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I. ЗЛГАЛЬНIПОЛОЖЕННЯ
1 .1. Сторонами цього колективного договору е:

пт кломбард Сакуро Качанова д.в. i компанiя>, в особi Голови товариства

Гортлrецького €вгена днатолiйовтtча, (нада,тi iменуеться <Роботодавець>), який дiс на

пiдставi Засновницького договору, та предстtiвJIяе iнтереси власникiв та працiвники

товариства, яких представJIяе ГуштаН Едiта Гаврилiвна" яка дiе вiд iMeHi прачiвникiв ПТ
пЛоЙбард Сакуро Качшrова д.В. i компанiя> та обршlа на загаIIьних зборах наймаяих

працiвникiв - (надалi iменуеться <Предстазник працiвникiв)).
|.2. I_{ей колективний договiр (надалi iменуеться <колдоговiр>) }кладений

вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи i е актом, яюrй реryлюе виробничi, трудовi

i соцiшrьно-економiчнi вiдносини мiж Роботодавцем та працiвникаl\,tи ПТ <Ломбарл

Сакуро Качанова д.В. i компанiя> па ocнoBi взаемного узгодженЕя iHTepeciB cTopiH.

1.3. ЦеЙ колдоговiР укладениЙ з метоЮ реryлюваннЯ виробяичих, трудових i

соцiа,,rьно-економiчних вiдносин i узгодження iHTepeciB працiвникiв та Роботодавця. а

також визначення додаткових зzrходiв соцiального зtlхисту працiвникiв ПТ <Ломбарл

Сакура> Качанова д.В. i компшlй> з урахуваЕням фiнансового стану пiдприсмства, який

залежитъ вiд дiяльностi кожного працiвника.
1.4. Цей колдоговiр 1кладено дIя:
1.4.1.Чiткого визначення прав та обов'язкiв CTopiH цього .Щоговору;

1.4.2.Реryлювання та удоскоЕalлення умов оплати працi, винагород за

висококвалiфiковаяу. продуктивну та якiсну працю:
1.4.3. Покращення ploB прачi, побру та вiдпочинку працiвникiв;
1.4,4. Визцачення основних положень та створення yN{oB для додержання правил

внугрiшнього трудового розпорядку працiвниками:
1.4,5.Вирiшення iнших питаtь, пов'яз,lних з фiнансово-господарською та

виробничою дiяльнiстю;
1.4.6. Забезпечення дiлових взаемовiдносин мiж роботодавцем та працiвЕиками.

1.5.Положення цього колдоговору поширюються на Bclx працlвникrв 1 е

обов'язками як для роботодавця. так i для кожного працiвника.
1.6.Сторони визнають обов'язковiсть виконання }ъ{ов цього колдоговору i

пiдтверджlтоть реапьнiсть забезпечення прийrrятих зобов'язань,
1.7.Жодна зi CTopiH, що пiдписала колдоговiр, не може в односторонЕьому

порядку припинити виконання його положень.
1.8.КолдоговiР наб}ъа€ чин:rостi з дня його пiдписання уповнов{Dкеними

представникап{и cTopiH.
1.9.колдоговiр пiдтrягас повiдомнiй реестрацiI мiсцевими органаN.lи виконавчоl

влади або оргапаruи мiсцевого саN{оврядування.
1 .10. Строк чинностi колдоговору - 5 (п'ять) poKiB.

l . t l. Особливi питанЕя чинностi колдоговору:
1.1 1.1. Пiсля закiпченнЯ строку чинностi колдоговiр продовжуе дiяти до того часу,

поки сторони Ее укладуть новий або не перегJIяII}ть цей колдоговiр;
1.] 1.2. КолдогОвiр зберiгас чиннiсть у разi змiни скJIаду, структури, найменування

роботодавця вiд iMeHi якоi укладено цей колдоговiр;
1.11.з. у разi реорганiзацii ПТ кЛомбарл Сакуро Качанова д.В. i компанiя> цей

колдоговiр зберйае iвою чиннiсть протягом строку, на який його укладено, або може

бути переглянутий за згодою cTopiH:
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l .l 1 .4. У pa:]i ЗмiIIи l]lIасttикiв чиttttiс,гь KoJI](ol,oвopy збсрil,ас:,l,ься lIро,I,яI,оу с fр()кy
ЙОt'О ЧИllllОС't'i, atc IIс бi.:tыltс o]IIIoi,o року, lIрrrIяI,ом якоt,о с,l,ороIIи зобоI]'язаIIi розlIоча,l и
Ilcpcl овори lIpo ук]lа](еIIllя llo]]o0,0 чи змiItу або i(оlIовIIсlIIIя I(bO)I) KOJI,rюl o]}opyl

1.11.5. У разi :liltBi,,taItii lI'l' <J[омбар,t С'акlrра> Ka.taIlcltla Д,lJ, iKtlblIlattiяl,. rtсй
K(l_t.п|l {)ltip.ti, ltptltrlt,,rl \cIl(ll() cIlr(lK\ lIг(lllc.lcllllя _Iitctri.tlttLil':

1.12.С'lОРОllИ ЗОбов'яз1 ltrtl,ся о.tиlI раз tta lliврiччя ilIфорvува,ги t lpztIIiBtlиKirз ttptl
викоlIаIпlя I}зя,l,их IIа ссбс зобов'я:заtlь:

1.1J. Умоrrи Itll()lo K(tJICKlиlllIoI о,t()Ioltop) taбc,tlIL,iI}l()Il, pitllri llplrru tl tlu;lt_tиBtrcti
ttpattilrttиKitr жitttrK i lllrattitrltиKitl,trr_ttrttiKilt,

1.1-1. Yci lIГillLIt)I{)lli. il llll((l)I( ttIrliilttr ttnttйllяtlltlt tti.lttl,иl r:cttll, tt1,1:tttiltttиliи lI()ltltIllli
бу,t,и tlзtlайоп,l;tсtti з Ko;tcK t ttllttи}l iK)]I)]]opo]\l.

lI.()рl,лIIIзлIlIrI IIрлIII, змIIlи t] ()рI,лI{IзлIlIi llиl,оl;lIиI1,I,1]л l llрлI(l,
злБF]зlIl]чF]lIIIrI Ilроllук,|,иl]IIоi }лЙ l lrll,()(_,,гI

2,L |)rrбrrtll.tllltcllL J;lltlcl).l)(\( г(ltP{)(-).Iclli .t lя K(\7I(ll()l(, ttp;tlliltttиKlt ttlrcl.Lrrrзi
irrc'r'pyKrliT I'a illIIli jlок)'}IсIгlи. IIl() l]tlзI Iiгlato t l, йоltl (lvtlt<tliotllltt,lri tlбоtl'rtзttll. i lltlrtat at tx
I}икоllаllIlя.

2.2. Коrrtttий llpattilrttиK зоfiов'язаttий ,Kropoc1,1licttrr i якiсtt,l lrик()ll)lJаlи clJ(ll
tlбttlr'яrки. IIpalllultalIl чссttt, i cyv_tiltll(t. ,(оtриvуlrаIися .Lисltиlt_tillи ttpltti. ctK,, чltсtl,r i

I()lIllo ltикоll\llаlи р()зllопя tжсIttlя l)oбotrr latlttя. .к)lгиItуlJаIися ln).K)lt()j' i tcxttlr.ltrt i,tttt,l
.tисttиlt,litltl. ItиII()l ll(]l)\litlllItttиx .trttitl l ()\lll1ll||lI rtplttLi. tri;tй,tиtl(l сlJtlиlися цr rl.tйttl
tli''ltrрисr,lс,гt.lа. а l)tlбtl t,tl,, (aItc ttl, зоб()l]'rIз\(,It,ся ll)ti}lllillи tli.ltltttti,tttltx llxt1,1itl ,,1:trt

забсзtIсчсll IIя t tpo.rlvK t,и Bllcli зайt tя t,oc,t i l IpaI lil}IlиKi]}.
2.З. I}ci r rpaI tiBIIIll(li зобов|язчIо1,1,ся lIc розI l)JI()IIIчI]а,ги Koli4)i]lcl lI (iiiI I}, itt(lo1-1ltlttlitL,

tli,'1ltРисr,lс'гlrа. ttцl бу:Iа ()l o]IoIIIcIIa laKoI() в yc,l,alIoI}jI0IIoMy lIоряjlку i яка c,tiuta irl Bi.ltlrIl
ttри BиKottattlti ix,t,py,,trlllrtx обtlll'язtiill,

i.-{. ltprl lIl]\)lt(,Lr.jlIli p((ll]|.lIIit:rtlit. ctt,,l.,,,tctttli lIll(c t1,1Il,clI lllt lIllill\ rtnlttiltttttKit,
I)tlбtltt, tatrcttl, ll\, lli;lliljI( яь, lil (l{J rlicяIti jlcг(,()lliI,I1,1lll llllc|,\tllIlll II()||cl)( L)tiiU cIl()T\
ttpa ttitt, tи lcill IlP{ ! Il_tcl\ lIl]c tlti.l1,It,:ttttя,

Робuго.lцавсIlь зобtlв'я,tч("l,ьс*l:
2.5. СIlрияrи \,cIliIlIlliй iliяjlыl()с,l,i lti;цlрис:мс,гва за paxyIloK забOзllсчсIlIIя

lIl(lг\I\ ltJIlIlя ctplrtcr iT i tIptlt lll,,lrlrattttя р(|]виlк\ lIi.lllгltl Ilcl]{J. tti,ttзиtttсttttя ..r|lcKttltrtt,,cIi
tlирilбttиtl'гва. c,raбi;ri,laIlii або збi:lt,lItсrlltя обсяt,iв tll.rporittltItlllit llllll.tvliIli't'з \,;rlrt tlаtttlяrt
llОlIИ-I'у IIа IIci Iia 'l'раrц,l lliЙttих ,t,a llOlll},Ky JIоItих риrrкiв збl,t,ч ,} }1c,l()I() збсрсяtсttttя t,a

зр()с'lаllItя 1}c't'all()l]JIciI()0,0 рiвItя заробi,lrIоТ tllIа,t,и i IliJIы,, якi :забс:зt t c.lv t(угь llаtсяtttиЙ piBcttr,
жи't"t я, :rаlirlя,t,iс,t,ь iMoжJlltBictt, (llриNlаllllя llриГrl-t Kv ,li, tI Iри(]мс l,I]ofi,I.

