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[Iрiзвпща осiб, якi брали участь
вrriлготовцi колективного договору

l. Костю BiKTop Андорович - директор товариства

2. Крон Йосиф Йосифович - майстер виробничоi дiльницi

3. Артем'сва Марина BMepiiBHa - старший менеджер з персоналу

, 4. !убак AHToHiHa Тиборiвна - головний бухгалтер

5. ШепеrIла Катя Лайошiвна - уповноважена трудового колективу

6 jlецо Микола Мiклошович - майстер виробництва

-'

7. Пiчкарь Петро Юрiйович - в'яза.rrьцик схемних джryтiв, кабелiв та шнурiв

8. Горват Йожеф - радник директора

9. Чечеi Мiгаль - радник директора

l0. Iллеш Федiр Йосипович - головний iнженер з технiки безпеки та охорони працi
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роздIл I

загальнi положення

l. Цей колективний договiр укладено 29.04.2021 року.

2. Сторонами цього колективного договору е:

2.1. роботодавець в особi директора тов (унгвдйЕр', костю BiKTopa дндоровича,
який представляе iн,гереси власника i мае вiдповiднi повноваження,

2,2. Прачiвники - В особi уповноваженоi ним Шепелла Катя Лайошiвна, яка

представляе iнтереси працiвникiв пiдприемства i мас вiдповiднi повноваження.

3. Сторони визнають повноваження одна одноi i зобов'язуються дотримуватися
принципiв соцiального партнерства: паритетностi, рiвноправностi cTopiH, взаемноi

вi:повiдальносr i- конструкти BHocTi i аргументованостi при провел,еннi переговорiв

(консультацiй) щодо укладення колективного договору. внесення змiн i доповнень до нього,

вирitпеняi ycix питаlнь соцiа-цьно-економiчних, виробничих i трудових вiдносин на

пiдприемствi протягом усього перiоду його дii.

4. Норми i положення цього колективного договору дiють безпосередньо i с

обов'язковими для дотримання роботодавець та працiвниками пiдприсмства (товариства).

5. Llей колективний договiр схвалений заГа,'lЬниМи зборами працiвникiв ТОВ
(УнГВдЙЕР>). протокол Nq 7 вiд к29> квiтня 2021 року та згiдно з рiшенням набувас

чинностi з дня ltiдписання колективного договору,

6. !аний колективний договiр дiс до укладення нового.

7. Сторони визItачають tlей колективний договiр нормативним актом на пiдставi якого

здiй с нювати меться реryлювання ycix соцiально-економiчн их. виробничих i трулових вiдносин

на пiдприсмствi протягом усього перiоду його дii.

8. Змiни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому

порядку у зв'язку зi змiнами чинlIого зztконодавства та за iнiцiативою однiсi iз cTopiH пiсля

прьu"ль"r" переговорiв (консультацiй) та досягнення згоди i набувають чинностi пiсля

схвчIлення загальними зборапли працiвникiв i пiдписаннясторонаr,{и.

9. lIропозицii кожноi iз cTopiH щодо внесення змiн iдоповненьдо колективного договору
сторони розглядають спiльно i приймаrоть рiшення у 10-денний строк з дня iх отримання

iншою стороною,

l0. Жодна iз cTopiH, що уклала цей колективний договiр, не може протягом усього
строку його дii в односторонньому порядку приймати рiшення, що змiнюють норми,

положення. зобов'язання колек,гивного договору, або припиняють Тх виконання,

ll. Сторони починають Ilереговори щодо укладання нового колективного договору на

наступний TepMiH не пiзнiше як за одиН мiсяць до закiнчення дiТ даного колективного договору.

12. РоботодавецЬ в триденний TepMiH пiсля пiдписання колективного договору подае його

на ресстрацiю у вiдповiднi органи i через 5 днiв пiсля peecTpauii доводитЬ ЙогО ДО ВiДОМа

r cix сrрукrlрних пiлрозлiлiв tовариства.



роздIл II

Впробничi вiдносини.

Роботодавець пiдприсмства зобов'язусться:

о Забезttечиги формування сrратегii i проrнозування розвитку пiлприсмства. пiдвишення

ефективностi'u"рЬбrrцr"u,' стабiлiзацiю (збiльшення) обсягiв випуску продукцii з

урахуванняN{ попиту та пошуку нових ринкiв збуту,

. iоб".п".rrrи працiвникiв матерiально - технiчними ресурсами, необхiдними для виконання

виробничих завдань та вiдповiднi умови працi,

. Запровадити систему матерiального та морального стимулювalння пrдвищення

пролупrruпоari працi, якостi пролукчii, рацiонального використання технiки, обладнання,

сировини. запровадженяя нових, бiльш продуктивних методiв роботи,
о Забсзлечуваlи доtримаllня праuiвниками трlдовоi дисциплiни га Правил внутрiшнього

трудового розпорядку (лолаток J\Ъ 1).

Працiвники зобов'язусться:

сприяти дотриманню труловоi дисциплiни та Празил внутрiшнього трудового розпорядку

(долаток NЪ 1).

Працiвник зобов'язанпй:

!бати про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я оточуючих людей в

npou".i 
""nonun"" 

буд"-r*r* робiiчи пiл час перебування на територii:'a"ry:ул'т"
Знати i виконувати вимоги нормативно-правових aKTiB з охорони працi, правила поводженЕя
.] машинами, механiзмами устаткуванням та iншими засобами виробництва, користуватися

засобаrtи колективного та iндивiдуального зЕlхисту,

проходити у встановленому законодatвством порядку

огляди.

попереднi та перiодичнi медичнi

страйкiв з питаЕь, що с
встановленому чинним

законодавством та цим колективним договором порядку,

Прачiвник особисто повинен виконувати тiльки ту роботу, яку йому лоручено i не мае права

пЁрелоручати ii виконання iнrпiй особi, за виI'"тком випадкiв, передбачених законодzlвством,

Праuiвник песе безпосередню вiдповiдальнiсть за порушенЕя зазначеItих вимог. .Щотримання

ц"* npa"rn обов'язкове лля ycix працiвникiв,

переведення працiвника на iншу робоry, здiйснювати згiдно чинного законодавства,

прачiвник мае право розiрвати трулову угоду за власним бажанням, попередивши про це

адмiнiстрачiю письмово за два тижяi.

Сторони зобов' язуються:

о ЗапобiгатИ виникненню колективних трудових спорiв (конфлiктiв), а в разi виникнення

прагнуlи Тх розв'язання бсr lупинки виробництва,

Утримуватися вiд органiзачii й участi в масових акцiях протесту,

предметом цього колективного договору за умовtll,tи lx вирlшення у



РОЗДIЛ III

Трудовi вiдносини, режим працi та вiдпочинку

Роботодавець зобов'язуюr,ься:

здiйснювати прийом на робоry нових працiвникiв лише у випадках забезпечення повноi

продуктивностi зайнятостi працюючих.
. Забезпечити дотримання встановленоi законодrrвством норми триваJIостi робочого часу не

бiльше 40 год. на тиждень, 8 годин на день (змiну).

a

a

залучати працiвникiв до надурочних робiт (в понадпормовий час), як винятком, з оплатою у
подвiйному розмiрi . Надурочнi роботи не повиннi перевищувати для кожЕого робiтника або

службовця чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд та 120 годин на piK. Вести облiк

надурочних робiт кожного працiвника.
праuя вагiтних жiнок i жiнок, якi мають неповнолiтню дитину, регулюеться з:жонодalвством.

Вихiднi (неробочi) днi надаються у субоry, недiлю та святковi днi.
Змучати на роботу окремих працiвникiв у вихiднi дпi лише у виняткових випадках.

КомпенсуватИ роботу У святковий, неробочий депь згiдно з чинним законодЕtвством.

