЦ, ВСТЛНОВЛЕЕIIЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМРIВ
ЗДI,ОБПНОI ПЛ{ТИ Й ШШИХ ВИДВ ТРУДОВИХ ВИIUIДТ

З.1. Заробiтна плата виплачуеться за мiсцем роботи у нацiоиальнiй валютi Украiни, або на
банкiвську карту, 5 числа - остаточний Розрахунок за попереднiй мiсяць, 20 числа - аванс за перцry
лолоsину поточного Micrlц, а у випадку, якщо день виплати заробiтноi мати збiгаеться з вихiдним
напередоднi цього дня. Заробiтна плаm за час тимчасовоi вiдrтустки виrrпачусться не пiзнiше
двем,
нiж за -три днi до початку вiдпустки.
З,2, Установити мiнiмальку заробiтну rrлаry в розмiрi мiнiмального рiвня, усгановлоного
державою,

З.З. Вiдомостi про оплату працi прачiвникiв надаються iншим органам

i

особам лише у

випадках, прямо передбачених закоIlодавством.
З,4, Оплату робочого часу за вимушенi прсmi ( з розрахунку мiся,rноiнорми робочоло часу) не

з вини працiвника

проводr,lти вiдповiдво до чинного законодавствц ме не нюкче мiнiмального
заробiтноi
плати,гара}{гованого
державою.
розмiру
З.5. При пiдписанвi Тудового договорУ роботоддвець доводить до вИома працiвника
розмiр,
лорядок i TepMiH виrr,Чати заробiтноI rпати, Умови, згiдно з якими мОяqдь здiЙснюватися
утримання iз
заробiтноi плати.
3.6. Основна заробiтrа плаm працiвникiв встановrlюсться у виглядi посадовrтх окладiв, що
закрiпленi у штатному розписi,

3.7. Робота у свптковi. неробочi m вкхiднi двi, якlцо вона не компенсусться iншим часом
а також в понадурочний час оплачуеься у подвiйному
розмiрi.
3.8. Yci литання, що cтocyloтbc' заробiтноi плати i лремiювання , узгодrý/ються з
уповновменим представником працiвникiв,
вiдпочинку,

4.

ВСТЛНОВЛЕНIIЯ ГАРАНТЙ, КОМПЕНСЛIIЙ

I

ПШЬГ

4,1. Працiвнltкам надаються lарангi'l', компенсацii при слуrкбовrх вiдрядкепнях, при переiiздi на
роботу в iншу мiсцевiсгь i в iнших випадкац передбачених законодавством.
5.

.5.1,

РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ

I

ВIДIОЧИНКУ

На пiдприемствi вставовлюегься такиЙ режим роботи, який зобов'яз),,lоться викоцвати Bci

працlвники:
- початок роботи

Пн - Суб 09.00;
- Пт 17.00, Суб - l4.oo;
_ перерва дпя вiдпочияку i харчування
з 12.00 до l З,00;
- недiля
вихiдний день.
- закiнчевня

-

роботи-Пн

5,2. У -будь-якому випадку

-

тривалiсть робочого часу працiвникiв не мок€

встаноыIену законодавством УкраiЪи: 40 годин у тиrцень,

перевичryватл

5.3. Роботодавець зобов'язуеться погодrý/вати з працiвниками змiни тривалостi
робочого дня
(тижня).
5.4. Працiвники пiдприсмсmа повиннi б)ди повiдомленi про надурочну робоry не менш нiж за
одну добу до початку такоТ роботи, згИно статгi б2 КЗпП.
5,5, Напередодцi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочусться на
одну годину.
5.6.

Тривмiсть щорiчноТ вiдrryсгки для прачiвникiв пiдпри€мсгва

встановJlюеться не мевше 24

кмендарнихднiв.
5.7. Графiк чергових щорiчвID( вИlryсток затвердя?егься
роботодавцем пЦприсмства до 5 сiчня
поmчноло року, дlя чоrо не пiзнiше 1 сiчня надаеться Йому лрацiввиками.
При ви;вачевнi черговостi
sйпусгок sраховуються сiмейнi й iншi особистi обставини кожно.о прцi""п'ка.
5,8, за сiмейними обставивами й iншими повzDкяими причинами працiвниr€м
за i.х,нiми змвами
мож}ть б)пИ надаfii KopoTKoTepMiHoBi вiдгryсткИ без збЬреження заробiтноi плати
на TePMiH,
обумоыIений згодою мiж працiвником i
рйотодавцем, триваriiстrо не бйьше lj календарних днiв.
5.9. Для окремих мт€горiЙ працiвникiв надають;я додатковi вiдпусгки,
пердбаченi чинним

законодавством,

праЩiвникв_зобов'язуоться без дозволу
роботодавrц не перебувати в примiщеннrх
неробочий час з причин, не пов'язанпх з
,а*Ь*
запрошувати туди
роботою,

_,_,j.r0
пlдприемства_у
""i

cтopoHHix oci6.