2,.6. ()tlрияtи yttpattlIilltltrr lli,,1ttpиtMctBtrM IJкиN,lи мс l,()jla\{}r. якi lt IIalйбi]ILlII ll()l}tIiii
rtipi забсзt lс,tYt<l,t ь ctIlcKllrBttictl,. якiс tl, i Ki:tl,Kicrr, llllptlбttlttlttllr. IJllli(,llilllllя trcir tltt.riB рtlбi I

i Il()(.I}l..l lltli(),l( ttlt,tiijtI., t,i.;lrc;ttcttttrI tl.tltcttl,cti
2.7. [Ji.,trltlBij(llo ,,1tl п,liся.tttlrх виробllичих ttjtaltIitt ctltlt,lltctl() lil lt ll(lltlI()\l\, ()бсrI li

з:rбс,зllсчl,вilL lt ttijlttриt,л,tсl,гвtl. ]\|аlсрiiUI1,1I()-lсхtti,lttиr,lи,га cl Icpl,c,] и rlI t1.1ýj ll рсс)/рса\lи.
ltсобхi;цIипtrr .l0Iя l]ик()iJаIlIlя llиробttичих JaBi(aIIl,. j{о,t]]иI|JlIllя tttlprt ttlratli lа (lli()pcIlilrI
I tiL Icjкli их yMoIt IIpalli,

2,ti. l]абсзtttl,1t.t,ги бс,зilскr робо,illх rlict1l,,
],9, Iliс;lя rlllиi.irrяrlrl K()jIcK,lиl]ll()1,o ,:L()] ()lr()p) забсtttс,tt,llа1,1l зi cIloto бок) й(ll(l

l]l.] коIIаIIlIя.

l lраltiвllики,1,0Rарис,I,Rа ]обовltlзу(-l ься:
2,]0. I]сilrяко сl{рияlи l]ик()IIаItIIItr l]иробllичих:]ав,rliiIIi, i tli,,lBtltttcllttItl ctltcKtиtlltocti

робо lи.
].IL 'Jlrtjclrrc,r\I;illи l()li,]I\l.tttt:я ltp:ttLittttIlt,il\lи ll)\.K)lt1,1 .Lll(,IItllI.Iillи lil lll\:llllt.l

Blll-гpilttItbot,cl fpy,iloIt()l о роз] Iоряj(к),.



2.12. Проводити робоry з формуванням свiдомостi найманих працiвникiв щодо
збереження майна пiдприемства, ощадливого використання виробничих peclpciB та
матерiальних цiнностей.

2.13.Сприяти змiцненню виробничоi та трудовоi дисциплiни серед працiвникiв
Товариства.

2.14. Сприяги неухильIrому виконапню вимог прzlвил та iнструкцiй з охорони працi,
технiки безпеки, протипожежноi безпеки.

2.15. Утримрати примiщення та обладЕанвя, робочi мiсця в нмежному cTaHi.
2.1б. Утримуватись вiд органiзацii страйкiв за },It{ови виконtu{ня адмiнiстрацiсю

зобов'язань та положень колективного договору, а також пiд час проведення попереднiх
переговорiв та примирЕих процед}р щодо вреryлювання спiрних питань, що с предметом
цього колективного договору за р{ови можливостi ii вирiшення у встановленому чинним
зatконодавством та цим колективним договором порядку.

2.17. Органiзувати збiр, узагмьнення пропозицiй окремих працiвникiв, та
пiдроздiлiв щодо покращення виробничо-господарськоi дiяльпостi товариства своечасно
доводити ix до роботодавця, сприяти ix реалiзачii.

IП. НОРМУВАННЯ I ОIIЛАТА ПРАЦI, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ,
розмIрIв зАроБIтноi плАти Й Iнших видIв трудових виплАт,

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТIЙ, КОМПЕНСАЦIЙ, ШЛЬГ
3.1. Основна заробiтна плата працiвникiв встаповлюеться у виглядi посадових

окладiв, що закрiпленi у штатному розписi, затвердженому головою товариства.
З.2. Роботодавець i Представник працiвникiв домовились, що основна заробiтна

плата пе може бути меншою вiд встаяовленоi чинним законод{lвством Украiни
MiHiMa:lbHoi заробiтноi плати.

3.3. KoHKpeTHi розмiри посмових окладiв працiвникiв встановлюються у кожному
випадку iндивiдуально у вiдповiдностi з посадою, квалiфiкацiею, складIriстю та }мовами
виконраноi роботи, i доводяться до його вйома пiд час прийняття працiвника на роботу.

3.3.1. Водночас до вiдома працiвника доводиться порядок i строк виплати
заробiтЕоi плати, р{ови! згiдно з якими можуть здiйснюватися угримання iз заробiтноi
плати.

3.4. Заробiтна плата виплачуеться за мiсцем роботи не рiлше 2 разiв на мiсяць через
промiжок часу. що не перевищус lб календарних днiв. та не пiзнiше семи днiв пiсля
закiнчення перiолу, за який здiйснюеться виплата. Заробiтна плата у грошовому вирaвi
виплачу€ться кожного 20 числа, та кожного 5 числа остаточний розрмунок за мiсяць,

3.4.1.Якщо, день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним днем, то заробiтна
плата виплачусться напередоднi цього дня.

З.4.2. Заробiтна плата прачiвникам за весь час щорiчноi вiдпустки виплачуеться
перед виходом працiвника у щорiчну вiдпустку за 3днi.

3.5. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надаються TpeTiM особам JIише у
випадках, прямо передбачених чипним законодавством Украiни.

3.6. Роботодавець за погодженням з працiвниками здiйснюе премiювання cBoix
прачiвникiв за викопання заплаяовtших показникiв роботи, порядок якого
затверджусться окремим Положенням про премiювання.

З.7. Робота у святковi, перобочi та вихiднi днi може компенсуватися, за згодою
CTopiH, наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

3.8. Прачiвникам, якi проживають в гiрськiй мiсцевостi вiдповiдно до чинного
зtlконодавств4 за умови пред'яь,rення вiдповiдного посвiдчення, здiйснюеться
пйвищення посадового оклалу в розмiрi 25 %.

-ч*



Iv. COIllAJIыIl] злIjI,jзlIЕчF]IIIIя, жи,l,Jl()lt()_tI()Буl,()вЕ злБti:]lll чl]llIlrl,
куJIь,гурIIl.] зАБI.]зI1l],чЕIIIш, мЕ/(ичIIЕ ()I;CJIy0,()tl J-l]^I IIIrI,()ргАIII:}АIlIя ()З/l()р()в_]It]IIIIrl I вI/(IIоч иIIку l IPлl IIlзl lи Ktil

;l. l. iIри tIaяllItrlc,li вi_lьttих ltoIIttitl в I)tlбtrt tl,lltIl ttя. tlitt tllt,(ltt сtзtlirt ttpattiBtt1,1tcitM l:tixtrir,lи tl(lopl,t;tciIиM и,iая]]ка]\l ll :

4,1,1, l'pollKlBy l(otIoI1Ol,} Y зl}'язку iз сi;vсйltими обсL,аtзиltами (t tapo,,1;tctI l lя i(и,lиIIи.('itружспItя, iIоховаIIIIя ч']rсrliв сiм'i) в розп.riрi ttc бi'ltыlIс o,tIlicj'Mirlirla_lt,tt,,i зарrl-t,rrиl
4. 1 .2. MaL cpii1,lbIIV /llo)loMOI.y IIа озj{ороl]]Iсl IIIя в зtз'язку з llа,r(аlIllя\l lli,,r,,y., пи .,.а

ll()КРilIItСIIIIя Matcpia.t1,1trli' clttrltltii tlи )l(ll1.1()lt(\.lI()rl_r Illlrиl r,rl,,t.1 t, l.,,trlil.i tt.] ,li_tt,lItc
о, lI]o),() oK]Ia,ll!,,]a Il1l a.l Ilи\l |]()зк,Iа,|к)\I :

l,i, llPuttirrrrиrt;rt. яlti ltlt\(},'lr| l|, llil llL,llciIt). til llJяllIl()clI tti_tt,tttll tt,,tttIiIl tl
l)обоr о,,lаlrttя, l]иIIJIaчyc,I,bcя,Matcpilllt,tla,r(()ll()M()Ill ll розr.liрi ccpc;ltrl,clrticя,ttroi заробi rllor
lIjIа,t,и lIри с,t,ажi робо,r,и в l I'l' <JIомбар,tt Сакура> Качttttова A,IJ. i ко;rrtlаIriя> Гli:tыtlс _5

pclKiB,

4,З, Робо,rю,,tаВсI Ib lapallIvc IIilrtаIlIIЯ ttpalriBttlrKaпl tli,lt,ltottl l'ilc_\ ,1_IЯ llp()\()/(Жcli IIя
\Iс.tиlIlIиХ ()l ,lя,ljlt. (lIги\IJIIIIЯ \tL.lи|IlI(ll .'ll)|J()\|()| и. tti.(tri.trtllttttЯ ,,alrл,,,r,,пr.','l., ,l,,i,,.t.ln
вирillIсltltЯ ttсilбхi.ltllиХ;,ltи,t,.lltlво-ttобу't'ових ttроб;lсV ttptuliBttиttiB бсз з,,1iйсrrсrttrя б1,,,tl,-
яких сl,яl lIcIIb iз заробi,rlrоi tIjla,lи чи illIttих бс:зI ti;lc,t.aBlt их саllкlliй.

