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_ З метою сприяння регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних
вiдносин i узгодження iHTe.peciB прачiвникiв та роботодавця, ТоВ (АВЕ Ужгород> в особi
.Щиректора Якубик Наталii Володимирiвни (цадалi - <Роботодавець>/кВ'ласник>), зоднiсi сторони i найманих працiвникiв (надалi - кПрацiвники>), в особi Ус Беатриси
Юрiiвни яка дiе вiд iMeHi прачiвникiв ТоВ <АВЕ Ужгород > та обрана на загальних зборах -
(нада.lli iменуеться <Представник. працiвникiв> Протоколом зборiв М 2 вiд <04> червня
2021 року, з iншоi сторони (надалi - <Сторони>), пiдпrс-' цей Колекгивний договiр (нйалi
- к!оговiр>) лро поданi нижче взасмнi обов'язки.

l. Загальнi положення
],] I]ей !оговiр складений вiдповiдно до Кодексу законiв про лрацю Украiни (надалi -КЗпП), Закону Украiни <Про колективнi договори i угоди> та визначае взасмнi виробничi,
труловi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж Ръботодавцем та Працiвниками Тов кАвв
Ужгород>.
1.2. Сторони визнають повноваженЕя одна одноi i зобов'яз}тоться дотримуватись принципiв
соцiмьного дiалогу: законностi та верховенства права, репр"зaпrua"""остi i правоможностi
cTopiH та ix представникiв, незмежностi та рiвнопраЪноЪтi cTopiH, *оп"rруЙвпо"тi .,а
взаемодii, добровiльностi та прийнятгя реальн"х зобъв'язань, взаъмноi nouu., .u пошуку
компромiсниХ рiшень, обов'язковостi розгляду пропозицiй cTopiH, прiоритету узгоджувальнихпроцед}р, вiдкритостi та гласностi, обов'язковостi дотримання досягн}тих домовленостей,
вiдповiдал bHocTi за виконання прийнятих зобов'язань пiд час провед.";" ;.;;;;;opiB цодо
укладення колективною договору, внесення змiн та доповнень до нього, вирiшення Bcixпитань соцiально-економiчних, виробничих i трудових вiдносин, що a ,rр"дr"rо"
колеюивного договору.
1.3. Умови цього колективного договору е обов'язковими для CTopiH, що його пiдписали.r.4. Положення чього .Щоговору поширюються на Bcix Працiвпr*i, i a обов'яз*овими як
для Роботодавця. так i для кожного прачiвника.
1.5, Жодна iз CTopiH, що пiлписала цей !оговiр, не може в одностOронньому
порядку припинити виконання чи дiю його положень,

1:6_. Ц"О ,Щоговiр чинний у випадку змiни складу, структури i найменування
пlдприемства, а у випадку його реорганiзацii BiH зберiгае чиннiсть протягом строку, наякий його укладено, або може бри переглянутий за згодою cTopiH. У pbi змiни власника
пiдприсмства чиннiсть колективного договору зберiгаеться протягом строку його дii, шrе не
бiльше одного року. У цей перiод сторон" повиннi розпочати переговори про укладеннянового чи змiну або доповнення чинного колективного договору.
!.l . Положення цього.Щоговору дiють до пiдписання нового доювору.1.8. Змiни та доповнення до цього.щоговору вносяться в обов'язковому пф"о*у вiдповiдно
до змiн у чинному закоЕодавствi Украiни з питань, що е предметом цього .Щоiо"оjу, а також заiнiцiативою однiеi зi CTopiH пiсля проведення n.p..ouoiiu ,u до"".п""п" u.u.'JnoT згоди, i
набувають чицностi як додаток до цього .Щоговору пiсля його затвердження i пiдписання на
спiльному засiданнi CTopiH,
1.9. I]ей ,Щоговiр пiдлягае повiдомнiй реестрацii в порядку, встановленому чинним
законодавством Украrни.
Контроль за виконанням цього .Щоговору здiйснюеться безпосередньо Сторонами чи
створеною ними робочою комiсiсю.
1,10. Уповноваженi особи, якi ухиляються вiд участi в переговорaж щодо укладення,внесення змiн чи доповнень до цього !оговору, а також виннi Ъ порушеннi та ньвиконаннi
ЗОбОВ'ЯЗаНЬ ЩОДО НЬОГО, Ненаданнi iнформацii, необхiдноi дп"- 