Вс,гановити гарантовчlну тривалiсть, щорiчноi оплачуваноi вiдпустки дrя Bcix категорiй

прачiвникiв згiдно Закону. Не допускати без згоди працiввика подiлу вiлпустки на частини.

Надавати додатковi вiдпустки працiвникам згiдно чинного законодавства за рiшенням
директора
З метою виконання виробничих завдань та для забезпеченЕя сво€часного прибуття/вибутгя на

робочу змiну працiвникiв, недопущення зриву виробництва, одночасного прибуття

праuiвникiв на робочi мiсця i в повному складi для запуску виробничих лiнiй - KoHBecpiB

aua-or, специфiкою роботи виробництва по змiнм, завантаженiстю мiського та примiського

транспортУ та BiдcyтIrocTi його в нiчпий час, а також, невiдповiдностi графiкiв руху
примiс"к"i та мiсъких автобусних маршрутiв, вiдсутнiстю прямих маршрутiв сполучення iз

окремими населеними пунктами, роботодавець зобов'язуеться:

о забезпечити перевезеЕня прачiвникiв тов ,,унгвдйЕр" на роботу та з роботи за рахунок
пiдприемства шJIяхом залучення пiдрядника-перевiзника по маршрутах Ужгородського,
Перечинського районiв, м. Чоп та м. Ужгорода.

р оздIл Iv

забезпечьння зайнятостi.

Роботодавець пiдприсмства зобов'язуеться:

ПроводитИ прийняттЯ на робоry працiвникiв за трудовим договором. Трудовий договiр е

уiода мiж працiвником i власником пiдприемств4 за якою працiвник зобов'язуеться

""*o"yuua' робоry, визначеною цiею угодою з дотрим:lпЕям вимог та Правил внутрiшнього
трудового розпорядку (додаток JФ 1). При прийняттi на робоry встаЕовлюеться строк

випробування: дтя керiвникiв та фахiвцiв - до трьох мiсяцiв; для робiтникiв - до одного

мiсяця. Прийнятгя на роботу працiвника, який працював на пiдприемствi i був звiльпений

здiйснюеться при погодженнi з керiвником змiни в якiй працював.

Пiд час укладання трудових договорiв (KpiM трулового договору про дистанцiйну роботу, про

надомЕУ робоry) роботодавець зобов'язаниЙ проiнформувати працiвника пiд розписку про

умови працi та прqвiдсутнiсть шкiдливих i небезпечних умов прачi на робочих мiсцях,
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Визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його для роботи необхiдними засобами
виробництва та матерiалами (комплекryючими). Провести iнструктажi працiвника з технiки
безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени прачi i протипожежноi безпеки. Забезпечувати
необхiднi для виконання роботи умови працi, передбаченi законодавством про працю,
колективним договором i угодою cTopiH.
Працiвники, якi змучаються до разових робiт, пов'язаних з лiквiдацiсю наслiдкiв аварiй,
стихiйного лиха тощо, що не передбаченi тудовим договором, повинпi бути забезпеченi
зазначеними засобами. Роботодавець зобов'язапий забезпечити за свiй рахунок придбання,
комплектування, видачу та утриманшI засобiв iндивiдуального захисту вiдповiдно до
нормативно-правових aKTiB з охорони працi та колективного договору.
о Розiрвання трудового договору до закiнчення строку його .п.rнностi з iнiцiативи

роботодавця пiдприемства, можливо у таких випадкЕrх:
r змiна в органiзацii виробництва i прачi, в тому числi лiквiдацiя, реорганiзацiя або

перепрофiлювання пiдприемства, скорочення чисельностi або штаry працiвникiв. В цьому
випадку- першочергово працевл€lштовувати на пiдприсмствi вивiльнених працiвникiв. на
BaKaHcii. якi булуть дiяти на перiод вивiльнення (вiдповiдно ло професiоналiзму та
вiдповiдноТ освiти).

. за порушення трудовоi дисциплiни i проryл (в тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше
трьох годин протягом робочого дня) без повtDкних причин, працiвник звiльняеться
з роботи за п.4 ст.40 КЗпП Украiни.

. за появу на роботi в нетверезому cTaHi, у cтaнi наркотичного або токсичного сп'янiння,
працiвник звiльняеться з роботи за п.7 ст.40 КЗпП УкраiЪи.

. вчинення викрадення майна власника (у тому числi лрiбпого) е пiдставою дJIя припинення

тудового договору за п.8 ст.40 КЗпП Украiни.
о Надавати щорiчну основну вiдrryстку, вiдповiдно ло графiку наданЕя чергових вiдпусток.

Основна частина щорiчноi ocHoBHoi вiдпустки повинна скJIадати не менше 14 календарних
днiв, згiдно з Законом УкраiЪи <Про вiдrrустки>.

. Надавати вiдпустку без збереження заробiтноI плати, строком не бiльше 15 календарних
днiв, KpiM випадкiв, вказаних у Статгi 25 цього закону, де вiдпустка без збереження
заробiтноi плати надаеться працiвникам в обов'язковому порядку.

. Надавати додаткову соцiальну вiдпустку одиноким матер'ям передбачену ст.19 Закону
Украiни <Про вiдпустки> вiд 15.1 1 .1996 р. Nэ 504/96-ВР (лыri - Закон про вiдпустки).

роздIл ч

Формування, регулювання i захист заробiтноi плати.

Роботодавець зобов'язусться;

о Здiйснювати оплату праui tla ocHoBi мiся.Iних посадових окладiв. згiдно штатного розпису
робiтникiв, керiвникiв та фахiвцiв, та встановлених доплат.

о Гарантувати розмiр мiнiмапьноi заробiтноi плати за просry, неквапiфiковану роботу у розмiрi
не нижчому за MiHiMa,TbHy заробiтну плату встановлену законодавством.

. Перiоrично переглядати та пiдвиutувати встановленi розмiри посадових окладiв вiдповiдно
:о itlлексу цiн (iндексацii).

о Свосчасно, двiчi на мiсяць - 2з числа виплачувати аванс, - 7 числа наступного мiсяця
заробiтну плату.

о При затримчi заробiтнот п.,Iати нарахована до виплати сума iнлексусться вiдповiдно до
чи н Hol о законодавства.

о Вип"rачувати заробiтrrу плату за мiсцем роботи у
перерахуванням на особистий картковий рахунок.

грошовому вираженнi, або
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Оплату працi за роботу у нiчний час здiйснювати згiдно з чинним законодавством
(iз доп"rатоlо у розмiрi не tIижче 20О% до окладу, тарифноi ставки).
Оплату праlti у надурочниI"] час проводити у подвiйному розмiрi,
Не приймати в односторон}tьому порядку рiшень, якi змiнюють встановленi в колективному
:оговорi умови оплати прашi.
Зберiгати за працiвниками заробiтну плату:
о як за вимушений простiй, у разi вiдмови працiвникiв вiд виконання робiт на несправному

обладнаннi, що може привести до аварiйноi ситуацii та нещасних випадкiв. Час простою
}Ie з виIlи працiвника оллачувати з розрахунку не нижче двох третин тарифноi ставки
(ок"rаду):

о середнього заробiтку працiвникiв, призваних на вiйськову с",rужбу за призовом пiд час
плобiлiзацiТ. на особливий перiод або прийнятими на вiйськову службу за контрактом
вiдповiдно до законодавства.

При кожнiй виплатi (перерахуваннi) заробiтноi плати надавати працiвниковi виписку про
c},]\ty його заробiтноi плати з розшифровкою за вид!ш{и виплат, доплат, розмiри i пiдстави
утримань. загапьну суму зарплати, що нarлежить до виплати.

роздIл vI

Охорона працi.