I)обоrrчцавсllь зобов'язуt-l.ься:
4,:1. (',lllориrrl lllt,tcxtlti \ll()I]tl II:t Iri,tlIprlc,llctlli ,.(,tя,(iя,tt,Itrlсt,i rttlrlicil.i; ctlt(iit,tt,ttrll tt

с,Iрахчl]аllIIя lla виlIа,,к)tt ltt11,1actltloi ltctlpltttcl,,{at.tlilcti,
4,5, lJабсзllgчиlи IIа-lсжIIс уlри1,1аIIlIя, ltрибираltttя ctll(ia-t1,1ti1-1ttlбr'LoBиx ttpи_rliltlcllt,

la збсрсжсIlttя 1-1очсй ttpattiBltиKiB (оllяt.у, взу.r.rя) у ро:]ilяl.аjl ыtях.
'1,6. l],ltiйоtrкlва'ГИ за \iчасll0 I lрс,,1с.r,авItикill 1.ру]tоlюI.о KojIctt,l.иlty II l0K]]apl.aJI ыlий

аlltt_liз ctally lи\'IlJ((llt(li llcllpJItc] lilllI()cri ttlr rri,rrrри, vctlli tit ttlrи,lиlt ,r*,,,,р',,,,",',,_
.1,7. Iiplr llаtяtlltосt.i rlo;K,lttItocti ta tti-tt,ltиx Kotrttitl tl I)tlбtltо.tаltt(я.,tаl l] jil(.\llI()l() jl(),K)I()

c,trlpi;t ttа]lаtlа,t,и ,lloBt.rlc tl-ltlKritti бc.ltl1-1tll lct l,t lli tlозиltи.
-l,{l, 'ia rr'за, \] lI()l(l tl \).l()l() с IopilI llp{)lt(). tи |и tti. tI t, tt,IrKr cttct(i.t. tic tirl,

Y. рl жиМ р()I;()1,и, ],риltАJIIс,гЬ р()Б()ч()I,() tl^cy,|,A BIi (lI()ЧИtlК}'
5,1.Ila lli,,1rrpиcrlc.tBi BclaIttlB:tclto 40-t.<l,,(l.rt llt llй робо.lлrili l.и)i.itс1I]).
5,1,1./1.1я lll)ilItilrllиliiI( l(lllill]иcll{J (()lini\l l l lri l l L i ll I l и li i lt. t.lrl )IlilI\ \Itl.Kc ()\ |l,

Btlp()I}illltжcI Iий окрсlvlий рс;киrt робо,t t,l ), l} язк\ iз вирtlбtlи,rrtrlи ltоtрсбаrlи). t]cIilll()lJ-lcll('
tt'яt,иrlсltIlий рсlбо.rий l,и7Ii](сIll, з,llltlrIа виri.,(ttи\lll ,lllяIlи субоrа. rIс,,1i:rя.'l'ривчtiсr,ь 

робочоt.о,,(tIя з ltolIcjli;lKa llo lI.я1lIиIIl() ll t.о;lиlI.'l'риваliсr'ь IIсрсрl}и .ltjIя xaplt) lr llllя i tli,ltltt,tиltK1 l Irl,,(иltа.
5,L], lI:rc lI(l'l:llli\ i t:tKill,tcttttя l\)1-1(lll()l t1.1jlrl jil llil( llrl,;;11u. ; tlIt;itI,tctttIя ll(llcl)lllI t Irl\apIl\lJallIlrl i Bi,;lrto,ttttlKr' ]ttl tIIltl]cII() lillаtзll:lаrltt tlttr tl.,iIttlt1,ot ,, lll.\.l(,lJ()l |.' 1r,,,,,,,1r"_,,r,,

] ()l]арис l ва ,l,a (або) I]]а4)iках{и рrlбоги с,tрук,rурrrих rri,lptlз;li.tin la,,i;uli;,c,,,,.
5.2. /(.;rя ttpatliBtlиKitз Bi;Uti:riB або Bi;liIi:rcItb, ,]lc ,я уN,lоl]а\,lи Brtpoбttll t l,гва (рOбоlи) llclttl;xc бttи jIoi(cpжzllI() Bc,t alloBltcitoi .l{jIя lIcBIloi Ka'l'ctrlpii ,tpa,linttиnit' rlKl;tcrrlroi абtl

;I1rltlt,*ttcBoi t,риваlttlс,t i рtlбочоtrl ,Iacv. робо,tо,ilавI lc\,r I,1ожу,] ь бl,trt зattpotla;t;tctti ittIlli
nc,*lIlttt рtlбоtи I l i . 1 t t i l t l i ,, 1 t I t i . { 

( l Jllli()ll(),]lal]c L l.ta llp() IlI)ill(I(),

. :,j, I I'tt ttlt- t ic t l, t r t r 
' 1-1 

i ' r t , , 
' 
i {)cIl(lI{||llI tti tItr с t KIt lIlrilllillllltl(ili !li,lil till f_l l(il,J\.ll lJl1||ll\

,ttriB за Bi, tl l pal IьоваIIltй каtсlt/(арttий piK. а ,l,ри Ba;lic,l'L I]i,,lIi),сlки j{jIя jl1()rlсй з illBa.:ti.,ltliclltl
l]Il]Ilачас'tься зr,iiцIо KojtcKcy Закоlriв ttptl lIраIцо ,l,а ЗакоtIу Украillи Kl Ipo rli;lrlусr,ки>,

-5.,4, ("t,о},lоllи зtrбов'язуl<l,t,l,ся ч:tI,о/ltжчвiIги ;1о l0 ci,lrrx Ko)Kll()I о n,u,",r:,"p,,u, u Pu,,r.
t-t l I|CP. t;,{{\ tlil lИ i .I()ll(l.tl:|И .t,, tti.tоrl.t ttpltttittltиtcilt ll)J(l,iK III()l)i,lIIих t'ji ltlrcli,tt lr,, tt,,t,,,ttttIli
pir;,

5.5. ljci ;to]iaIKtlBi OII.]IiiIl.\j{illll tзi,(tt_rctt;tt ll;L.titj()ll,Cri зl i.ltttl lill,tcttcr 'iaKtrttitl ttltrl
Ill]altI() l :i 13ацоrtл' Украirrи <I lpo t;iitl lvc t ки > .

*J-



5,6, l)обо'r'о;tавсI lL можс змillttlваl,и lIи заll р()]}а.,lжува t и ltоllий pcrKltlut робо,lи ttlt
IIi,lllpИ('\]cIlli. \ I}ир()бllи|lи\ tti.l1r,lз.li_1;11. 1_Iя ()Kpc\lli\ lt1.1ttittllиt;itr ttlltlc ttiс,lя
v:.}l,().il)t(cIltIя iз ttpcjlc,t,aBl I и ка]\{и ,IpyilOltolI) lt()]lcK IИВv.

vt. ох()р()IIл lIPAI(I тA зll0роl},rl
6,1, I]';tасttик l]изIIас 0воiм обоlз'я:lксlм с,I,вореIIIIя :Jilороl]их iбсзttс.пlих чпlов tlpalli

IlpaI(ittIlиNilt i tlill ttccc l;,l llc Bi, (t l,rtti. tlt, tt,ttic t t,.

6,2, lIраtliвrrики зtrбilв'язаlli зttа,t,и i llикоttyI}а]и lJи\l()| и lI()p\Iil|иltlIll\ aKtill llpo
охороIIу llpalli l}ij0IoBi,,tlIo Jllr auur* фуtlкt 1iol lit,lt,I l их обоll'язlсitз.

6.З. l lрс,lцс'r'авtlик lIpaIIi]}II!1Kirз зобов'язl,сrr,ся сIlрияIи llp()Bc,,lclIlIltl й виltаt,а,tи
викоIIаIIIIя у IIol]IlOMy обсязi KoMtt,ltcкclIllx орl,аIIiзаt 1iйt tо-гсхltiчlIих захо]li]} ll(()jK)
. lосяI llсllllя l}c l аIluIt_lсllих lltlpMa t иltilt з trхороttи ttpltlti.

l)об0|();li|l}cl(b lобtlв'яrlt,tr,ся:
6,4. l]абс:зI lc,t и,t и l]икоIIаIIllя к()}1lIjIсксIIих захоilitt tlKljKl .il()crll lIcIIIIrl l]cIaII()l}JIcllllx

ttopr,lar,иBilз бсзltски, t,it,icltrt tlpatli ,t,a tlирсlбttи,tоt,о ссрс,,к)I}и tlla! tti,Llзиtltсltltя icttlltl,totrl
рiвlIя охороttи IlpalIi, заltобil,аIIIIя l]иlIаi{кам I}иробlIичоl,о ,I,раI}ма,t,изму iаварiям.( /(,r,ta,,,,,n
Xs1)

6,5, Забс llrc,l1tta tи caItilapllt,-l itir ttiчtti 1rttlllи. якi llt)IIcpc t}|(\,I()lL IiиllикllсllIIя
ltpоrIlcciiillиx taxIt()pI(rltlllll, c(,11c.t lII)JlliltIIиKiIr.

6.6, lIри YKlla,,цatttti ,I,py,rto1}oI,() ]юt,ol]opy ttprlittt|opпll tllгt и lIi,,( lr()tllиск_\ ItllatLiBllиt<a
lIpo умоl]и llpatli, ttaяBtIicrr, IIа робочому Miclli ltсбсзttсчlI1.1х i IIIкiitjlиl}их l}иробllиilих
факrорiв, мож.;IиI}i IIасJIi]tки ii вtпIиllу lla зilороI]'я, а ,l,акож llpo йоl,о llpaBa Ila tti,lbt и i

KoMlIcIIcaIliT за робо ry ]} таких умовах.
(1.7, liрово;tиr,и ltlcclatlittl робо.;лtх rticlll, за \,NIоltами ltpaIti. lti,lrro з розроб]IсIiи\1 ]а

)'tIaclI() llрс,,(сlавItикtt tl1-1lttlillttиKil} ]lra(l)iK), l,a за il рсз\ l1,1llIa\Iи ll)tilIltilIи rJ\l).iiIr IlK],,to

lI()кгJlItсllllя 5мов ttparti. \,lc.tиllll()l о oilc,tytolryttallllя. оз.tUг()l1.1сllllя llpllll]IlllиKill jJ
IIаj(аlIlIя iм вi]цtовi]цtих tli.:tы, i KoMttctIcaltiй.