"

6.

_,_
I:*rno
пlд __uj]:
розлиску.

IРIЙОМ

I

""

ЗВIJЬIIЕНIIЯ IIРЛIЦВНИКIВ

по"Оfiятий працiвник зобов'rзаний ознайомитися з
умовами колекгивного договору

6.2, Не допускаg,ьсЯ звЬьненвя працiвним
у зв'язку з лiквiдацiею робочою мiсця, якщо до
досягнення пенсiйного BiKy йому необхЦно пропра,чо"ати 2
роки.
7.

}мови I охоропл IIрлIц

безпечних умов працi е обов'язком рботодавця, який органiзуе
умови прачi
,,"
на _лJ:],.^?:9::,lч.:lя
мlсцl.
Ьезпеку
технологiчних прцесiв, машин, механiзмiв, сrбладнання, iнших засЬбiв
рооочомУ
виробництва, наявнiсть засобiВ захисгу, вi!повiднiст"
акгiв з
охорони працi.
"чrirчрrо-побу"о"пilормативних
7,2. Працiвники мають лраво вЦмовкгItсЬ вiд
дор)^rеноi роботи, при якiй створюстюя сLrryацiя,
_
небезпечна д,lя жtlгтя i здоров'я, а aч*ож дrr" ж""a" i здоров'я
iнш'их пaо"й ,u ,""*onrlлn--

середовища,
7.3, Працiвники зобов'язанi знати

i виконувати вимоги нормативних акгiв про охорону прsцi,
правила поведiнки з машивами, механiзмами, обладяаннял4 iншими
засобами
користуватися засобами iндивiдуального iколекгивного зlвисту,
"npoб"nbi
лроходити обов'лзковi
медичцi

огляди.

7.4. РОбОТОдавець зобов'язаний вйшкодовувати працiвникам
фiзичвi збmки, завданi
пошкодженням здоров'я, пов'язаним з викоIинням
тудових обов'язкiв, а також моральнi збlлки,
завданi внаслiдок небезпечних або шкiдливкх
умов'працi, ,u y"ou* i u nop"r*y, передбаченrlх
статтями ]7] КЗпП Украiни, положеннями Закоку Украiни 'uПро
охоро*у працiD та iншими
законоддвчими акгами УкраiЪи.
7,5, ПрацiвниlФ зобов'язуються використовувати наданi i.м користування
(розпорядження)
у
транспортнi засоби, Texяiкy й iнше майно масникалише
у сл)Dкбо"u* цй"*,'
Е.

соцIАльнI пIJБги

I

гАрАIlтIi

r],|:бтоо*"ць

гарt{ry€ наданtц працiвникам вiльного часу Ilпя проходжеtня медичних
л____,_*
оглядlв,
оц)иманн, медичвоi допомоги, вiдвiдування державних органiв
дrя вирiшення необхйних
проблем прачiвникiв без злiйсненЙ буль-я*п*
iз
11]::11-:9ц"""lнших оезпlдставних санклiй.
".".".r. iарбiтноi п,rати чи
8.2, З vgюю оздоровлення щорiчно працiвнимм пйприсмсгва
видашьс, caнaтopнo-KlpoprHi i

ryристичнi гtрiвки:
- за рахунок фонлу соцiмьного страхування.

9.ЗМIIIА ФОРМИ BJIACHOCTI
9,1. Робоюдавець зобов'язаний завч!сно iнфорщвати прецiвникiв
rро змirту форми власяостi
пiдпри€мства чи його сгрукц/рЕих пiдроздlлlв.

10.

l0.1.

У

вIдIовцАльшстъ сторш, вирIшЕнIIя спорIв

випадку невиковання чи ненаJIежного виконання обов'язкiв, передбачених цим

договором, Сторони нес)пь вiдповиальнiсть вiдповино до чинного законодавства.

До дисциплiнарвоТ вiдповiдмьностi як посадовi особи, так iпрачiвники моя<Jть бlти
притягвутi лише на пiдсmвi перевiрки, в ходi якоi порушник повинен буле лiти письмовi поясненнr,
l0.2. Суперечкл мiж Сторонами вирiш},ються в порядку, встановленому законодавством
УкраiЪи,

l0.З. Притягнення до дисцип.лiварноi', адмiнiстативноi чи кримiнальноi вiдповИальuостi не

виключа€

цивiльноi, MaTBpiMbHoi чи iнших видiв вiдповИальностi винних осiб.
11.

l

l,l. Сток дii

зАкJIючш положЕЕЕя

цього колекгивного договору - до

З

1 Фудня 2025р. iз 14lахуванвям положень

даного колекгивного договору.
l 1.2. Змiни i доповнення до цього договору прmягом TepMiHy йою
за взасмною згодою CTopiH.
п. 1.6

за виконанням договору
вими
лредставниками
за
уповноваrкеними
]

1.З. Контроль

формi).