Роздiл 2 Закону Украiни " Про охорону працi " передбачас забезпечення працiвникам соцiа.тьних
гарантiй 1, гапузi охорони праIti, що не погiршують, порiвняно з чинним законодавством
стаIiовище працiвникiв. З цiсю метою роботодавець зобов'язуеться:

о Забезпечити надання праIIюючим Bcix соцiальних гарантiй та tsиконання iнших rto.;ttlжeHb,
передбачених Законом Украiни та нормативними актами з охорони працi,
Вiлповiдно до результатiв атестацii робочих мiсць за умоваr.{и працi розробити KoHKpeTHi
ЗаХОДИ ПО приведенню виробничого середовища у вiдповiднiсть iз стандартами безпеки працi,
будiвелыrими та санiтарними нормами, виконати 1х вiдповiдно до обумовлених cTpoKiB
(додаток ЛЪ 2).

забезпечиги сво€часне виконання комплексних заходiв цодо доtримання нормативiв
безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища, створення безпечних i нешкiдливих умов
працi. пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi.

На роботах, пов'язаних iз забрудненням, або здiйснюваних у несприятливих температурних
УМОВаХ! ОКремим категорiям працiвникiв видаеться безплатно за встановленими нормаN{и
спецiаtьний одяг, спецiаtьне взут,гя та iншi засоби iндивiдуального захисту, а саме:

. в'язаJIьникам схемних джгутiв, кабелiв та шнурiв захиснi рукавицi та окуляри;

. охоронцям - куртки. взуття;

. ltexaHiKaM безрукавки;
о прибир,L-lьникам виробничих примiщень - хaIлати, захиснi рукавичi;о комiрникам - спецодяг.

У випадку зупинки пiдприемства, цеху, дiльницi, окремого виробництва або устаткування
органами державного нагляду або сJrужбою охорони працi, працiвникам, не винним у такiй
зупинlli, виплачусться компенсацiя за простiй згiдно дiючого законодавства,
Вiдшкодування шкоди, заподiяноi працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров'я
або у разi cMepTi лрацiвника, Стаття 9. Закону Украiни <Про охорону працi> здiйснюеться
Фондом соtliа,rьного страхування вiд нещасних випадкiв вiдповiдно до Закону УкраiЪи
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"про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випtцку
на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi'l
(ll05_11).
роботодавець може за рахунок власних коштiв здiйснювати потерпiлим та членаNI ix сiмей
додатковi виплати.
за працiвниками, якi в]ратили працездатнiсть у зв'язку з нещасним випадком на
виробництвi абО професiйним захворюванням, зберiгаються мiсце роботи (посада)
та середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення працездатностi або до
встановлеtIня стiйкоi втрати професiйноi працездатностi. У разi неможливостi
виконання потерпiлим попередньоi роботи проводяться його навчання i переквалiфiкацiя,
а також працевлаштування вiдповiдно до медичних рекомендацiй.

Вi:шкодуватИ працiвниковi шкоду, заподiяну його здоров'ю при отриманнi виробничоi
гравrrи. cMepri чи професiйнОму захворюваНнi у виглялi виплати допомоги в розмiрах
пере:бачених Законом Украiни "Про охорону працi", (Ст. 9.) одноразовоi допомоги,
що складае:
э i разi cMepTi потерпiлого - не менше п'ятирiчного заробiтку працiвника на його сiм'ю i,

крiпл того не менше рiчного заробiтку на кожного утриманця померлого, а також на його
.]итину, яка народилася пiсля його cMepTi;

_ _r випOдку сгiйкоТ втраги прачездатностi не менше суми. визначеноi з р,эзрахунк1
середньомiсячного заробiтку потерпiлого за кожен процент втрати ним професiйноi
працездатностi або згiдно чинного законодавства.

законом передбачена можливiсть зменшення розмiру одноразовоi допомоги лише у випадкtlх,
якщо виробнича тавма ста,rася внаслiдок невиконанЕя потерпiлим вимог нормативних akTiB
з охоронИ працi , тобтО з повноi або частковоi його вини. Щоб не допустити безпiдставних
звиЕувачень потерпiлого у нещасцому випадку, та порушення його прав на одноре}ову
допомогу, слiд додержуватись передбаченим Законом вимог та умов. Наявнiсть або
вiдсутнiсть вини з боку потерпiлого встановлюсться комiсiею з розслiдування, однак
мохс.пивiсть зменшення розмiру одноразовоi допомоги повинно визпачатися трудовим
колекгивом за подаIlням власника та уповновФкеного ]Фудового колективу.

Прчiвники пiдприемства зобов'язуються:

Вивчати та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону праui.
застосовувати засоби iндивiдуаJIьного зчtхисту у випадк{lх, передбачених правилalми технiки
безпеки працi.
СВОСчасно iнформувати вiдповiдну посадову особу про виникнення небезпечних та аварiйних
СIгryацiЙ на робочому мiсцi, дiльницi, особисто вжити посильних змодiв щодо iх запобiгання
та усуЕення. ,Щбайливо та рацiона,rьно використовувати майно пiдприсмства не допускати
його пошкодження чи знищення.

РОЗДIЛ ЧII

Розвиток соцiальноi сфери пiдпри€мства, соцiально-трудовi пiльги,
медичне обс;rуговування, гарантii та компенсацii.

Робото.lавець зобов'язусться :

вtt_li.tити lla розвиток с.lltiальноi сфери пiлприсмсtва та соцiаlьно - тр)дових пiльг.
гарантiй i компенсацiй необхiднi кошти, що залишаеться у розпорядженнi пiдлрисмства.
Внкорисr овувати цi кошr и зt iдно з кошторисом,

J
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о Видiляти кошти на утримання медпункту та придбання медикаментiв для аптечок першоi
до,liкарськоi допомоги на виробництвi. Проводити оплату витрат на проходжеЕня
попере_lн ього та перiоличного медоглядiв.

о Виl1.1а,lvваlи одноразову грошову допомог} працiвникам. якi виходять на пенсiю за BikoM -
за рiulенням адмiнiстрацii.

о НаJаватИ грошовУ допомогу працiвникам у зв'язку з сiмейними обставинами, а саме:
о вип,]ати допомоги на поховання передбачена зtlконодавством за кошти фонду

соцстрахування.
о наfавати додаткову матерiальну допомогу на поховання та покриття коштiв на риryальнi

пос_]уги працiвника товариства, чи близьких родичiв (батькiв) в cyMi - за рiшенням
a.rrriHicTpaцii.

. Вип.lачувати працiвникам однорrвову допомогу у зв'язку зi складними сiмейними
обставинами, оплату лiкування та в iнших випадках - за рiшенням адмiнiстрацii.

РОЗДIЛ ЧПI

Зпliна форми власностi (власника) господарювання, лiквiдацiя пiдIIрисмства:

РоботоJавець зобов'язусться :

Завчасно. не пiзнiше за 2 мiсяцi доводити до вiдома працiвникiв колективу про змiну форми
власlrостi t I irlприслtства, що tl]lаlt\,сться, порядок i умови реформування власностi.

У разi зrriни в,цасностi (власrrика) господарювання сторони встановили:

о Ко.lективtlий договiр зберiгас чиннiсть у повному обсязi протягом усього строку, на який
його r кладено, або до укладеНня новогО КолективногО договору (вiдповiдно до Закону не
бi.rьше. як один piкr,

о Зrriни та доповнення до чиIIного Колективного договору у перiол реформування та пiсля
зlriни форпtи власностi (в.rасника) господарювання вносяться згiдно з п.8 роздiлу l
ко,lективного договору.

о Пiс.,tя змiни власностi (власника) господарювання труловi договори з yciMa лрацiвниками
пi:присмства зберiгаються kpiM випадкiв, передбачених чинним законодавством.
[1рипинення (розiрвання) трудового договору з iнiцiативи власника чи уповноваженого ним
орган1, (rta пiдставi п.1 ст. 40 КЗпП Украiни) здiйснюеться у вiдповiдностi з чинним
законодавством та цим Колективним договором.