6.8. Забсзrrечуl]аl,и :Ja paK)ttoK KotIltiB lli, tt tрисN,Iс,I,I]а \1риIlаttltlя lIобч,tllвих
lIpиMiIIlcItb Bil0lol]i,,цIo ilo саllilарllих ll(lpм i llраl]и]I lili1,IIи,

6.(). IIlrtrIrtr.ttltи ctti_tt,tt,, l lllrc.LcIill!||иK()\t tt1llrItiBttиttitr cIl{,i,llJ(ll(, 1r,,rc_li.trtlattttя t.r

всс tи tlб;Iiк IIсIIlatсIIих BllllajlKiB. l{[]о()ссiйIlих за.\l]орI()ва]l L i аrlарiй rla вl,tрtlбltиtlt tli.
6.10. Забсзuе,lи,] ll бс:]умовltс викоllаIIIIя заIIр()II()II()l}itIIи\ K()Ilicii,I() з рtlзс:ti,tчtlаllttя

1IcII(acIIO1,o виlIаj{ку IIа ltиробIlиI(1,Iзi орr,аlliзаrliйrIоJt,сх IIiч I I их зах(rIil] IIо lt(lжlI()\Iv
IlcII(acIiOMy виlIа/lку.

6.1 l ,I}i.ltlroBi,,tllo ,,кl чиIlII()I,() зак()I Iojla]}c,1,l]a забсз]Iс,Iиl,и зjliйсlIсIIItя
l;tt lLtl,ttlx,t]t,tt'яtK(lItt)|(),tcl]7KllIlll()l () ((,l(iiLl1,1l(,l () cIpitx)trltltltя ttIrlttitlltltKttl tti.lttpи, llсttз.t
Bi.( ]tcIIizlclIиx l]иIlaj(Kilt 1Ia I]ир()бll иl (гlti la rllrоl}lссiйIrих захI}оl]l()ваllL.

rr,lJ. l[рtrlкr.lиlи tlttсlrаtиttllий tu tрrlvu,tсl,кий KOIIIPo.1L Ji] clllII()\, ()\(|l-)(|Ilи llPillLl.
irlclpyK,raжi II() llраI]иJIа]\, охороlIи lIpaIli, l,схIIiки бсзltсltи, lIp()lиll())Kc)lill(lT бсзttсttи.
вlrробttи.tоi calIiIapiT. llровоl{и,t,и робоl,у з lli]O}ип(сIIlIя куJIьгури вtrробl t иl l,гва.

(i,Ij. ЗJ ll()P\Illctltlя ЗlKilttr yt;1,1li'tttt .,l]г(l l\\()г()Il) lI|rilIti l.t lIltгIlJlltlrlIиx ltlttitt tl,,
.lxopoIli IlpaIli t I1lи,l,я l,чва,I,и l]и llllих tt1-1lttLitrttttKirr.ttl . LиctltltLtittaprtoi.

l I paIцiBtlrr ки jобов'rl:tу(-l l,crl:
6.1'l. З,,tiйсIrIоl]аIи K()tllp().iIb ,Ja iк)lриN,lаlIIIял,t рtlбtrгоjlаlзl lc!l закоI Iol (al]c l I]a ]Il)o

o\()pOll}, rrpalli, с,гворсttlIя бсзlIсчlIих i ttсtтlкii(;tItвих rMtrtl ttptrtti. cattitaptttr-tttlбr"toяltx
,.rtotr. У раli вияIt_lсlIIIя IIop}lIIclll, l]и\]аl Jlи iх 1суllсttllя.

6,]<. 1|cpcr 
) ll()lllI()ltil)I(cIl()lll llгc,(clilltltItltlt tlpltlLitrttиttitt t ()x(,]r()llи ttlrltti

IIJ-\c,L( lJIt,lяllI itltcpcctt lIlrilllilllIиliilJ _r tlll]rllttctttti Itlllillll, ()\t]l\,||tl ttpatti \ lllllliI,1Kil\.
lrlltIIаlIсIIих чиIlllиу tllK()ll().tallclln)\I. ltll()сll,и lt.trlilticllralLii'tri.tttlrlri.tllj lI().tJIIllя,

6,16. Irl(lrlpпtvtralи llpirl(iI}llиKilt llpo iх llгaltil irlpalrriT} сфсрi ()х()р(lltи Ilnal(i. t\IilIи в

}iiK()Il(1.1aBc ||ii ,l Uхог(|IIи |lpaIti.

)о



6.17. У разi заIрози житl.ю або з.rlоров\о ttpalliBttиKiB l]имаl аl,и
rIегайrrого приlIиIIеIIIIя робiг па робочих мiсIlях, i{iltыrиI(ях, IIа час,

l]Ul a](MlI Ilc,lpalll I

ttсобхiitIlий;ulя
},суIlсtlllя l1irli заt,рози.

6. l lJ. lJ.'tiiicrrloBa,t и K()l I I p()jIL за lIal,,laI I llя\t
j llсбсзrtсчttих ),моl}ах. Bi,'llIlKo,,lt,Bltltttя\I Il]It(), lи.

6. l9. liра,l,и учас,t,ь:

tli;tbt i KollIIcttcaItiй за робоl.ч ll ltlttii(;lиBllx
заl lо,,1iя l toT з,]lороI}'I() llpalliBttиltlt.

6.19.1. У llpo]}c](0IlIIi alcc,l'allii робочих мiсlц,, за ii рсзlltl,rаtами llllосиlи tIрtlltозиltii
Il(('.l(| ||ОКРаlltСIIIIЯ )M()lt ltnat(i. vc,tИ'Itlrrl Ф otic.t1 ltltllttaIIlIя_ ttl.K)p()|i.lctltlя tlputLiBttиKitr.
Ilа,]lаlIIIя iм Bi,,Itlo;tilolиx tli:t1,1,i Kor,t t lcTlcal(iii,

6,19.2. У розс']ti,'1уlзаr lrli lIсlllасllи\ ttиtt11,1Kitt. rrрофссiйttих зttхвоlrttlllаrtь. aBallii,i.
cK;ta;laltIti tlроttозиlliй. lIpcj(clal}jlcIIIIi irrгсрссiв lttlLcplti;ltll r.t 1 сttilltrиr ,,,,,",,,,".

6.19.З I Iрс;lс,r,ав';tя,t,и itt,t,срсси ltраIliвtIикiв у Kolricii з col{iа.;I1,IIoI,0 c,lpax),I]allItя.

vII. гАрАIII,II лtяl"ltыlосr,I lIP()q)CtIIJlK()I}иx ()рl.лIIIl},гд IIIIIlих
IIрta/(сr,лI]IIиIll,ких ()PI.лIIIl] I lрлIUl]IlикIl]

7,l. l)обо,tо,;tавсl(ь зобоll'язаl tи й:
7.I.1. IIФ(ава,rи tlраtliвIIикапt trсобхi,,цlу itrt|ltlpMal littl :l ltиfаllL cotlia:tbtto-

скоllомiчIIоl'о розви,l ку l I'l' <JIолrбар,rt Сакура>> Качаltова A.l], i коллttаttiя>.
7,2. l Ipc.,1c гавrrик tlраtlilзltикiв зобоI}'язаIlий:
7,2. J, IIprrlrr.l.tиrll ]б(ll)и Ilгi]ltilrllиKitt ttlttаllис t llll:
7.2.2, ()зrIайоrr.ltttlваги ttpatiillttиKill iз ir r(loprraIli(.I(). ()ilcl]жaI l(ltt:l lli.,l I)обо l.t1,1latll tя з

tllt,l alIb, tttlв'ltзztlIих ,t IlpaIlct() i col (ialt l,tto-cKo ttolt i't Ilип,t р()]ltи l K()\l tti, Lllриt tlc t вu,
7,З, llpc.tclarrrtllK ttpattilrtlиKitl vа,. llpaltt' llГ()lJ(l.1И tи Ilcpclriptir .I(\l|)иvаlIJlя

l)обоr o/tallt\cM 'l'pyilol]Oi О зaK()tIOj{aI]c,1,I]a, yмol, ох()рOilИ tlplrli tlt ltимаlillи ус).ItсlIJIя
lrc;1o;liKiB.

vIlI. :tлкJlI()чIIl tI()Jl()жEllIlrI
li.1. /[ottoBrrcttttя га зплirlи jlO K()jI]lOI.()|]opy tlii( час iiolrl;lii l:o;lt1.1l, б_r-t и littccctti за

lto0,0, {жсll Ilяп,1 c,ltlpilt t:r ltattllb Li ;к cl,a;tii tlрийtIяt-t,я ,t.a pct:c,tparliT. lIцl ii cart rto:t,,trlttltlill,
[1,2. Kottтpo;rb за liиl(оIIшIIIям llbol,() Ko,jlll(ol о1}<lру з,l1iйс l t ltlt:,tт,ся с,l.()роIlа\lи. яtti йоtrl

YкjIiIIи,
ll.З.(-rороlrи tIpOB()iI(я,ll, взасмtti Kottcy;Ib,t,atlii з IlbOI,11 IIи,I,аIIIIя ,t,a tlриймаltrt.t,

1'liItIctlrtя. якi с: jtojla't капlи ,]lO l{ojI,1{ol()I]op\.