,РЧ еi?.ц [

дii моrý,ть вноскмся лише

здiйснюегься безпосередньо Сторонами чи
Сторонами злодою (в письмовiй або уснiй

2021

В.В,Сливха

*Y-

Додаток l

до колективного договору
ТоВ (оленич i к)
на 202l _ 2025 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВВРДЖВНО
загмьними зборами працiвникiв
тоВ (оленич i К)
Протокол вiд 04 сiчня 202l р. N91

Ю)
/

П.п.Олеяич/

прлвилА вIrутрIшнього трудового розпорядку
ТОВАРИСТВА

З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВЦАJЬНIСТЮ
(ол€пич

I.

i к))

загальнi положевпя

1. Правила вн)лрiшнього трудового розпорядку д,lя працiвникiв Товариства з обмеженою
(Оленич i К)) (далi - Пiдприсмство) розроблоно на виконання вимог чинного в
вIдповlдмьнlстю
yкpaiнi змонодавсгва про працю з меmю впорядкування
тудових вiдносин, якi винимrоть MirK
працiвпиками та роботодавцем, оrtгимiзацiТ посподарськоi дiяльностi m забезпеченtl, належного рiвня
внутрiшвьоi тудовоi дисциплiни.
2. Дiя Правш вццriшнього тудового розпорядку поширюстьс, на Bcix працiвникiв
Пiдприсмства. якi перебуваlогь з ним у тудових вiдносинах.
З. Правrrла вIi}трiшньою тудового розпорядку € нормаtивним актом локмьноrо хармтеру,
який разом з iншими локмьними аrгами Пiдприсмствs та тудовими договорами (коrтrрысгами), що
укладаютьс' з його працiвниками, регламеrrуе вiдносини, пов'язаяi iз реалiзацiсю тудовlr( прав та
виконанням тудових обов'язкiв працiвникiв ПЦприемстве.
II. Порядок

прrйяяггя
1.

i

звiльпеяпя працiвппкiв

Прпfiяяття на роботу

1.1. Працiвники ремiзовr,Iоть гарантоване iM КоIrституцiею Украi'ни право на пра!цо шшяхом
укладання тудового доaовору про робоry на Пiдприемствi.
1.2. Особц яка виrвила HaMip всryпtrги в трудовi вИносини з Пйприемством, зобовlязана подати

роботодавцю TaKi документи:

а) тудову кяижку, яка мае 6}ти оформлена з дотриманвям всгановленого порядку (за винятком
випадкiв, коли особа оформлясться на робоry влерше);
б) паспорт громадянина УкраiЪи або документ, що його замiнюс;
в) особи, якi вперше шlмють робоry i не мають тудовоi кllиr(хи, повиннi предrвmи паспорт,
диплом або iнший докуменг про ocBiry чи професiйну пiдготовку
Прийнятгя на робоD/ без пред'яменн, за:itlачевих докумекгiв не допусмстъся.

за пропозиuiею робоmдавrц, особо, яка влаrцтовуеться на роботу, моr(е надати довiдхи,
)(арактеристики, вiдryки, рекомендацiТ чи буль_якi iцшi докумекм, що пiдтвердrýlоть вiдповИний
piBeнb квалiфiкацii згаданоi особи.
1,3. При прийняттi на роботу, цо вимага€ спецiальних звань, рботодавець вправi також
вимагати

вiд працiвника пред'яменrfi диплома або iншого документа про одержаку ocвiтy

професiйну пiдготовку.

чи
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1.4, При прийняттi на робоry заборонrеrься вимагати документи, подавЕя яких ве лередбачене
законодавством, за винятком sипадкiв, коли особа виявила зюду ва подання таких документiв,
t.5. При прийнятri на роботу з кожним працiвником укладасться тудовий договiр, обов'язковим
,ходатком якого € розписка працiвника про умови працi, що передбачена Законом Украiни "про охорону

працi".