о У разi .lIiквiдацii пiдприсltс,гва цей Колективний договiр дiс лротягом усього строку
прове.lеIttIЯ лiквiдацii. Yci зобов'язання роботодавця щодо оплати працi, гарантiйних
коrtltсttсацiйних виплат la iнших соцiальних норм забезпечуються у вiдповiдностi з чинним
законолавством i цим Колективним договором.

роздIл xI

Контроль за виконанням Колективного договору.

Сторони зобов'язуються:

о Визначити осiб, вiдповiдllльних за виконання положень Колективного лOr.овору та
встановити термiни виконаllня.

о !вiчi rra pik (липеiri, грулень) спiльно аналiзувати стан (хiд) виконання колективного
,lоговорч, заслуховувати звiти cTopiH про реалiзацiю взятих зобов'язань на конференцii.
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. У разi Еесвоечасного виконання, Еевиковання зобов'язань (положень) ана.тriзувати причини та
вжикtти TepMiHoBi заходи щодо забезпеченпя iх реа;liзаuii. Осiб, вивних у невиконаннi
положень Колективного договору притягати до вйповiдальностi згiдно з чинним
зzжонодавством i цим Колективним договором.

о У разi невикон{lння положень Колеrп,rвного договору з об'сктивних причин погiршення

фiнансового стану через тимчасовi економiчнi труднощi, iншi об'сюивнi причини, своечасно
вносити до Колективного договору вiдповiднi змiни i доповнення у порядку встановленому у
Колеrгивному договорi (або пiстrя проведення переговорiв).

о !Iпдавати представнику вiд працiвникiв всю необхiдну iнформаuiю з питань, що с предметом
цього Колективного договору. Забезпечити Йому вiльний доступ до MaTepiMiB, документiв
зв'язаних з виконанням Колективного договору.

Секретар зборiв Ф.й. Iллеш



прАвилА
внутрiшнього трудового розпорядI(т для працiвникiв

товдриства з обмеженою вiдповйальнiстю "УНГВдИЕР"

1. Загальпi положення.

1.1. У вiдповiдностi з Конституцiею Украihи громадяни УкраiЪи мtlють право на працю, тобто
на отимання гарантованоi роботи з оплагою у вiдповiдностi з i-i кiлькiстю i якiстю
i не нижче встановленого державою мiнiмальною розмiру, вкJIючаючи право на вибiр професii,

роду зtlнять i роботи у вiдповiдностi з покликанням, здiбностями, професiйною пiдготовкою,
освimю та з урахуванням громадських потреб,

Обов'язок i справа честi кожного здатного до прачi громадянина - сlмлiнно працювати у
вибранiй ним гаrrузi суспiльноi дiяльностi, дотримуватись трудовоi дисциплiни.
1.2. Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають мету сприяти виховalнIIю у
працiвника пссподарського вiдношення до працi, под,lльшого змiцнення трудовоi дисциплiНИ,
оргапiзацii прачi на науковiй ocHoBi, рацiона.пьного використання робочого часу, високоi якостi

роботи, пiдвищення продуктивностi прачi.

2. Порядок прийому i звiльпення працiвникiв.

2.1. Прийнятгя на робоry до ТОВ 'УНГВАЙЕР" здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу законiв
про працю Украihи (далi _ КЗпП Украihи) в порядку! передбаченому вимогами законодавства
Украiни про працю.

Прийняття працiвникiв на посади вiдбрасться вiдповiдно до затвердженого на дату
прийняття штатного розпису. Прийняття на робоry злiйснюеться на пiдставi заяви.

При прийнятгi на робоry працiвник зобов'язаний подати TaKi доку lенти:
- згоду на обробку персональних даних;
- паспорт (пред'явити оригiна.r);
- iдентифiкачiйний код (пред'явити оригiна;t);
- I фото;
- докуIdент про стан здоров'я (медична довiдка);
- документ вiйськового облiку - для вiйськовозобов'язаних та призовникiв

(пред'явити оригiнм);
- трудову книжка;
- довiдку з пенсiйного фонлу (Форма ОК - 5).

При прийнятгi на робоry, яка вимага€ спецiа.ltьних знань, працiвнику необхiдно
пред'явити вiдповiдний диплом або посвiдчення на пр:шо виконання спецiальних робiт чи
керiвництва такими роботами або iншого докр{енту про здобутгя освiти чи професiйноi
гliдютовки.,Що прийняття на роботу, працiвники отрим},ють направлення на проходження

попереднього медогляду, а працiвники певних категорiй, якi булуть викоIIувати роботи та
займатися видами дiяльностi, пов'язаними з роботами на пожежо-небезпечних дiлянках,в
елекгроустановках, комiрники (водiй автонавантажувача), оперirторами котельнi ,га iншi, де с
потреба у професiйдlому доборi проходять попереднi та перiодичнi медичнi огляди, з метою

l1
Додаток Nsl
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встановлення фiзичноi i психологiчноi придатностi осiб до роботи за конкретно визначеною

спечiапьнiстю, посадою, запобiгання захворюванням i нещасним випадкам. виявлення

iнфекчiйних захворювань та iH. Медогляди проводяться за рахунок коштiв товариства,

особи до досягнення 2l року щороку проходять медогляд,

Прийнятгя на роботу оформлюеться наказом директора товариства, Прийнятi прачiвники

ознайом-rюються з наказом пiл розписку.
].]. особам. якi вперше пр"й"ч.."., на робоry. виписуються труловi книжки не пiзнiше як

через 5 :HiB пiсля прийняття на роботу,
z.j. пi: час прийняття на роботу або при переведеннi на iншу посалу керiвництво товариства

зобов'язане:
- ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього трудового розпорядку! колективним

jlоговором. посмовими iнструкчiями. уNlовами оплати працi. повiдомити про йоlо права

iобов'язки;
- проiнформувати працiвника пiд розписку про HMBHicTb на робочих мiсцях допустимих

trrови пръцi визначених.гiгiенiчною оцiнкою важкостi та напруженостi працi;

- визначити працtвниковi робоче Micue, забезпечити його необхiдними для роботи
засобапtи. свосчасно доводити плановi завданняi

- проiнструктувати працiвника з питань охорони праui, виробничоi caHiTapiT, гiгiени

прачi. пожежноi безпеки.
2.4. Працiвникiв молодше 18 poKiB забороняеться залучати до робiт з.шкiдливими i

небезпечними у{овами працi, до нiчних i надурочних робiт та до робiт у вихiднi днi,

2.5. Припинення трудового договору може бути тiльки на пiдставi, передбаченiй чинним

законодавством Украiни.
ПрачiвrrиК ]\rас правО розiрвати труловий договiр,

попере.fивulи про че керiвничтво письмово за два тижнi.
При скороченнi чисельностi чи штату пiдприсмства у

виробництва i працi прО наступне вивiльнення працiвникiв
пiзнiше нiж за 2 мiсяцi згiдно чинного законодавства.

Керiвництво товаристм зобов'язане довести до вiдома державноi служби зайнятостi данt

пр вивiльнених працiвникiв для свосчасного ii працевлаштування,

звiльнення з роботи оформлюеться наказом директора товариства,

2.б. У день звiльнення працiвнику видаеться належно оформлена трудова книжка та

проводиться остаточний розрахунок.
Днем звiльнення рахуеться останнiй день роботи.