I lEii K()Jl I,]к,I,и Bl l иii /l()l,()ltI р l l l,](l I и(il\- l li :

I}iл iMelIi храI(iвпикiв,го]iарис,гва
I Iрс2lс,гавlrик IIрацiвпикiir
l'уlru,аll l,),,1i,r,a l'аври';tilзtlа

#tr*rР"Щft:
l 5 лlо,гого



l'o:roBa Ill'

l ]_II,\ l l

K()MIl-rlI,]liCllиx :JAxo/IIl} з охоро

flолаток Nn 1

Затвердлtуlо:
ва А.В. i комгlаll iя>

5> лютого 2021 рок1,
€i.A. l'opllltcllb r,,,lr ii

нА 2021-2022 PlK
.\'!r l laiiпtcll1,1rittlltrt,l:lxo,tliB Строк

викоIlаtlliя
Заr,ра,I,и, l,plt. I}lt tttll tatlcItb

l. f]ltс,гсrl a,t l1.1tlo itttltl li:Jчlзати c,t,aH

забезttсчсtlllя охороIiи rrрацi в ll'I'
<Jklпrбар;t Cartypa> Kir.latItlBa
А.В. i ttilrt ttatt iяll. За

l)c t) .ll, li l l .l\Ilt ltll:rtitr.
Rгit\()l,) llillII lI)ilкl()ри rrl,.lB пр:rlti
t tlt ptlбo.1tllIv rliclti. catIiTaptlo-
tttlбr-IrlBi vltollt t Bi,,1lloBi.1ll() jlo
BtIi\lOl l I()I)\lll l }I I]I] ()- II рllвових
ttK гiв lIpo ох()р()IIl I]l)ir]ti.

Травень 80000 Bi,,tt tовijtа,-tыt ий

з охороllи
ttpalli

,) ('твоllи,t,и lla робt1.1tlх плiсIlях

) l1ови пpalti вiдlrовi;tно л()
IlopNla l,и Bl]o-IlpaBoB1,1x aKTiB, а
гакtlllt забсзttеllитI] J(о,llср)каtlня
виN{оI зatl(()llO.rlai]cTBa IItoJio прав
праltiвttиttiв 1. гiurузi охорони
праl ti.

Червень 1000 Bi;tr ttllli"ttl,1t t,t t l.t ii
з ()х()р() II l]

IIparli

J. [3ltpoBaJtltvBa,t,и lIрогрссивн i

lcxlI()_'l()Iii'_ .h,сяl ltсltttя tlu1 ltи i
-t,cxltittи- засобtл lrехаIIiзаltii.
пtlзи,гивlllrii jltlcBilt з охороIlи
праlti.

J lипен ь 2000 В iДrlовi,,tа;IыIий

з охор()ltи
lrparli

_l. Забсзtlс,t),tlа,t t.t I lal' Ic)]ilIc
vIрll11аI]IIя,lсllt1,1,орiТ.,t,схrliчtIого

об;lir.,1t tittt trя. мtlltir,ориttг iх за
I cxlli.tHtlrt с гаtttlпt,

Серttепь 10000 В i,'U l ов i.цп,,1 1,л ;1 ;
з охороIlи
IIparli

5. Забс,зl le чиr,lr },с),IlсIl1lя приаIин.
lцо llризвоjtя,гь Jlo нсlцасtlих
ви па,,tкill. про(lесiйrrих
захворl()]}аll t -t,a зj(iйсtttсltrати

проr|li,,rактll.t н i захtl.,1и.

Вересень з000 вiдгIовiлlut ьн и й

З ОХОРОIIИ

гtpalti

6. ( )1ll atti,rvBat,l; LlllittKr, ,l,cx 
tt i.t tttlttl

с Iall\ об:tа,,lllаltltя. атес гаttiТ

1rr,,i,r,ttrx rlicttt, ttll tri.tlt,ttri.tttictb

)KoB,t,cH t, l000 I}i;lrrовiда_rtы lий
з ox()l]Ol IIl

0--4



ll()pl\{il tll BlI(]_I I рatвоI]и м ак,гам з

oxolr(lllИ lIplll(i в Ilоlrя:lк} i

Сl'Р()КИ. II(о вLlзI{аtlаlоться
til|to||{,.'lilll\,tl{()I4. lll за Тх

ll i, tcr пt ltltrll t R)I(иItilти t;tходiв ло
\ с\ IlсIIlIя lrсбс ttlсчllих i

lIlKi,t]lltl{Il\ | lя t.l(l|)(,|l Я ,l,aKlopiB

tlpalli

7. Ilporrtl;tlt trr ittcTpvK laltti з

бс,зt tсчltI.tх rtс,гtl,,tiв tIparti.
J [истопал ] ()()() |]i.,tl torli,,ta;lыl иi,i

з о\ OpoI Iи

ttpalti

8, 13iдс горсlll li,llзаr,li Bi.,l робо,ги осiб.
якi tte llptliirlL,tи ttсрс,,tбачсttого
зalкоl Io,:lltBc1,1]ol{ Ilавчilllня.
ittсгрr tctltllir. lIсlrс||iгки зtlаttt, i не
I\titl() l l, .l()ll\ \'Iiv . t,-l вiдповiдttих
робir або Ile викоltують ви]lIог
II(,l)IIJlll}rlI()-llI]JR(lltljx lLK l iB l
ctxopi,lt t l.t rt patli

['py;telIb lJ000 Вirtповiлаrl ыtий
з ох()роIlи
праI(i

9. ()рt,аltiзl,ва,ги l]рове/Iення
tlав(Iаtlllя праlliвltикам
IIi]lIIp}lci\Ic1,I}a на .I,cNty кFJалання
перпtоi Me.lll.t.lltoi ;1опоr,Iоги при
l,eпJloBoNl_\/ \,Jlapi)

Сiчсttь 2000 Bi;lr rовi;lа.llы l ий

з ()xol]Oll U

гrparri

l0. ()ргаrtiзl,ва гlr I Ipol]e,I(cI Iня
lIilH,lilllllr,( IIItIilllI. ()\()Ir(,IlIt ||Pl|li
IIа ,|,cN1),: K()ctttlBlri захо]lи ulоло
бс,зtlс,tIrоl,сl IlolJoл)I(eI I ttя ,з

c,-IeK,l ри tIH иi\,l и Ilриладами)

J I loтll й з000 Вi,ltrовi.,rа_rtы t и й

3 охороltи
праlli

ll. C)pI,all i,зr ва t,t.t llроl]едеIlltя
llaB(IilIlllrl з Illl l illIb (l\ороIIи пгillti
IIа гсNI),: <Заt ttlбiгаttня
Tpal]\la,] l,з\I\ rti.] час
Kopttc,l,\,BaI I I Iя I Iрс1,1]\1е.гами

lI i_,tBи IltclItli rtсбезllски>

Березень 4000 I}iдl ttllзi,ца.ltь н и й

з ()x()poIIlJ

праI(i

Opt,arr iзl,ваr,и lI ровеJlеllIIя
IlaBtlilll lIя l lI]t l 1llIb охоl1(!lIи ||nf, |ti

на Teмv: KI lрави"па I]адаIII{я

перlrttli rtс,l1tlчttо[,l1опомtlги при
IlcIItacIlllx ви I Ia,rtKax)

KBiTettb 200с) В i.цltовiдlгIt,tl lt й

з охороlIи
Irpatti

-q



Додаr,ок J\g2

Зат,верджеtl о
Голова r,о

II'I' <JIомбард Сакура) Качапова А.

lp.

I'ориllеIцький €.А.

lII,лвиJIл
BttyTpiltl ll ьоr,о ,l,руlцовоI,о 

розlI
II'|' <JIопrбарlI Сакура> Качанова A.l}.

I. Загальlli llоложсttriя

1.1. I(i [Iрави.lllr Blty,t piIltrlboI'o розпоряJ]ку (лаri - I Iрави.llа) розроб:IеItо вijlltоlзi.,tlltl ,,ltl
ВttlttlГ Ko"tcltc\' ЗltttОttiв IIро lIpaIllo УкраТlrи (ла:li - ItЗrrП). закоrtiв Украiнri ,I.a tIиIIIlll\
llOp\laT1,1Bl I!lx aK,tiB. tttl;tilяictlb зatсIIовIIиI IькОго лоI,оворУ [IовlIогО 'I'оварис,t.tза <Jlсlлtбар.,1
('aKvpa> Iiачаttоtза А.В. i r<оrlпаlliя> (лалi - Робото;tавеltь).
1,2, ll1litBI,t,liL ]tll:]lllltIitl()'] ь ,lpy,'lolli rrбов'llзкrt rIраttiвникiв. рсrltиrt робllrи. зllci.t.:lI]
peI \-lI0I]а1lIIя гр},](оl}их вillttосин 1.а за.гверлпryюl.ься з ]\{е.гоIо t]]locKoIlaJ Ie1I I]я opt аltiзаttii
Irpatli. злtitltrсttttЯ t,pt,:ttlBc,li Jисt(иtt;tiltи. забсзltсчсltttя рuцiоt tа_ lьtttrго BLKol)]tc I.aHIIrI

РtlбР'111'''' 'Iac\'" ,'lОСяIIIсIIIIri tlltcoKoi ctPcK,t и Bl lос,гi тa якосгi роботи ttpatliBttttltiB.
JiltlГ(lПiI.Iil(clIllЯ \\l(\l] clll}l\_lt(tltallllЯ lit BiJttrlBi t:t_ll,ttl,cTi til lI(,p\llIL,IlIIrI 11rr 11rllri

_ litcI tlt Itl tit t l l_

l,_1. l illави:rа t, tlбов'язttовl.tпtи лля Bcix прачi BHttKi в l оварисl.Rа,
l,{. }'ci llrlrartllrl_ ttt,ltl'яI,1lttti iз засгtlсt,ваIlltЯлr l1rtx IIрави;r. вирirrlУс го,'lоl]ll 'l.(,RilplJc1.1]lt l]
\l!'-;iil\ ll()I]I IOl]a)]icl] ll. lIa]lallи\ йоrlr чиtlllttrl JlKOIlO.1llBcгIJOM l.а засновIIиIlьки},l ]l()говOр()r].