Трудовий договiр може мати вигляд окремого письмового документа за пИписами обох cTopiн
такоrо договору або ж оформлятися шляхом видання нак!ву (розпорядхення) про приЙняття ва роботу.
Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу мае б)ли оголошений працiвниковi i мiстити
вiдмiтку (розписку працiвнйка) про фа!с ознайомлеяня.
У наказi (розпорядкеннi) обов'язково з!вначасться найменування роботи (посади) працiвника,
яка визначасгься на пiдставi штатного розпису Пiдприемства.
1.6. У випадках, коли за рiшенням роботодавця працiвника було фаrтично допущено до роботи,
початком роботи ввахасться день, коли працiвник був факгично доrryщений ло роботи, .ЩокумеЕтаJIьне
оформлення трудових вiдносин iз працiвником, як це визначено у пунктi l,5 роздiлу II цих Правил, е
обов'язковим i в тих випадках, tоли працiвник був факгично доrryщений до роботи.
1,7. При прийняmi прачiвника на робоry або при переведеннi його у встановленому порядку на
iншу роботу роботодавець зобов'язаний:
а) ознбйомити працiвника з дорученою роботою. умовами ii виконання la розмiром оплати прачi.
роз'яснити його трудовi права й обов'язки;

б) ознайомити лрацiвника iз Правилами внугрiшнього тудового ро]порядку m iншими

нормативно-правовими аmми, що дiють на Пйприемствi;
в) проiнструкryвати працiвним щодо технiки безпеки, виробничоi caнiтapii. гiгiснi лрацi. вимог
протипожежноi охорони та iнших спецiальних правил, якi сmсуються виробничоi безпеки.
1.8. Упродовж всього сцоку перебувапня працiвника в цудових вiдносинах з Пiдприемством,
здiйснюсгься ведення
кнюкок, порядок якого визначастьс, чинним в yKpaTHi законодавством,

тудових

2. Пршпtlяеl|ня трудовхх вiдносuн

2,1. Припянення трудових вiдвосин може мати мiсце тiлькlt з пiдсгав i в порядку, якi передбаченi
чинним законодавствоv Укратни та умовами тудового договору з працiвником,

2.2. Пiсля погодження cToKiB припиненця тудових вiдносин з Fюботодавцем, працiвник ма€
право припинити роботу, а роботодавець зобов'язаний видати працiвнику тудову книжку та провести з
ним розрахунок.

тудового догоsору оформляегься наказом (розпорярi(енням) адмiнiстацii.
день звiльнення адмiвiстацiя зобов'язава видати працiвнику його трулову книжку iз
внесеним до нетзаписом про звiльнення i провести,} ним остаmчний ро,]рахунок.
Записи про пИстави звйьнення в трудовiй книr(цi повиннi точно вiдповИати вiдповйним
формулюванвям чинного законодавства iз лосиланням на вiдповИну статтю. пункт закону.
,Щнем звiльнення вважаеrься останнiй девь роботи.
2.3. Припиненн,

2.4.

У

III. основпi обовlязкн працiвппкiв

''l

l, Прзцiвники зобов'язанi:
I.]. Дбайливо i сумлirlно виконувати пома,денi lla rrих труловi обов'язки, неухильно
:отри]\lуватися правил трудовоi дисциллiни. вчасно i точно виконувати розпорядження роботодавчя.
вихористов}вати весь робочий час для продуктивноi працi. утиvуватися вiд дiй. цо перешкоджають
iншнм працiвникам виконувати iiHi трудовi обов'язки;
I.2. Пiдвищувати продуктивнiсть працi. вчасно i ретельно виконувати функцii, визначенi
поса.lовиttи iнструкцiями;

l,]- Дотримуватися вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caпiтapii. гiгiсни працi та
rрUIипоrtежноi беlлеки. якi передбаченi вiдповiдними правилаvи й iнструкцiяvиi
l,4, Вживати заходiв, спрямованих яа усунення причин та умов, що перешкоджають нормaulьнiй
!\.ботi Пiдпри€r\lства, негайно iнформувати про TaKi обставини роботодавrц;
],5, Пiдтрилlувати чистоту та порядок на своему робочому мiсцi, утримуватись вiд пмjння в
:<1:iKli, в якiй розташоване Пiдприемство та на робочих мiсцях, дотримуватися встановJlеного порядку
-\ в(..])t.ення ] \iатерiмьниvи цiнностями iдок}ментаvиi
I.6. Ефективно використовувати обчислювальну та iвшу оргтехнiку, дбайливо ставитися до
\t:llHJ. elio||o\!|to la рачiоналыtо використовуваlи чаIерialли. елек,]роенерI iю ,la iHmi маrерiальнr

ala}pclli

l,?, з повагою ставитися до iнших спiвробiтникiв, б}ти уважним iтактовним
.']l1TIH сlворенню нормальноrо психолоt iчноlо чiKpoклivaD вт}довому колеlflивi,

з

клiентами,
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2. lншi професiйнi обов'язки працiввикiв визначаються посадовими iнструкчiями та iншими
нормативно-правовими

актами, якi затверджуються роботодавцем.