3.Осповнi обов'язки працiвникiв товдриства,

3.1. Працiвники перед початком роботи повиннi зарееструватися не пiзнiше нiж за 10 хвилин

ло no"-*y змiни. ВихiД iз територii пiд час робочого часу можливий тiльки пiсля отримання

на це дозволу керiвника структурного пiдрозлiлу iз дiйсним пропуском, пропуск видас

майстер. Прачiвник, який з'явився на роботу в нетверезому cтaнi до роботи не допускаеться,

Працiвник зобов'язаний:
- дбцti про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку i здоров'я оточуючих людей в

прочесi вЙкоrrання будь-яких робiт чи пiд час перебуван}rя на територii пiдприемства;

-iнаги i виконувати вимоги нормативно-правових aюiB з охорони працi, правила поводження з

м.шинами, мьханiзмами, устаткуванням та iншими засобаrrли виробництва, корист}ъатися

засобами колекгивного та iндивiдуа-пьного зalхистуi

прачiвник несе безпосередню вiдповiдмьнiсть за пор}.шення зазначених вимог.

3.2. Прачювати чесно i сlмлiнно, дотрим}tsатись трудовоi та технологiчноi дисциплiни прачi,

вшкорпстовувати весь робочий час для продуктlлвноi працi дотримуючись вимог вормативних

u"riJ npo o*opony прачi та пожежIrоi 6aan"nrn, дбайливо ставитись до майна, свосчасно i

рgгелыю вико;уватh-розпорядження керiвництва. ,Щля забезпеченЕя }а{ов копфiденцiйностi на

укладений на невизначений строк,

зв'язку iз змiнами в органiзачii
персонаJIьно попередж},ють не
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териmрii заводу, в цеху та в побутових примiщеннях забороняеться фотографувати, а також
видамтп iнформачiю про дiяльнiсть товариства в засобах MacoBoi iнформачii та iHTepHeTi, без
дозвоJrу на це керiвництва товариства. .Щотримання цих правил обов'язкове для ycix
праtiвtплкiв.
3.3. .Щогримуватись технологiчноi дисциплiни. Утримувати в порядку i чистотi свос робоче
мiсце, а також пiдтримувати чистоту в примiщеннях i на прилеглiй, територii. Смiття
соргуваги на виробничi та побуговi вiдходи i викидати у спецiально призначену для цього
тару (юнтейнери).
3.4. Проходити в установленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди.
прцьпики допускаються до роботи при наявностi медичних довiдок.
3.5. На проiЪнiй лiнii елекгрокари та на територii скJIаду ходити заборонено. Щi територii
позпаченi бiлими та жовтими кольоровими полос{ми. Недотримання цих правил може
прнвести до aBapii чи нещасного випадку, за що пiдприсмство не несе вiдповiдмьностi. При
рtrгi на обладнаннi буль якi предмети, тобто - браслети, ланцюжки, обруrки (перстенi),
юдинники, сонцезахиснi окуляри, звисаючий одяг носити заборонено. Робочий одяг в цеху: це
фlтболк4 i брюки, Вз}.гтя повинно бlти закрите (носок i п'ятка). За недотримtlпня цих вимог
несе вiдповiдальнiсть працiвник.
3.6. Пр невихiд на робоry у випадку хвороби повiдомити керiвника TepMiHoBo але не
пiзнiше, як за 1 годину до початку змiни. Роботодавець може перевiрити достовiрнiсть не
вю(оry на роботу по мiсцю проживання або в лiкральному закладi. У випадку погiршення
стапу здоров'я, що приводить до зупинки роботи на лiнii, робочий час не врахову€ться.
3.7. Особистi речi зберiгати на вiшалках (гачкм). За зберiгання цiнностей (коштовностей)
а.шliпiстрацiя вiдповiда.пьностi не несе.
3.8. Палiння цигарок на територii заводу заборонено - можливо тiльки у визначеному лпя
цюю мiсцi.
3.9. Вживання iki дозволено пiд час перерви i тiльки у призначеному для цього мiсцi.
На робоче мiсце можливо приносити воду (напiй) у пляшцi, що закривzlються.
3.10. Про виявленi порушень чи несправностей, що можуть привести до нещасною випадку
чи магерiапьних збиткiв, або появу cTopoнHix осiб на територii працiвник зобов'язаний
повiдомити керiвництво: спiвпрацювати з власником у справi органiзачii безпечних i
нешкiдливих ploB працi, особисто вжити посильних заходiв щодо усунення будь-якоi
виробничоi сиryацii, яка загрожус його життtо чи здоров'ю, або оточуючих його людей.
3.1l. Пропозицii щодо покращення ploB працi подавати письмово в ''книзi скарг та
пропозицiй", що вивiшена в вiддiлi кадрiв або в скриньку, що знаходиться на прохiднiй.

4. OcHoBHi обов'язки роботодавця.

{.l. ТоВ "УнГВАЙЕР" зобов'язане:
- органiзувати працю так, щоб кожний працював по своiй спецiальностi i ква:Iiфiкачii,

rtaB закрiплене за ним робоче мiсче i був забезпечений роботоlо на протязi робочоi змiни;
- забезпечити належний облiк прихолу працiвникiв на робоry та вiдхiд з роботи;
- забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, справний стан технiки та обладнання;
- створити запаси матерiалiв, iнших pecypciB, необхiдних для безперебiйноi i ритмiчноi

рботи:
- орI,анiзувати вивчення i впрова]ження передових прийомiв i метолiв прачi та

ь jIpoBit_];{ivBatи Textl iч но-обгрунтован i норми.
-l.]. Свосчасно доводити до виробничих пiдрозлiлiв плановi завдання, забезпечувати Тх
внконання з найменшими затратами трудових. матерiаrьних iфiнансових pecypciB.
,l.-i, Постiйно вдосконаJlюва,l и органiзачiю оплати прачi. забезпечуваги матерiальну
зацiкав.,Iенiсть працiвникiв в результатах працi i в загatльних пiдсуtплках роботи. Виплачувати
заробiтну плату у встаIlовлен i cTpoKlt.
J.J. 3абезпечувати. {Iaчlежне техtliчне оснащення ycix робочих мiсць i створювати на них
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умови працi, якi вiдповiдають нормам охорони працi.

4,5. B*r"ur" необхiдних зu*одiu no профiлакгицi виробничого травматизму, професiйних i

iнших зчхворювань працiвникiв,
4.6, ГIостiйно навчати i контролювати дотримання працiвниками ycix вимог iнструкцiй з

питань охорони rrpaui, виробничоi caHiTapii, гiгiсни прачi та пожежноi безпеки,

4.7. Уважно ставитись ло потреб i запитiв прашiвникiв, полiпшувати ix умови працi та побуту,

надавати допомогу.

5. Робочий .lac i його використання.

5.1. Графiк роботи виробництва
I змiна: 07:55 - l6:30
lI змiна: l6:35 - 0l :10

8 годин робочого часу та 3 перерви зага,rьною тривалiстю 35 хв.(8+8+19 хв,)

ПочатоК та закiнчення перерВ в змежностi вiд виробничих дiлянок. Прачiвники

викорис]овують час перерви на свiй розсуд. На цей час вони можуть вiллучатися з мiсця

роботи, але не покидати територiю ТоВ кУНГВдйЕР>. Вихiд з територii можливий тiльки з

письмовим пропуском керiвника змiни.
5.2. Черговiсть наданпя rцорiчних вiдпусток
врахуванняlчl забезпечення нормальноi роботи
дrя вiдпочинку праuiвникiв. Графiк вiлпусток
пiзнiше сiчня поточного року.

встановлюеться керiвництвом товариства lз
виробничих пiдроздiлiв та сприятливих умов
складаеться на кожний кaulендарний piк не

5.3. YciTrl працiвникам надаеться щорiчна основна вiдпустка iз збереженням
(посали) iсере,rIньогО заробiтку триваJIiстю Ее менш як 24 калепдарних дrIiв

додатковi вiдпустки, передбаченi законодавством.
5.4. При вимушенiй зупинцi виробництва, KpiM робiт пов'язаних з ремонтом,

"o*y.u 
залучатися до iнших робiт (благоустрiй територii, прибирання iH,),

пройшовши вiдповiдний цiльовий iнструкгаж.