2. Ilорялок lIрий}rятI,я i звiльнеlIIrя IIpalliBlrиKiB

2.1. IlpaltiBlrиKI,t рса-, riз1,1tl'гr, сROс llpaBo IIа lIрацlо lIIJIяхо\,l укладеIIIIя Tpyjlol]o1.o :(ol ()lrop\
Bi:ttttBi,-tllo :кl КЗrrll.
].2. PirrrctttrЯ ttlltl приliltятr,Я rra робо,гу. переведенrIя та звiлыIеtttlя пpaItillltItttiB ltрийrlаr.
:.().loBll I-()I}aprlc гlза зl,i,,1119 з tItlIIIlиN,l зlrкоIlо;(авствоN,1 IIро lIрацю.
2._]. Якlrtо заliоItо]tа|}ствоNl Ilc вс'I'аliо]]лено itrший пере.пiк докумеIIтiв rliд час Ilриiittя.r,t.я ltll
Г!\i() t } I II)ilI ti в| | и li !(lti(lll- я tllI I и й :

2._J.l. rtа,lа,ги Тр)',]lоR)' liни)iiку, ot]ropпt:rerry в yc,гaHoljjlct{oM у порядку. а якIIк) t,с()ба
IIpllii\tilc гLся lla робtlt,у вllерLuс i не Ntac тр)-lовоi'кtlиrlски,,- IIactIopl.. диllлоrt абtl iHtltиii
_l(tк\ \Icll,] tlptl tlctзi rl, .tlr trро(lссiйllу пi,,ц.6163пч,
2.З.2. Biйcr,KtlBtlc.llr,;cбoBlli. звiлыrенi зi Збройlrих сил Украiни та illItlttx BiйcblttlBt.rx
ф(|Р\t\llаlIL. clR'.)l)cllllx Bi.(|I()l,i-1lIo .'lo JilKtlI l(). taltc l trit \'кlltti'ltи. llpcJ rllt_lя,ull, Bilict.K,rHtttt
i(BItToK:

2._3.3. IIрсд'явиr,I] I lаспоl],г. .rlor}i;tцy lIpo Ilрисво€пIIя i,,tсIIтифiкаrtiйного колч:
2.-1.{. rre;tи'ltlv .iloBi;lit)' (особис'rу NlеличlIу книлску) вiдttовi;цttl ло l}и]\.lог tllIIJIIol.()
]JK()IlO.,lilBcl,Bal:

ку
l комllаtllя))

_L-



2.3.5. вiЙсыiовлtit lttlt.tltlK (1,1rr1.1асtllзс tltlcBi,,PlelII tя) або ltосвiд,IеIttlя lIp() IIри]lискч jlO

llрtlзtlгзtloT, ti:tbl t l.t r ii :

2.,].6. ;tBi (lotrlгpa(lii З *4.

Гlрrlйtrяt lя ttu рtrбulr з]iйсIIIо{ tLся rra lliltclaBi ttисьпttrвоI lаяви працiвttика.
2..l. Особи. яItttх tl1-1tIiillltltl,гt, lla робот1,. tцо потребуt, спеrtiа-,tьних знаllь. зобсlв'язаtli lIa]ta,llr
вi.,tIlовiлlri jLoli\,\lс]1,1,I.t ttptl ilсвi,гч або про(lесiйrrу пiдготовку (липлом. посвiltчеrt t rя ). Kclrlii
якIlх заJlиllltll(),|,ься в осrrбовiii справi працiвrtика.
2.5. Ili.r lIilc \t(]liI.1cIIllrI lp}.tUB()Io ]l()l olJop\ a.,trliHicrгaltiя Ilc ]\lal llpaBa t]и\lilt illи rri t rrcii,.
якi B:tal l t,ltltlуtoTLcrt ttlt робо,t r," ,|loI(yNlelll и. IIоJtаIlIIя яttих ttc гlсредбаt|ене зal(ol|(ljlLllJcl,[toNI.
2.6. 1'р1,;кlвrrй ;цltrlвiр l tt:Ia.,LacTbcя у lI!Iсь]иовiй формi l-a шJlяхо\l ви]ti]}lllя llакJз)/ ]I|]()

прийllя,ггя trt.r робсlт1,- I I i',,lI IисillIого головоIо товарис,гва. У lIbo]vy наказi зазначаIо,r,ься
IIoca-]ll la \N]{)llll l)tt.liltи lri;tltoBi,ltI lo ]to lIllаlIIого р()tIIису.,tota. t якоl'ttраlLitrtlик llPllcl\llil|
-]о l]икоllаIlIIя l-р))lових обов'язкiв. а також iншi iс,tогrri уNlови тр\дового догоRор),.
IIрийttяr,оl,о tta робо,гу tlpalliBIrиKa озltайомlIюtоть iз гtаказопl пiл пiдпис.
2.7. IIi,,r ,titc ttрI.1titlяt"tя lra роботу або перевеllеttllя llраuiвItика tta iltпlr робо,t,r,
Робо,I,оilавсl ll, зобtlв'язаttIlй :

2.7.1. РОЗ'ЯСlttt't't,l tIl,хtt(irзlltlк\,його права. обов'язки. iстогtti 1rtови l p).,toB0l о _t[)l(ll}opy,
2.7.2. з LlсобалIll. якi oбiiiMirto,l,b lIoctljly або викон1.1отt, роботу, Ilов'язаlIу зi зберiгаltняrI.
BijlBattt гltlttсtttlяltI ,loIlK). IIcpc1,lilIlltx Tirt л,tатерizulыtих llillHtlcTeй. \.к"цас,l,и .;lotrlltip rlpcl ttoBrlr,
rrатерiшtыtу вi]ц roBi;ta_iI ы ticTb;
2.7.3. ознайоьlиr,и trрацiвtIика iз tlипtи Правилапли;
2.7..l. озltаiiопtи,trt ttрirIlitзttикir з його Поса]tовоIо itlcTpyKtliclo (пiл lriлпис), a ,Iill(orK ,}

\\loRit\|ll i 1lt1,1rriporr tlIt",tа,ги iiot,o ttрirцi;
2,7.5. BtlЗlta.llt'l'tI IlpaIlitlltиKy робоче пrictte. забезltе.Iиt,и його IlсобхiдttиNlи jUIя рli,l.1ги
lасобitltrt ttpirtti:
2.7.6. irr;r;crrc;rr l пхороIlи tlpatti ttрtlвссти iз ttpattiпItиKorl iHctp1 KlarK il tlиtlttl. lclttitttt
бс tllски- lllll)uбIlIItIoT carrirlpiT. t it it ttи ltp:rui la lIpul иIIo)I{e)I(lloi беtttски.
2.8. IIеревсдсrtttя tIрацilзtIикiв на iHlrry роботу здiйснюс-гься вiдповiдно ]lo зако I l0.I(al]c,tBa
\'кра[rrи (ст. З 2-34 КЗпlI).
2.9. IIрипиrIсlrLя 1,I]улових вi]tносиII може здiйсlrtоватися виня.ll(r.lво llit Il j,lclal]ll\.
перс-.,1fr а.lс1 1 11* зllко llO jtавс,гвоl\,1 про l l paIlIo.
2.10. iIpaltilrrrllK1,1 \|alo,[b право розiрва,ги труловий ;tоговiр, укладеttий IIа IIевизllачсl1l l ii
сгрок. ]loI Icpejlrl ]]lI tи про цс Робо,голавця письNlовоlо заявоIо lle пiзtlirtiе tIirK за jlBil .1.1t;Ktti 

_tt,

]Bi,-tыtc,tlt t я. 1,1a ,,lclltcrB:tcttic I-to мiж пpaIliBttltKort i Робо,t,олавцеN{ труловий _loIrlBip rt.r;ыc
бlТП РОЗiРtЗаttИй ijlo заttiн.tенtlя строку попереJl}ItеI I I lя гIро звiлыtеrllIя. У разi 1lозiрlllllrIя
Tp\troBOl'() ,rtОГоВор\' з itlilliагttви tlраltitзllика з llова)l(них причи}l. r Iере,цба чсl l llx .ltltrrtltrl
].IKOIt0,:laBc,l,Bo\r (,l. I i З ст. 38 КЗпП)" Роботодавець звi,ll1,1lяс працiвrtltка } с ] рох.
tltttlt,lcltий lIlrttt tilrttttKort r tзявi llpo звi.rьllсlttlя,
2.1l. ('Tpor<oBlrii ,гру;кlвий логовiр плоя<е бу,ги розiрваrrий з iнiцiаr.иви пpalliBtlItK.r
_lOc-[pOK()I]o ll РаЗi ХВОРОбrr або ilIвшli,цностi, якi перешкоджаIоть виконанню llиlI ptrtitrttt ;lt

Tp\-lOBr{N1 .'tOI'Ol]()p()NI. поl])JIllеlIIlя Роботолавtlелл закоIlолавс,tва про IIраIцо. y]\IoB I,p\ _,l()B()I о
_]оговор),, а також з iItutих поважItих причин.
2.12. Розiрваrrrrя трулоt}ого договору з irIiцiативи Робо,rолавr(я лопускас.rься \ BIlIIa.,lKa\.
пере,lбачсllrlх rIllIlI1иNI закоllолавствоl\,1 (ст. 40. 41 КЗп1-1).
2.1.1. lIpИlrr.rrrcHIIrI l'рvJlоI]их BijlltocиIl офорпlляс:ться IIаказом дирек,l-ора t l iJlttриспtства.
2.1{. I'обо'го.'tit tзеt (ь зобов'язаний в день зlзiлыlення видати працiвниковi Ila_,le,r\Ilo
офорлr_rсlti Tp)J(llty кrtиrкк1 i проl}ссlи з ни]\t розрах)нок вiдповiLно лu lIиIlllol(l
i{lкоI t(l. tcllc l R.t. Зitttltси tlpo причиIIи звiльltення 5 lрlловiй кtrиrкцi зliйсllк-rtоlься ll i,ttt,, r

форrtr " ttolla tt ttял] lt lll]tlIloI,o ,]ак()llодавс.tва з IIоси.!а}Iням lIa вii(повiдttий IIyHKlJ cl.aTTIo
КЗпП. !rrebl звi;tьltеltllя I}ва)касться останнiй леIJь роботи.