Iv. OcпoBEi обов'язкв роботодавця
l. Робоюдавець зобов'язаний:
1.1. Правилъво органiзувати праrчо прачiвникiв, закрiпшги за кожним робоче мiсце, забезпечшrи
здоровi та безпечнi умови працi.
I.2. забезпечши працiвникiв обчислювальною та iншою орггехнiкою, а також iншими
матерiмами m обладнанням, цо с необхйним для виконавня тудовоi функцii'.
l.З. СтворитИ умови д'Iя зацiкавленосгi працiвникiв у результата.х iiHboi особистоi працi,
виплачуваги заробiтну rurагню свосчасно iy встановлевому порrцку,
1.4. Вчасно доводити до струкryрних пiдроздiлiв плановi завдання, забезлечувати можливiсть ix
виконання З наймеишимИ вrrратами тудових, матерiмьних i фiнансових pecypciB. надамти
можливiсть для бiльш повного вияыlення i рацiонального використання внутрiшнiх резервiв,
мбезпечення наукового обrр}mованого нормування витат сировини. vaTepia.riB. енергi-r.
1.5. Забезпечувати суворе дотимання тудовоi i виковавчоi дисrцплiни; постiйно проводити
органiзацiйну та виховну роботу, спрямоваку на змiцненrrя трудовоi та виконавчоi дисцимiни,
уникнення втрат робочого часу, рацiональне викорисmнвя тудових pecypciB, формуванвя сmбiльного
тудового колективу; Застосовувати заходи вrL,Iиву до порушникlв тудовоl дисциплlни;
1.6. Не}ъйльно дотрИмуватися законодавсТва про пращо m правил охорони працi: полiпшувати
працi,
забезпечувати належне технiчне оснащеtlня Bcix робочих Micrlь, сгворювати на них умови
умови
вiдповiдають
лравилам з охорони працi (прави.лам з технiки безпеки, санiтарним нормам i
робmи, щО
правилам та iH,),

1.?. Вживати необхiдних заходiв з профйакгики виробничого тsвматизму, професiйних та
iвших захворювань працiвникiв.
1,8. Постiйно контолювати piвeнb знань i стан дотимання працiвниками ycix вимоr iнструхцiй
з технiки безпеки, виробничоТ caнiтapii та гiгi€ни лрацi, протипожеrкноi безпеки.
1.9. Вчасно розглядати i впроваджувати винаходи i рацiонмiзаторськi пропозицii', пiдтримувати i
заохочувати HoBaTopiB виробяиtцва, сприяги особистiЙ технiчнiЙ творчостi.
1.10. Забезп€чувати систематичне пiдвищення дiловоi (виробничо'i) квалiфiкацii працiвникiв та
рiвня i.х економiчних i правових знань.
l,I l, СприятИ створенню в тудовому колекгивi дiлово-l. творчоi обстановки, усiляко
,]ауваженнс
пiдтриvувати i розвиваrи iнiцiативу й акгивнiсть працiвникiв: вчасно розглядати криlичнi
працiвнйкiв та повiдомлпи'iх про вжr.{тi заходи,
1.12. Уважно сmвитися до працiвникiв та, у разi виникненIlя Taкoi потеби (за умови наявностi
вiдповiдноi мохс,lивостi). у встановленому законодавством лорядку надавати iM магерiальну допомоry.
2, У випадках, що передбаченi чивним в yкpaiнi заководавством, виконання певних обов'язкiв
роботодавця здiйснюсться, за погодженням з працiвниками, уповповФкеним представником працiвникiв.
ч_

l, На

Пiдпри€мствi

вi.lпочинку i харчування:

роБочиIi члс I Його використАння

встановJIюються насryпнi час початку iзакiнчення роботи, перерви для

початок
r2.00

Зaхiнчення роботи

_

l3.00
день скорочусгься на

l годи

вiдповiдвих випадках триваJriсть щоденноi роботи, в тому числi час початку i закiнчення
tцоlýнноi фоти, перерви для вiдпочинку i харчрання, визнача€ться вiдповИним графiком,
IIEp]DIBHHM роботодавцем за погодкеяням iз уповновокеним представником працiвникiв з
.rтplit.fitнtм установлевоi тривалосгi робочого чaюу за тиждень або iнший облiковиЙ перiод.
Грофiвr ловолгь ло вйома працiвникiв, як прав!ио, не пiзвiше, нЫ з{t один мiсrць до введеннr ii
. rito.
У розi залровалженвя на Пiдприемствi робочих змiн працiвники черry,rоться по змiнах piBHoMipнo.
Псрaхй з однiеi змiни в iншу повинен вiдбуватися, як правило, через тI,Dкдень у години. визначенi

У

rp.aiФI.