мiсця роботи
та вiдповiднi

працlвники
попередньо

5.5, Роботодавець при укладаrtнi трудового договору може встановлювати меншу норму

тривапостi робочого часу. За угодою мiж працiвником i власником може встановлIоватись

нъповний робочиr-r день. Для ycix прачiвникiв установлю€ться п'ятиденний робочий тиждень

з двома вихiдними днями.
5.6. IIiчпим вважаеться час з 22.00 год. до 6.00 год. ранку.
5.7, Робота у вихiдний день може компенсуватися, за згодою cToplн, наданням 1ншого дня

вi:починку або у гроtповiй формi у подвiйному розмiрi.

6. Заохочення за успiхи в роботi.

6,1. Заохоченllя за успiхИ в роботi здiйснюютьсЯ згiдно системи мотивацii для працiвникiв

а:rliнiстрацii та виробничоГо цеху ТОВ (УНГВдЙвР) вiл 01.01.202lp. (зi змiнами та

_fоrIовненнями).

7. Стягненпя за порушенпя трудовоi лисцIrплiни.

",l. За порушення трудовот дисциплiни, невиконання або неналежне викоtlання з вини

працiвника покладених на нього трудових обов'язкiв t'lоже застосовуватися стягrIення: догана,

,oi-,,o,,ar,"" з роботи. .Що застосуваНня стягненнЯ вiл порушника необхiдно одержатIr

пояснення в письмовiй формi. Вiдмова працiвника дати пояснення Ее € перешIкодоlо для

]астосуваtlliя стягнення.
-,1. ja лрогул (в т.ч,. за вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин на протязi робочоi змiни)

ir..з пotla-rltttttx Ilричин застосову€1 ься дис ци пл i нарн i стя гнення.
-,], 3вiльtlеtlttя. як. тисци пл iHapHe стягнеt';Ilя, може бути застосоване за систеп,lатиLlне
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невиконання працiвником обов'язкiв, покJIадепих на нього посадовою iнструкчiею або

Правилами вфтрiшнього трудовою розпорядку, якщо до нього ранiше застосов}ъаJIись

заходи дисциплi"iрпо- чи громадського стягнення, за прогул без поважних причин, а також

за появлення Еа poaoTi в нетв;резому cTaHi, в cTaHi наркотичною або токсичного сп'янiння,

Якщо на пiдприемствi мае мiсце факт розкрмання продукцii, або вчинення

проrиправного дiяння особа винна в цьому притяryеться до вiдповiдальностi (Ст.185

кiимiнального кодексу Украiни), або звiльняеться з роботи,
вчинення за мiсцем роботи розкралапня (в тому числi дрiбною) майна власника,

встановленого вироком суду; що набрав законноi сили, чи постановою оргttну,. до компетенцii

якою входить накJIадення адмiнiстративного стягнення або застосування заходlв громадською

впливу е пiдставою для припинення трудовою договору за п, 8 ст, 40 КЗпП УкраiЪи,

7.4. Дисциплiварне стягнення застосовусться безпосередньо за виявленням вчинку, чlле не

пiзнiше одного 
"i""ц" 

, дня його виявлення, не врarховуючи час хвороби працiвника або його

перебування у вiлпустчi.
Вiдповiдно до ст, 185 ККУ крадiжка - це таемне викрадення чркого маина, 

_

7.5. Правила внутрiшнього трудового розпорядку вивiшуються в товариствi на видному

мiсцi.

lллеш Ф.И.Секретар зага,rьних зборiв

f
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Додаток Ns 2

до Колективноt,о дого.вору
ТоВ (УНГВАИЕР)

вiл 29.04.2021р.

пИприемства до роботи та, оформити акт
готовностi, а також протоколlв
випробувань електрообладнання

Йновити куточок охорони працi,

(ЗАТВЕРДЖЕНО> _

!иректор ТОВ(УНI-ВАИЕР)

/ / В.А. Костю*аlzца 
zоzl_э,

План комПлексних заходiв з охорони працi на 2021 piK,

В"дап4 та довести до вiдома Bcix

працiвникiв наказ "Про органiзацiю роботи
|з охорони працi" з визначенням
|вiдповiдальних осiб за пожежну,
'елекгробезпеку, безпечну експлуатацiю
еле ктромеха н iч н о го обладнання, будiвель

Здiйснити перевiрку готовностl

Виконавець

Головний iнженер
з технiки безпеки

охорони працi,

Дирепор,
головни й

До
10.01.2021

ГИгот}rват" Ёоздiл "Охор_они працi" до
плану роботи ТОВ (УНГВАИЕР).
Передбачити витрати на охорону працi
0,5% вiд фонду оплати працi за 2020 piK

Диреrгор,
адмiнiстратор.

Забезпечувати пiдприомство
законодавчими актами та нормативно-
технlчноlо

,Щирекгор,
головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

До
10.02.2021

ПфББЙЙ Ффробити), ввести в дiю
iнструкцiТ посадовi. з охорони працi.l

безпеки життедiяльностi, робочi iнструкцi

для працiвникiв товариства

[ирекгорДо
20.02,2021

Головний
MexaHiK,

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

До
25,02,2021

Адмiнiстратор,
Головнийх<итгедiяльностi пiдприемства

безпеки

i



l]
та охорони

працi
7 Пiдготувати пiдприемство до

опалювального сезону (документацiя для
котельнi, медогляд та навчання кочегарiв)

1-а декада
жовтня

2021

.Щирекгор,
Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

8 Розробити заходи щодо пiдготовки
пiдприемства до роботи в осiнньо-зимовий
перiод

!о
15,10.2021

.Qирекгор,
адмiнiстратор

9 Своечасно проводити розслlдування
кожного нещасного випадку з працiвниками
на пiдприемствi та в побутi вiдповiдно до
чинних Положень

Пiсля
кожного

н/випадку

!ирекгор,
Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi, комiсiя iз
соцiального
страхyвання

10 3дiйснювати аналiз стану травматизму та
захворювань серед працiвникiв, Складати
статистичний звiт про травматизм.

Щокварталь
но

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

11]Розробити заходи до роздiлу "Охорона
lпрацi" в колективному договорi.

До
01.04.2021

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

'2 Розробити заходи щодо пiдготовки
пiдприомства до роботи в лiтнiй перiод

Що
15,04.2021

!ирекгор,
адмiнiстратор,

головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi
З Гоryвати звiти про стан охрони працl,

захворюваностi працiвникiв пiдприемства.
Щоквар-

тально 2021
Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

ll. нАвчАння прАцlвникlв тА посмових осlБ
Проводити навчання з питань охорони
працi, безпеки житгедiяльностi з

новоприйняти ми працiвниками

Щотижня
2021
при

формуваннi
групи

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi,
iHcTpyKTop

виробничого
навчання



Проводити вступнйй-- iЙтруЙж
н овоп р и з н аче н и м и працiвниками

В перший
день

роботи,
перед

початком

Головний
iнженер э

технiки безпеки
та охорони

працi

Проводити iнструктажi з охорониr працi на
робочому мiсцi з:
- техн|чним персоналом;
- працiвниками - в'язальниками схемних
джгутiв, кабелiв та шнурiв;
- охороною; прибиральниками виробничих
примiщень

В перший
день

роботи,
перед

початком
роботи

1разнаб

Керiвники
структурних
пiдроздiлiв

l lрuБuлиIи цlльовl та позаплановi
iнструктажi
Проводити цiльовi

Надавати консультати"ну допомоry
працiвникам з питань охорони працi,
безпеки жиггедiяльностi