3. ()clrrlBlri обов'язки праtliвllикiв



3.1. Працiвники Товариства зобов'язанi:
3.1.1. дотримуватися режиму робочого дня, установленого цими Правилаrrrи;
3.1.2. перебувати на робочому мiсцi протягом робочого дпя, за виIlятком перерви дJIя
вiдпочинку та харчування;
3,1.3. свосчасно, якiсно i в повному обсязi виконувати cBoi труловi обов'язки та
розпорядження Робоmдавця;
3.1.4. не розголошувати комерцiйноi таемницi пiдприемства та вiдомостей, що Еалежать
до конфiденцiйпоi iнформацii пiдприемства;
3.1.5. пiдтримувати на сво€му робочому мiсцi чистоту та порядок;
3.1.6. дбайливо ставитися до майна пiдприемства, ефективно викорисювувати оргтехнiку.
рацiонально витачати електроенергiю та iншi матерiальнi ресурси;
3.1.7. вчасно проходити перiодичний медичний огляд;
3.1.8. повiдомляти Роботодавця про змiну cBoix персональних даних (мiсце проживання.
паспортнi та iншi данi), виникнення чи припинення дii обставин, якi дають право на
додатковi пiльм та гарантii, передбаченi чинним закоЕодавством (додатковi соцiальнi
вiллустки тощо). надавати докрленти. що пiдтверлжутоть право на отримання таких пiльг
i гараптiй не пiзнiше 5 днiв, пiсля змiн;
3.1.9. проявляти повагу. пристойнiсть та лобропорялнiсть до колег i клiснтiв та
вйвйувачiв пiдприемства;
3.10. Коло обов'язкiв, якi виконус кожен працiвник за своею посадою, визначаеться

рlовtlN.lи 1тудового договору, його посадовою iнстрlкчiею, а тrжож положеннями.
затвердженими в устаЕовJIеному порядку.

4. OcHoBHi права працiвникiв

Прачiвники мають право:
{.1. користуватися права]\{и i свободами. якi гарантуються громадянам Украiни
Конститучiсю i законами Украiни:
{.2. на своечасне отриманЕя заробiтноi плати вiдповiдно до штатного розпис},
пiлприемства;
-1.3. на злоровi та безлечнi 1шови прачi:
l.{. брати участь у розглядi питань та цваленнi вiдповiдних рiшень 1у межах своiх
повноважень);
-1.5. на пiдвищення за посадою з урахуванням освiти, квшiфiкацii та здiбностей.
сrrrлiнного виконання cBoix фFrкцiона,rьних обов'язкiв;
1.6. на соцiальний i правовий захист cBoix законних прав та iHTepeciB у поряlк}.
перелбаченому чинним законодавством.

5. OcHoBHi обов'язкп Роботодавця

Роботодавець зобов'язаний:
5.1. неухильно дотри fуватися вимог законодавства пр працю та охорону прачi:
5J. правильно органiз}ъати робоry прачiвникiв, закрiпити за кожним робоче мiспе.
забезпечувати здоровi та безпе.пri улtови працi, робочий стаЕ обладнalння, а також рсурн
лля безперебiйноi та ритмi.п{оi рботи товариства;
53. забезпечувати своечасну та в повному обсязi виплаry працiвникам заробiтноi rшати.
Заробiтна плата виплачуеться за мiсцем роботи Ее рiлптg 2 разiв па мiсяць коllсrого 20
IIпсJIц та кожного 5 числа остаточний розрахylrок за мiсяць, через промiжок часу, що Ее
перевищу€ 1б капендарнпс дriв, та не пiзнiше семи днiв пiс.тrя закiнчення перiоду. за
пgй здiйснюеться виплата у разi, якщо день виплати збiгаеться з вихiдrим, святковим
бо rrеробочим днем, виплата заробiп{оi плати здiйснюеться в останнiй робочий день

з



напередоднi вихiд{ого, святкового або неробочого дня. Заробiтна плата за час щорiчноi
вИпустки виплачуеться не пiзнiше, нiж за три днi до початку вiдпустки. за р!ови
подання працiвником заяви про надаЕня вiдпустки не пiзнiше тижня до дня iT початку;
5.4. оргшriзувати вiдповiдний облiк робочого часу в товариствi та його вiддiленнях;
5.5. концоrповати дотимання працiвниками тудовоi дисциплiни:
5.6. своечасно доводити до працiвпикiв завдання, забезпечрати рtови ii виконання та
вимагати своечаснiстъ i точнiсть ix виконilння;
5.7. неухильно дотримуватися норм закоподавства про працю та охорону прачi;
5.8. забезпечувати вiдповiднi },]\.{ови дJIя ефективноi роботи та пiдвищення квшiфiкачii
прачiвникiв;
5.9. уважно стalвитися до працiвникiв, надавати iM за потреби матерiа.пьну допомогу в

установлеIlому порядку.

6. Робочпй час i його використання. Час вiдпочпнку

6.1. В товариствi встановлено п'ятиденний робочий тиждень iз тривалiстю робочого часу

- 40 годин на тиждень (8 годин щодня) iз двома вихiдними дrями - субота i недiля.
6.1.1. Пiд час прийняття на робоry. а також у подальшому за угодою мiж прачiвником i

Роботодавцем може встановлюватися режим роботи з неповним робочим часом з оплатою
прачi пропорчiйно вiдпрацьованого часу. ,Щля окремих категорiй працiвникiв вiдповiдно

до 1IиIлlого законодalвства може буги встановлена скорочеЕа тривалiсть робочого часу.
гнуrкий графiк роботи, дистаrrцйна робота та iншi.
6.2. Якщо не BcTalHoыIeHo iнше, на пiдприемствi встановлюеться такий режим роботи:
початок роботи - 9.00;
закiнчення роботи - 18.00;
перрва дtя вiдпотшнку та харчув.lння - з 13.00 до 14.00;

6.3. Напередоднi свягкових днiв тривалiсть робочого дIlя зменшуеться на од{у годину.

.Щля виконання певiдкладноi та непередбаченоi роботи праuiвники пiдприемства можlть
зlшгптися до надурочних робiт, до роботи у вихiднi, святковi та неробочi лнi в

ycT:lHoBJIeHoMy зaжонодавством порядку. Така робота компенсу€ться вiдповiдно до

тудового законодавства.
б.4. Прачiвникам, якi перебувають у трудових вйносинах з пiдприемством, надаються

щорiчнi (основна та додажовi) вiдпустки iз збереженням на ix перiод мiсчя роботи
(посали) та заробiтноi плати вiдповiдно до чинного законодавства Украни.
6.5. Черговiсть Еадання щорiчних вiдпусток визЕачаеться графiком вiдпусток. шо
з:lтверджуеться дирекtором пiдприсмства щороку до 10 сiчня i доводиться до вйома Bcix

працiвникiв пй пiдпис. Трива.lliсть осповноi щорiчноi вiдпустки становить 24 календарпкх

Jmi.
6.6. На прохання працiвника адмiнiстрацiя може }D<валити рiшення про полiл lцорiчяоi
осяовноi вi.щlустки на частиIlи за умови, що одна безперервна iJ частина не може бути
меншою нiж 14 днiв.
б.7. Вiдпустки працiвникiв моrlýль переноситися на iнший перiод або перериватися лише

у випадках i в порялку, передбачених чинним законод:вством.
6.8. За сiмейними обставинами та з iнших при.мн працiвникаN{ може надаватися вiдпустка
без зберження заробiтноi плати Еа перiод, погоджений мiж працiвником та товариством.
а.пе не бiльше l 5 календарнкх днiв протягом року.
6.9. обов'язкОво працiвникам надаютъся вiдпустки без збереженпя заробiтпоТ плати,

передбаченi ст. 25 Закону вй 15.11.96 р. М 504/96-ВР <Про вiдпустки>, за наявностi

докуN{ента що пiдтверлжуе прalво працiвника на таку вiдпустку.

-,/:
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6,10, !.rrя ttpaltiBHиl<iB. j(c за умовами виробtlиIl,гва (роботи) lle мо)tе бути ;lодсрiIсаtlо
BcTaHoB-ltetttli 

"(:tя 
,,titttoi ка,r,егорii прачiвItикiв trlоденrrоi або IItотилtttс.tlоi .tривirrttlсгi

рtlбочогtl ,tircr. poбo-1rl,1litl]I tcl\| Ntоже бч,ги заlt poBa.,1iKcllo tlil(сумований облiк робо*l.u uucr,,
6.10.1. I Ipl,r lti,,lcr пlовirнсlьlv об;tiIс1, робочогtl часч робо,га rrpaItiBrlиKiB pcI.\,jlIi.1( l.Lся
ГРаtРiКаrrИ l}tlx()-lY IIа РОбОr'1'. ЯКi РОЗрtrбляltlться робоr о:lаtзtlсшr 1,а JIовоjlяться ,,(tl Bi]l,.lпIit
lIpattiBtlиKiB зit llicttt,;lo ll()ча.гку робtlги за r.pa(liKoMr.
6.1().2. I'ра(liки 1,tоботlr ltри lt iдсчпtованоп,Iу об:riку робочuго часr, розроб,тяI0 tbcrI ,IltKlI\I
ЧrltltlМ. ttltlб За ОбJliКОВИti Ircpio;t було дотриNIаIIо ltopMa,rbHoi триваlостi робочоl.r_l ,tacr.
Ilсрелбачеtloi' с га,1,1япlи 50 та 51 КЗпll.
6.10.3. об,liкОвипt перiо.цоlt при пiлсl,пrоваIlоr,tу об,лiку робочого tlacy. яlt llрави:tt.l- с pitt.
l-акож за вllробllи,It,li ltcoбxi;tltocTi Mo)Ky,I,b застосовуIоться illrlIi Ьб.;riкоlзi IIсрiо;lи
KBapl,a]l- ltiврi,t,tя_ rlicяll1b.
6,10.4. IJихоля'lr,t,з tlt,tрсlбttи,lИх пirr,рсб робоr,о,,1авеr 1ь. i\,Io)I(c BcTaI Iоl}JIl.'ва,l.и з ),рахчваilllяlvхаракl'ер}' ii vltorз праIti NlаксиМальIl}' 'гриваliсть робо,tи проrяtr)м.,lIIя jll ,,-i,,ta.'', п,пuл,,uп,
об:riкоll робочillо чttсч ttc бiltыltе 12 годиtl.