У розi запрвалкення робочих змiн про початок i про закiнчення роботи,
Fбоri ]рaцiБпякiв сповiщаrоь вiдповИвими сигналами або iншим способом.
2_

а також

пр

перерву в

- -t,

,Що початку

роботи кожев працiвник зобов'язаний вiдмiтити свiй прихiд на робоry, а пiсля

закiнчення робочого дня _ змишення роботи в порядку, устано&леному на Пiдпри€мствi.
3. Роботодавець зобов'язаний орrанiзувати облiк явки на робоry iзалишення роботи, БЬя Micru
облiку повинен б},м годинник, що правильно пок,lзуе час.
Працiвника, що з'rвився на роботi в нетверезому cTaHi, адмiнiсrрацiя не доrryскае до роботи в
даяий робочий день (змiну).
4, На безперрвних роботах заборонясгься залишати робоry ло приходу працiвника, що змiнюс.
У випа.дку неявки працiвника, що змiнюс, працiвник зммя€ про це старшому по робmi, який
]бов'язаний негайно вжлfги заходiв щодо замiни працiвника, що змiнюе, iншим працiвяиком.
5. На тих роботsх, де за умовами виробницгва перерви дrя вiдпочинку i харчування встановити не
можна, працiвникам повинна б)ли надана можливiсть приЙмання bкi протягом робочого часу.

Пере,лiк таких робiт, порядок i мiсце приймання iki встановлюlоться роботодавцем за
ргодженням iз працiввиками.
6. Надурочнi роботи, як правIлJIо, не долускаються, Застосування надурочних робiт роботодавцем
може провад}lтися у виняткових випадках i В межах, передбаlrенrх чинним законодавством, лише з
,]оlволу уповновiDкеного представника прачiвникiв.
7. Забороняегься в робочий час:
а) вiдволiкати працiвникiв вiд iiнboi безпосередньоi роботи, ви!спикати або знiмати ii з
роботи для
виконання громадських обов|язкiв i проведення рiзного роду за_ходiв, не пов'язаних з виробничою
дiяльнiстю (злети. семiнари. спорзивнi змагання. заняття художньою самодiяльнiстю. ryристичнi
поjЗдки тощо);
б) сюrикати збори, засiдання, наради з громадських питань,

8, Черговiсть надання щорiчних вiдrryсток всmновлюсться роботодавцем за узгодженяям з
з урахуванням необхiдностi забезпечення норммьного ходу роботи

представникоМ працiвникiв,

пiлприемства iслриятливих умов для вiдпочинку працiвникiв. Графiк випусток затвердrý/еться на
хожний календарний piK не пiзнiше 5 сiчня поточного рок} iдоводиться до вiдома Bcix працiвникiв.
!,I.

зАохочЕнIIя зл ycIIDc{ в роБотI

l. За зразкове викояаннrt тудових обов'язкiв, пiдвицення проryкгивностi працi, полlпшення
rкостi продукцii', тивалу i бездоганну роботу, новаторqгво в працi i за iншi досягнення в
роботi до
працiвникiв застосовуються TaKi заохочення:
а) оголошення подяки;
б) видача премij';
в) нагородженпя цiнним подарунком;
г) вагородt(ення почесною грамотою;

заохочення застосовуються роботодавцем за погодкенням з уповноваженим представником
працiвникiв, При ,]астос) BaHHi заохочень враховуються думки прачiвникiв.
Заохочення оголошуються в Haкllзi! доводяться до вiдома Bcix працiвникiв в
урочистiй обсmновцi i
]:tносяться в трудову книжку працiвника у вiлповiлностi з правилами ведення трудових книжок,
При застосуваннi заходiв заохочення забезпечу€ться поеднання мораJlьного i матерiмьного
;тиllr-lювання прачi.

що успiшно i сумлiнно виконують своi трудовi обов'язки, надаються
i пiльгИ в гмузi соцiмьно-кульryрноло обслуговування (путiвки в caнaтopiТ i
:1:;!нкп вi.]починку Тощо), Таким працiвнИкам надасться також Переччaч np' npocyuanri по
роботi,
], Прiцiвнихи застосовують за успiхи в працi за\оди громадського заохочення, висувають
-::-знихiв,]Jlя ]\lормьного iматерiалы]ого заохочення; висловлюють ryмку по кандидаryрах, що
:{:-,:.1&,яюlься lo дер,кавних нагород: встановлююlь додатковi пiльги i переваtи за
рахунок кошtiв.
rz:- з!п\ вi-lповiдно до чинного порядку на цi цiлi, для HoBaTopiB i передовикiв виробництва, а також
:(,: -,, тpxB&rиr'i час сумлiнпо працюють на Пiдлрисмствi.

?,

Працiвникам,

.:эl]JочерговО переваги

YII.