Постiйно
2021

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

lll. MAcoBl зАх
Розглядати питання--i охорони працi
безпеки життедiяльностi колективч:
на нарадi посадових осiб:
<Про стан виробничого та побутового
травматизму працiвникiв товариства);
кВиконання наказу про органiзацiю роботиз охорони працi>; кПро стан роботи з
питань охорони працi, безпеки життедiяль-
HocTi>

Березень

Червень

Серпень

,Щирекгор,
вiдповiдальнi

особи,
керiвники

струкгурних
пiдроздiлiв

на нарадi при директоровi..
кПро систему роботи з охорони працi>;

Вересень

Грудень
2021

,Щирекгор,
вiдповiдальнi

особи,
керiвники

структурних

До
20,05.2021

!ирекгор,
головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

lll декада
квiтня 2021

.Qирекrор,
вiдповiдальний

за охорону

на зборах трудового колективу,,
кПро пiдготовку пiдприемства до роботи в

|<Про ви_конання заходiв, зазначених у

|гоиiлi 
<Охорона працi> колдоговору)

Гоryвати матерiалиjо- участi в перевiрцi
збереження життя i

пiдприемства з питань
здоров'я працiвникiв

Проводити до Всесвiтнього дня охоронипрацi тематичний (iнформацiйно-
методичний) <Тищдень охорони працi> (за

им планом



l!
lv. ьвзпвчнд тд нддlйнд вксплудтдцlя ьудtвЕль тА споруд

1 Призначити вiдповiдального за безпечний
стан будiвель i споруд, ознайомити з
обов'язками, органiзувати його навчання

До
10,04,2021

,Qирекгор

2 Перевiрити та впорядкувати територiю
закрiплену за товариством й усунути Bci
травмонебезпечнi мiсця (ями, колодцi
тощо)

До
01,04.2о21

Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi,
адмiнiстратоо

J Проводити систематичнi спостереження за
станом виробничих будiвель i споруд
вiдповiдно до Положення

Постiйно
2021

Вiдповiдальна
особа,

адмiнiстратор
4 Органiзувати проведення загального

огляду будiвель i споруд, Скласти акти
перевiрки

Восени,
взимку
2021

Комiсiя,
вiдповiдальна

особа
5 Проводити ремонт виробничих будiвель i

споруд з метою пiдтримання чи
вiдновлення початкових експлуатацiйних
якостей як будiвлi в цiлому, так i iT окремих
конструкцiй

Вiдповiдно
до

затвердже-
ноrо графiка

Адмiнiстратор

6 Провести утеплення примiщень закл-аду
(засклити BiKHa, вiдремонтувати дверi,
заклеТти щiлини BiKoH)

До
15.10,2021

Вiдповiдальна
особа, завгосп

V. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
l,| Призначити вiдповiдального за

електрогосподарство, ознайомити з
обов'язкамц, органiзувати його навчання

До
01,05.2021

,Qирекгор

2 проведенняОрганiзувати
елекгротехнiчних вимiрiв
заземлюючого пристрою, опору
елекгропроводiв

опору
iзоляцiТ

Щорiчно до
01.09.2021

,Щирекгор,
вiдповiдальна

особа

3 3абезпечити утримання електромереж,
електроармаryри, електросилових щаф,
освiтлювальних електрощитiв вiдповiдно
до вимоr <Правила безпечноТ експлуатацiТ
електроустеновок споживачiв>.

Постiйно
2о21

Вiдповiдальна
особа

4 3абезпечити наявнiсть схеми
електропостачан ня, паспорта
заземлюючого пристрою та робочоТ схеми
занулення елекгрообладнання

Постiйно Вiдповiдальна
особа

5 Забезпечити робочi мiсця засобаЙ
захисту вiд ураження електрострумом
(дерев'яний настил чи дiелекгричнi
килимки, спецiальне взуття, рукавицi,
нструменти з iзольованими ручками)

Постiйно flирекгор,
адмiнiстратор,
вiдповiдальна

особа

lровести ремонт свiтильникiв, замiнити
пампи, що перегорiли, або Ti, що не
зiдповiдають вимогам

flo 01.09
2021

Вiдповiдальна
особа

Uрганiзувати проведення випробчвання До 01.09 Вiдповiдал ьна



)о

засобiв захисту вiд ураження
електDострчмом

особа

8 Вiдремонтувати несправнi електророзетки,
електровим икачi. 3акрити кришками
елекгрокоробки

!о 01 .09 Вiдповiдал ьна
особа

9 Перевiрити стан ycix електророзеток.
3робити бiля кожноt написи ,220 В"

До 01.09 Вiдповiдальна
особа

10 Провести опосвiдчення технiчного стану
електDоVстановок споживачiв

Один раз на
три роки

Комiсiя

11 Провести iнструктаж з електробезпеки на l

грVпч допчскч з працiвниками
lJ.{орiчно Вiдповiдальна

особа
12 Перевiрити стан електромеханlч ного

обладнання та його вiдповiднiсть вимогам
охорони працi, безпеки житrедiяльностi

Серпень
2021

Дирекгор,
Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

мЕдичнl огляди. проФlлАктикА
ЗАХВОРЮВАНЬ

vl. гlпенА прАцl.

1 Органiзувати проведення обов'язкового
попереднього та перiодичного медогляду
працiвникiв вiдповiдно до Положення

Постiйно до
при йняття
на робоry,
шорiчно до

21 року

Ст.менеджер з
персоналу,
головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

l2 3абезпечити працiвникiв знешкоджу-
вальними миючими засобами, спецодя гоJй

,Що
0,1 .09.202,1

!ирекгор,
адмiнiстратор

.) 3абезпечити необхiдними медикаментами
медпункт та укомплектовати аптечки

Щокварталь
но при

необхiдностi

Дирекгор,
адмiнiстратор

I,
3абезпечити дезiнфекцiю примiщень
столовоТ, прибиралень, роздягалок,

!о
01.05.2021

Адмiн icTpaTop

5 Вивозити смiтrя з територiТ заводу та
вiдпрацьованi люмiнесцентнi лампи
здавати на утилiзацiю

Постiй но Адмiнiстратор

6 Органiзувати на пiдприемствi
безпечний питний, поЁiтряний,
температyрний, свiтловий режими

Постiйно !ирекгор,
адмiнiстратор

vll. пожЕжнА БЕзпЕкА
1 Призначити вiдповiдального за пожежну

безпеку на пiдприемствii, ознайомити з
обов'язками, органiзувати проходження
ним навчання

flo
01.09.202,1

Дирекrор,
Головний
iнженер з

технiки безпеки
та охорони

працi

Поновити план евакуацiТ працiвникiв на
випадок пожежi та графiчнi вказiвки
(схеми).

flo
01.03.2021

Вiдповiдальна
особа

Поовести ._ пDактичне заняття з lll квартал ,Щирекrор,



вiдпрацюванням плану евакуацiТ вlдповlдальна
особа

Провести заняття з корисryвання
первинними засобами пожежогасiння

Вiдповiдальна
особа

Провести ревiзiю укомплектування
пDотипожежних шитlв
Розробити iнструкцiТ з пожежноТ безпеки Дирекгор,

вiдповiдальна
особа

Провести iнструктажi з працiвниками з
протипожежнот безпеки

Вiдповiдал ьна
особа

Ознайомити працiвникiв з порядком
оповiщення про пожежу

,Щирекгор,
вiдповiдальна

особа
3абезпечити охорону списком посадових
осiб iз зазначенням Iхнiх HoMepiB домашнiх

Розробити заходи щодо усунення
недолiкiв, зазначених у приписах служби
охорони працi та iнспекторiв ,Qержавного

!ирекrор,
адмiнiстратор,
вiдповiдальна

особа
Видати накази про заборону палiння в
закладi, про зберiгання легкозаймистих