б.l0.5. Гlри l l i]lct,пtoBtu roMy облiку час
перiолу с IIailypotlHI.1M i кол.tItеltсусться у
l06 КЗпII).

роботи понад норму робочого часу облiкового
порядку, передбаченому законодавством (стаття

7. Заохочеlrня за успiхи в роботi

7.1. За вiдirlirlltе l]ItкоlIа,IIIЯ тр},ltовиХ обов'язкiв. сум.пiнне с,гавJlеIlня llo роботи. jкlсяtнr ti
rспiхи. а l,aкori I] ilrtlItrx вiдповiДних виIlадках адмiпiстрацiя nrnrna 1,r",rлur" рitшенпя прil
зaOxollelIlll пllаItiвltикiв IIUIяхоNl: винесеIItlя по](яки; випJIати гроrtIовоi ttpcltiT:
нагород)tсIlIIrl tlilIttипt tttl;tapyHKorl.
7,2, ЗаОХСl'tСtlltЯ ПРаltiВtlИКiВ ОГОJlОшу€'гься наказом l,оJl.I]и ,говарисl,ва. .l.a JIовоJlя.t ься j1o
Bitrorta tlpallittllttliitl ii заtttlсяr ься lto r.pyltoBoi кlrижки tlрацiвltикiв.
7.-]. IlpartiBttиlta:rl. яt<i tcrliuIlto й суltлittltо u",,o,rur,.r,,,o своi труловi обов'язки" IIа,lltll()].ься
IlcpeBaI,I,1 Ltijt .llrc Illltlс\,tзitltня tto робоr.i.

tl. С,гя1-1tеlllIll за llорушlеtlIlя l.руловоТ дисциrutiltи

8,1, ПоруlIlсllня l py:toBrri дисlllrпlliIlи.'гобто ltевикоtlанtIя або неltа-це)ltllе I]ик()IIаIliiя J l]llIi;l
праrliвtlика I lOI(Jla,r tcIl иХ IIа IIьогО 1,р\цоl]иХ обов'язttiв.,tягIlе за собоlо засLосчtЗilliIIЯ ]it\()_i:;:,
_tltctltrtt-'Iittalltltll'O l]II-цив\,, а,]акоr( iнutих захоjliв, llepefбalIeHиx.,n,,,,ur ra,,o,,o_tllttcIB(r\:.
Рiшс-ннЯ I]]]o пl]lI I,rI1,1lсIIItя tlpitltilзHttKiB ,'to лисllип.,r iliapHoi вiдповiда.rьно"r.i up,,iir,".r"_,,
tФ.-,lовоlо TOl]1lptlc,t,l]a.

Е.2. За пор1,IrrеIIIIЯ 'I'p},,l{OBoi лисIlиплitrи ло прачiвltика плоlке бутtл зас.l.осоl]|tlI(l (1_1ij]i
:з,кllх. захолiв дисtlи г1.1tittilptloгo стяl.IIеIIня: доt.ана: звiльttення. Обираючи вид стягl{еIli:r.
З,tlriНiСr'РаtliЯ lI i]lltPrtcMc'ГBa П.lас враховувати cтyttiltb тялtкостi 

"u"n"r,n,u 
IIрL)сг\lIк\ _:

ззпо:iян1, IlиNt llIltojly. обс,гавиrrи, за яких вчинено прос'упок, а також поIIерсдIllо IP\ jt\n.,
_liя,lьн iс-гь п 1-1:t I tiBl t ll ка.
t.-], 3вi:tыtсtrrtя яtt захi]t jlисци t tлitlaptrol,U стяt IIсlltIя засгосовус.гься вiдповiлttо Jo ll. ]-_]. -.-- ý ст, ,1(), сг.4] ItЗпП у 'гакиХ випадках: систсматичне IlевикоtIаIlня ItpalliBHttKc,rl .1'
:- \Bз;,lilllI\ lt1-1l.t,tlttt oбoB',lt:зKitl. ttoK;laj(cIrиx tIa IIbolI) Tpy.itoBI,I]\{ ,Itогов()ро]\t абil llpltilll.;_,..
з,:rтрiшньоt'о грудового розll0рялку; rrрогул (у т. ч. вiдсу,t.нiс.r.ь rla робо,r.i ,,n,,,,, ,.,'
-"-lllIIIl IIР(IIЯI'Оrt 1ltlбОЧС'lГО :tlrЯ) беЗ Повtl)liних при(Iиll: IIоява IIа робоr.i в iiствaг.J\i\:,
,-_знi_ r c't'alti tltlрttо,г1,1'tllогrl абО ,i,оксичногО сп'яrrilrrrя; вчиIIеIIIIЯ За ltictlcrt р.,,-,,,;,,:\ ,liпа"lillII{Я (У 'i, 'r. .1piý1161-o) майltа в,,lасника ll iлгlltислlства; одноразовс грl,бе llopr Ilrснiiя
]:\ _I(]Bll\ tlСltlв'язкiв ксрillllиttаtпли вилlоi ..rlаltttи пiдttрисмства; виrirri лii пpauiBrrlrK,,. як,,il
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обсjI},l.oв},(, Il]oIlIoIJi або rtа,[срiацьui цiнlrостi lt iJtrрисмсr,ва. якщо цi лii дак]гь tti]{с.t.ави ;ьtя
Blpaltt .цrllilrlt .l(l lll,(llo r,]oKr ttсрiвttиltгва гоsарисIва,
8.{. J[tt lilcl\,(\liilllllrl ,Iиclttlt1_1ittapll,'l U сlяlIIеIlllя a,trIillictpalriя пlar lulItlt.tlttи tti t

пору[Illика Ha,llilIlIIri IILIN,l IIояснсtIь y письI,1овiй формi. У рtrзi вi;,1лlови праItiвttика Bi,,t
IIИСЬМОВИХ ПОЯСllСIlЬ За dlaKTо\.I IIop)'llIcrIIiя ,га вiдNlови tlаj(ати IIисьп1овi п.lясrtсttttя
cK,laJtlC,r,Lcя alt г.

8.5. ДllcIttttI.llirtitlltli С'l'Яt'tlсtlltя:]ilстосоR),Iоться безtIосерсдIlьо пiсJlя вияtutсllltя IlopуIIlcIlIIя"
a-Ic не пiзttittlС о,,(ttого lliсяIlя iз.ilня йоt,о виявлеIIня. IIе враховуючи uucy.rriuu,,",,,,n
ltpaTliBtlиtiir вi,ц рrlботи у зв'язку з тимчасоRоIо l tепраl (ездатll iciro абЬ r lсрсбув;l IIlя]\l il()г() \,
Bi,'lttvclrli. lIucrtиItltitrapllc сl-яl'tlенIIя tle мо)ке буr,и зас,госоваtlс пiзtlitlIс tttссти пtjсяttitз iз
:tlIя вчи tl0IIlIя l]росl,\,пitч.
t1.6. За Ko;Ktlc lIopvпIeIIIlrl ; р1,1овоi дисциплiни irtoxte бути застосоваIlе JIиIJIс од|Iс
Llrcllиlt",tittitpttc с,I,ягIlенtlя.
8.7. /lr,lсrtи I t.ltittapIIc сl,ягIlення оголошч(]1ься в trаказi I олови ToBapI{cTBa га jlоt]оли.l ься ,,to
Bi:Klrlir t lpltt liBl t и tta tliл IIi,,(пIlс.
8.8..llllсцtl l1,1it rapt tc с,гrlI,IIсIIнЯ N'оже бутИ ocKap)(etle праlliвllиком } поряllк),.
\ c,l-all()l}"lelIOI,1 y закоtIо.I(аRстI]оIl.
8.9. Якutо про,l,яl,оN.I potty iз;tIlя застосчванlIя дисцип:r iItарного сlягtlеIlIIя J(o ltpalliBtrltlta ltc
бr,]с tact,.lcttttallo Ilt)Bolil Lисtrиплillарноlо стягIIе]llIя. Bitl BBlll<at гься ,,aо"". u'..' 

''a 
.','',

!'тяI,IIеIIIIя, Якll1о tlpatliBrlИK IIе .ltопусl,иВ нового llоl]чшення l,руловоi дисtlиIlltittи i ll1llr
tlbo\l\ IIр()явиtt ссбс як сvrlлiнний працiвllиlt. стяi,IIсilIlя може бути зIiятс.rtо закilr,tсltltя(1lli()г(r I]oKY tli.,tl IoBijtt tиrt наказом гоJIови тоl]арис,гва. Ilро.гягопл с,|.рок\ .Lil.
,lllctltt It"t iHapl tt'l0-tl с гяI,IIснIIя дtl праtliвltика lie зхс tосовуtоться заходи заохочеIllIя.
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