вцповIдАльнIсть

зА

порушЕння трудовоi дисциплши

:-'a\шення тудовоi дисциплiни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини
в'r-_.tj
:!rЕlа]ених на нього трудових обов'язкiв, тягне застосування заходiв дисциплiнарного або
-!-\ч.jir,! -: Bll1яB\. а також застоСування iнших заходiв, передбачених чинним законодавством.
: i -.::}шення тудовоi дисциплiни роботодавець застосовус наступнiдисциплiнарнiстягнення:

i
:

-E:ibL-

f

:.:

_-,-зння,

:.t -r:ll (_\ Torly числi за вiдс}тнiсть па роботi понад З годив протягом робочого дня) без
rc- -::.nt] гюботодавець застосоsуе дисципл iнарн i стя гнення, передбаченi в пунктi2
роздiлу vll

гt-

4. Працiвник, що ),хилясться вiд проходження обов'язкового медичного огляду, щеIцевь (без
позах{их причин), прI{гягусться до дисциIиiнарноi вiдповИальностi i вЙсюроЕюеься вiд рбоm.
5. fисциплiнарнi стягненЕя застосовуються керiвниtФм Пiдпри€мсгва.
6. Працiвники вияв.пяють сувору товариську вимогливiсть до працiвникiв, що несумлiнно
виконуlогь тудовi обов'язки; засгосов)поть до порушникiв тудовоi дисциплiни здходи фомадського
сг!гнення (товариське зауваrкевня, |.ромадсьм догана),
7. .Що застосувавня стягненItя вiд порушника тудовоj дисциrпiни повиннi б}.ш впrреб}ъsнi
пояснення В письмовiй формi. Вiдмова працiвника дати пояснення не може б]mл перешкодою для
застосування стягнення.
Дисциллiнарнi стягнення застосовуються робmодавцем безпосередньо за вияв.ленItям проступку,
але ве пiзнiше одного мiсяця з дня його вия&лення, не вржовуючи часу хвороби працiвника або
пер€бування Його у вiдгryстцi.
fисциплiнарне стягнення fiе може буги намадене пiзнiше шести мiсяцiв з дня вчинення
проступку.
8. 3а кожне порущення трудовоi дисциплiни може бли застосоване тiльки одне дисциllлiнарне

стягнення.

при засrосуваннi стягнепня повиннi враховуватися тяжкiсть проступку i заподiяна ним шкода,

обставини, за яких Його вчивено, робота i поведiнм працiвника, Що передуютъ вчин€нню порушення.
9. Наказ про застосувавня дисциплiнарного стягнення з зllзначенням мотивiв йоaо з{lстосуваtiЕя
оголошусться працiвниковi, на якого накладастьс, стягненIл, пiд розписку в тиденний строк. Наказ
у
необхИних випадках доводять до вiдома працiввикiв Пiдприемства.

l0. Якщо протягом рку з дня застосування дисrцrrлiнарного стягнення працiвник не буде
пiдпаний новому дисциI]Jliнарному стягненню! то BiH вважасться таким. lцо не пiддававсл

дисциплiнарпому сгягвенню.

.

l1.

Правила вн)rrрiшнього трудового розпорядку вивiшуються

Пiдприемства на видному мiсцi.

в стукryрних

пiдроздйах

-q-

Додаток 2
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ЗАТВЕРДЖЕНО

)

загaшьними зборами працiвникiв
тоВ (оленич i к)
Протокол вiд 04 сiчня 202l р, Ngl

Уповноважений працiвникiв

iK)
/

П.п.оленич/

11,п.

ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДIВ З ОХОРОНИ ПРАЦI
ТОВ <Оленич i К>
пор.
Jl!

Наймепувапня заходiв

l

2

1.1

1.2

Строкп

впровадrкення

вiдповiдальнi
впкопавцi

3

4

1.ОрганiзацiйUо-техпiчвi заходrr
ЗдiйсrrенЕя
органiзацiйно-методичвого Протягом року
керiвництва та ковтролю за дотриманням вимог
норма] ивно-лравових aKTiB з питань охорони прачi

Здiйснепяя ковтролю

за

додержаЕням вимог

m iвших пормамввих
aKTiB з охороItи працi та за викоцilнЕям
закоIlодавствц гаJIузевих

Протягом року

1.3

1.4

Забезпечеяня фiнансування заходiв з охорони
працi вiдповiдно до вимог чиняого закояодавства

органiзачiя з.lходiв цодо безпечноi експлуатацii
тому числi замiна
машин та механiзмiв,
застарiлого iBcTpyMeBry та обладяаЕня на сучасне
вiдповiдно до вимог нормативних amiB з охорони
працi. Виведення з експлуатацii обдаднання , яке
не вiдповiда€ вимогам прaвил яорм безпеки
експлуатацii

у

комiсiя

з

комiсiя

з

охороrrи працi
Керiвник
пiдпри€мства,

охорони прачi

працiвнпками пiдприсмств посадових iцструкцiй з
охорони працi

l,

Керiвник
пiдприемства,

Протягом року

У
термiни
вказанi в
заходах

Керiввик
пiдприемства,

комiсiя

з

комiсiя

з

охоDопи пDацi
Керiвник
пiдприсмства,
охорони працi

i

1.5

Проведеuuя

огляду стану

електроустановок споживачiв пiдпрц€мств

безпеки

Протягом року

Керiвник
пiдприемства,

комiсiя

з

охорони працi

- {о-

1.6

Приведення будiвель, споруд, примiщеЕь та Протягом року
територiЙ у вИповiдпiсть вимогаlм нормативно_
правових aKTiB з охорони працi