3абезпечити обробку дерев'яних
констрчкцiй та перевiркV "на загоряння"
Забезпечити утримання шляхiв евакуацiТ у
вiдповiдностi з Правилами
безпеки

Адм iH icTpaTop,
вiдповiдальна

особа

Орендар ФОП3дiйснювати контроль за органiзацiю
харчування у примiщеннi для приймання
Iжi товариства згiдно законодавства

У буфетi заводу зберiгати добовi проби
готових страв у холодильнику вiдповiдно
до санiтарних вимог,

3дiйснювати бракераж сироТ та готовоI
продукцiТ, результати заносити до

Орендар ФОП

Постiйно;
за графiком

Керiвники
струкrурних
пiдроздiлiв,

вiдповiдальна
особа за

орган iзацiю
роботи з

vlll. хАрчувАння у прим HHl я приЙмАння iжl товАриствА

lx. контроль зА стАном охорони пр

|3дiйснювати:
|оперативнии;
|адмlнlстративнии;
iза станом охорони

громадський контроль
працi на виробництвi.

tl

4 lll квартал

5 lll квартал
2о21

Адм iHicTpaTop,
вiдповiлальний

cl До
01.04,2021

7 До
01.05.2021

8 До
01 ,04,2021

о До
01,03.2021

!ирекгор,
адмiнiстратор

10 В Mipy
необхiднос

Ti

11 До
о1 о4 2о21

!ирекгор

12 До
01.05.202,1

Дирекгор,
адмiнiстратор

,13 Постiйно
2021

1 Постiйно

2021

2 Постiйно

2021

Орендар ФОП

1 Постiйно
2021



40
4

уповноваженl
трудового
колективу

2 Проводити внутрiшнiй контроль за станом
охорони працi в рамках <Тижня охорони
працi>

Щокварталь
но

2021

Комiсiя

Перевiрити готовнiсть до роботи Bcix
примiщень товариства

Постiйно
пiсля

вiдпускiв,
простоТв.

Ком iсiя

4 Перевiрити наявнiсть дозволiв на
проведення робiт пiдвищено1 небезпеки,
aKTiB перевiрки стану обладнання тощо

До
01.09.2021

Комiсiя

ха
Ne
з/п

3MicT роботи Терм iH

проведення
Вiдмiтка про
виконання

1 Ознайомити працiвникiв колективу iз посадовими
iнструкцiями

Серпень-
вересень

2 Ознайомити працiвникiв колективу з правилами
внутрiшнього трудового розпорядку

Серпень-
вересень

з 3атвердити колекгивний договiр про проведення
заходiв з охорони працi

KBiTeHb -
травень

4 Регулярно iнструкrувати працiвникiв щодо проведення
нструктажiв з безпеки житгедiяльностi

1 раз на три
мiсяцi

5 Регулярно проводити iнструкгажi з технiки безпеки
0еред персоналу товариства

'1 раз
на цiсть
мiсяцiв

6 Органiзувати навчання та перевiрку знань з питань
охорони працi посадових осiб

'1 раз на три
роки

7 Регулярно ознайомлювати працiвникiв колективу зi
статистичними даними щодо нещасних випадкiв по
MicTy, району.

'l раз на
квартал

2021

Х. Заходи lцодо запобiгання нещасним випадкам виробничого

Х].3аходи щодо попе ня травматизмч.
Ns
з/п

Змiст роботи Терм iH

проведення
Вiдмiтка про
виконання

1 Провести бесiди про попередження травматизму пiд
час роботи, перервах та в автобусах пiд час поТздки
на роботу чи з роботи.

Початок
роботи, раз на

мiсяць
2 Пiд час проведення iнструктажу <Основи здоров'я>

звернути увагу на поведiнку на вулицi, у транспортi
3а планом

J Проводити iнструктажi з технiки безпеки пiд час
Dоботи

На кожному
робочомч мiсцi

4 Провести на загальних зборах циклl лекцiй щодо
попередження травматизму

1 раз
на б мiсяцiв

Серед працiвникiв провести вивчення (знання)
Правил дорожнього руху;.

Березень 202'1

працlвникlв провести з вивчення правил Травень 202'1

,qпll



пожежно'[ безпеки,

ровести аналiз стану виробничого травматизму,

Провести заняття серед посадових осiб
< Профiлактика побутового травматизму>

провести бесiди серед технiчного персоналу щод
запобiгання побутового травматизму в житлових
пiдсобних примiщеннях, присадибних дiлянках,

Регулярно проводити
колективу на тему

бесiди серед працiвникi
кПрофiлактика

KBiTeHb 2021Травматизм пiд
дворогосподарстах

час виконання

fr Ео_=--вод4*lрозhс"ювальнуробоryсередпрацiвникiВ
iз профiлакгики побутового трзЕtйаIцg

Xlll,3ах пожежнот безпеки.з
3MicT роботи

Проводити iнструкгажl
nnar liпникiв

TepMiH
проведення

Вiдмiтка про
викоанняNs

з/п
1

Перед поча-
тком роботи

2 фодо"жlли вивчення правил пожежноТ безпеки серед
-ла, r ib ulr иiо ,zГ'lацппl,r rr

lротягом року

D Вересень
2021

4
'l раз

на пiврiччя
1 раз

на квартал
гулярно проводити огляд примiщень та тер
)до дотDимання протипожежного режиму

ознайомити посадових осiб iз вимогами пожежно

безпеки для примiщень рiзноrо призначення та прл

ппаоа паLlчi irrl..!еиy зауплiв (збооiв)

Лютий
2021

прводити пракгичнi заняття з евакуацiт на випад 2 рази на piK
2021

Пiд час зимо-
вого та пiд час

лiтнього
перiодiв

Питання про пожежну безпеку

розглянути на нарадi при дирекгоровi
в товар

ХIV. ЗаходИ з охоронИ працi та промисловоТ caнiтapiT на piк,

0,{J

,1 
раз

на квартал
2о21

Yll T()tJul (, 1lraEt1иCll rr.rrvl

3MicT роботи
TepMiH

пооведення
Вiдмiтка про

виконаняNs
з/п

Серпень
2021

1

1разнаб
мiсяцiв

2

1разна3
мiсяцi

3

4

Е 3агальнi
збори



3MicT роботи

Головний iнженер з технiки безпеки та охорони працi

про"одчrти всryпнi iнструктажi з потинь охорон

працi, пожежноi:безпеки, надзвичайних ситуацiй,

l

Ф.й. lллеш

Щомiсяця
пiсля

прийняття на

Оформити посадовl
спецiалiстiв.

ОрганЬув.ати проведен ня перви нного iHcTpyKTax<y

новоприйнятими працlвникqми.
lЩомiсячно

2021
Провести огляд робочих мiсць та огляд

спецiалiзованих примiщень, (котельнi, компресорно
майстернi, для зберiгання вiдпрацьован
люмiнесцентних ламп). Результати аналlзувати
наоадах пDи директоровi та на зq9lдеЩц,_Ц9!щ9!r-
Оформити акти дозволу на роботу в примiщен

найбiльш часто та довrохворlючих.

CBoe.racHo о+ормляти вiдповiднi накази з охорон

працi.ПроводЙти аналiз захворюваностi працiвникi

Постiйно

заходiв з охорони працi на засiданнях ради
колективу, нарадах при директоровl,

йiйснювати контроль за чергуванням охоронцlв

територi'i пiдприемства. Аналiзувати виконан

Постiйно3дiйснювати контроль за
внутрiшнього трудового
працiвникiв пiд час роботи
вiдвiдування столовоi, та

розпорядку, поведi
та перервах, а та
в автобусах пiд

Перевiрити стан дiючого обладнання
ських примiщеннях.

Проводити
(caHiTapHoT)

контроль за проведенням
обробки примiщень
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