2.1

2.2

2.Ноrlматпвно-правове забезпечецпя охоронц працi
Проведення навчаЕпя та перевiрки зяаяь з питавь Протягом року
охорони прачi керiвника пiдприсмсгва i членiв
KoMicii з перевiрки зцань 1питань охорони прauli

Вдосконалення iнструкчiй

та

iнших акгiв

з

Протягом року

Проведенпя навчацЕя та перевiрки знаЕь з питаць
охорони працi працiвяикiв пiдприемств

Протягом року

ОхОрони працi . що дiють у межа,ч пiлприсмства.

тирахувапЕя пiсля затвердження роботодавцем
2.з

2,1

забезпечення посадових

ycтaltoв i

осiб та

оргавiзачiй

ix

прщьнлIкы

зЕгаJIьяодержавними
нормативно-прaвовими актами з охорони працi

2.5

Протягом року

з

Переглял нмвних акгiв
охорон,, праui ГIротягом
пiдприемств у зв'язку зi змiнами ( доповяенцями ) 15двiв пiсля
або введенням нових нормативно _ правових aKTiB затвердження
з охорони працi в yкpaiпi.

Керiвяик
пiдприсмства,
комiсiя з
охорони працi
Керiввик
пiдприсмства,
комiсiя з
охорони прачi
Керiвник
пiдприемства,
комiсiя з
охорони працi
Керiвпик
пiдпри€мства,
комiсiя з
охоронц пDацi

Керiвник
пiдпри€мства,
комiсiя з
охорони прачi
Керiвник
пiдприемства,
комiсiя з
охорони прачi

3.Забсзлеченпя працiвпrrкiв засобамп колектпвltого захисту та коЕтролю впробничого
сеDедовища
з.l Забезпечевня працiвпикiв пiдприсмств засобами Протягом року Керiвпик
iндивiдуального захисту вiдповiдно з
пiдприемства,
встаI{овлеяими нормalми
з
охоронл пDацi
з.2
3абезпечепня праuiвникiв лiдприемств миючими Протягом
Керiвпик
року
засобами вiдповiдlо до чивних норм
пiдприемства,

комiсiя

1

з.з

Забезпечення прачiвникiв

пilприсмств
медикаментalми лпя надання долiкарськоiдопомоги

Протягом року

комiсiя

з

комiсiя

з

охорони пDацi
Керiвник
пiдприсмства,
охорони працi

-

I
ПРоТокоЛ Nrl
Тов <оленич

загапьних зборiв працiвникiв

м.Ужгород

i К>

(04) сiчня 202l року

Поислтнi:

_
_
-

Голова зборiв _ iнЕ}еrтор ТОВ (Оленич i К>
Оленич Петро Пстрович;
Секрегар зборiв - предсrавник працiвникiв ТоВ
<оленич i К) Сливка Василь Васильович;

Голова xoмicii
Володимярович.

,

з

охорони

працi -

органiзатор

a

no"au"u"n" Рябчинський Олександl

ПоDядок денний
I. ПРО пiдписания нового колективного
договору l

ОВ (Оленич i К).

2, Про затвердження правил вн),т?iшнього
трlоо"оrо po,rnop"o*y,'
3. Про затвердкення rl,la}ly комплексяих
заходi"
a

о*ороr, np"ui

По пеDшому питанню

Сlухмu:
Сливку Василя Васильовича про необхiднiсть
пiдписання нового колективного
договору у зв'язку з
закiнчеltням TepMiHy дii попереднього.

BuDiullцu
пiдписати холекгивний договiр TepMiHoM
до

з

i грудн,

2025 року

тоВ (оленич i к,,

.

По доулому питанню

Cryx.Llu

Сливку Василя Васильовича
розпорядку,

l

про необхiднiсть затвердження лравил вн}трiшнього

ВuDiщ|аu
Затвердrги лраsrtла вн)прiцньоло
тудового розпорядку-I.ОВ (Олеяич i

К)

трудового

,

по т,Dgгьомч лrrгацню
Слухапu

Рябчинського Олексаrцрs Володимирвича
про необхiднiсть затвердження плану
комплексних заходiв

з охорови працi.

BuDiut&,lu

Затвердити план комПлексних з&ходis
з охоlюни працi ТОВ (Оленич i
KD
РiшенЕя ухваленi одноголосно.

п.П.оленич
.Сливка

,

аfu*';,)"|*il

чr-

''_ зrsý$)Z

,