-""д"пrr" 
кол9ктивних

переговорiв i здiйснення контролю, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, 
"ar*ouo""oryчинним законодавством Украihи.
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2. Органiзацiя працi,
забезпечення продуrсгивноi зайнятостi

2.1. Жодний iнший трудовий договiр чи контракт, що пiдписуеться Роботодавцем з

Працiвниками, не може суперечити цьому Договору таким чином, щоб порiвняно з

ocTaHHiM права та iнтересИ працiвника в трудовому договорi чи KoHTpaKTi були якимось
чином обмеженi. У випадку виникнення такого протирiччя вiдповiднi положення
трудового договору (контракгу) вважаються недiйсними.
2.2. Роботодавець не вправi вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, не обумовленоi
трудовими договорами (контрактами), Пiдприемство зобов'язане передбачити в трудовому

договорi (KoHTpaKTi) чи розробити i затвердити для кожного працiвника його

функцiональнi обов'язки (посадову iнструкцiю), ознайомити його з ними i вимагати iх
u"*orunn". В цих функцiональних обов'язках (посадовiй iнструкцii) чи в трудовому договорi
(контраюi) може бути передбачено виконанЕя одним з працiвникiв обов'язкiв iншого
лише у випадках тимчасовоi вiдсlтностi останнього у зв'язку з хворобою, вiдпусткою чи з

iнших поважних причин, з урахуванням його реальноi моя<ливостi виконувати ix, тобто

з врахуванняМ необхiдноi професiйноi пiдготовки i зайнятостi при виконаннi безпосереднiх
обов'язкiв.
2.з. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати cBoi обов'язки,

працювати чесно i лобросовiсно. дотримуватися дисциплiни прачi, свосчасно i точно
виконувати розпорядження Роботодавця та уповноважених ними осiб, дотримуватися
трудовоi та технологiчноi дисциплiни, вимог нормативних aKTiB з охорони працi, дбайливо
ставитись до майна Роботодавця, на вимогу Роботодавця надавати звiти про виконання
cBoix конкретних обов'язкiв.
2.4. При звiльнення працiвникiв у випадку змiн в органiзацii працi, при скороченнi

чисельностi чи штату, вони персонаJ'Iьно попереджаються Роботодавцем про маЙбутнс

звiльнення не пiзнiше нiж за два мiсяцi.

3. Нормуваншя i оплата працi, встановлення норми, системи, розмiрiв заробiтноi плати
й iнших видiв трудових виплат

3.1. Роботодавець виплачуе заробiтну плату працiвникам регулярно в робочi днi не рiдше
двох p,BiB на мiсяць 15 та 3l числа кожного мiсяця.
з,2. Якщо день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдним, святковим або неРОбОЧИМ

днем. заробiтна плата виплачусться напередоднi.
з.3. Вiдомостi про оплату працi працiвникiв надаються iншим органам i особам лише у
випадках, прямо передбачених законодавством УкраiЪи.
з.4. При пiдписаннi трудового договору (контракту) Роботодавець доводить до
вiдома працiвникiв розмiр, порядок i TepMiH виплати заробiтноi плати.

з.5. основна заробiтна плата працiвникiв встановлюсться у виглядi посадових окладiв. шо

закрiпленi у штатному розписi, затвердженому .Щиректором пiдприсмства.
з.6. KoHKpeTHi розмiрИ посадовиХ окладiв працiвникiв визначаються у штатЕому розписi
пiдприемства у вiдповiдностi з професiями, квалiфiкацi€ю працiвникiв, складнiстю та

р{овами виконуваноi ними роботи. При цьому, основна заробiтна плата не може бути
меншою встановлеItого законодавством УкраiЪи MiHiMpty.
з.7. Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсуеться
iншим часом вiдпочинку, оплачуеться у подвiйному розмiрi. При вирiшенi питань
оплати працi Власник (орган, що його представляе) керуеться положеннями статей

КЗпП i Закону Украiни кПро оплату прачi>.

4. Встановлення гарантiй, компенсацiй i пiльг
4.1. Працiвникам надаються гарантii та компенсацii при службових вiдряджепнях, при
переiъдi на роботу в сiльську мiсцевiсть i в iнших випадках, передбачених чинним
зzlконодавством Украiни.
4.2. Роботодавцем встановлюються TaKi додатковi (не передбаченi чинним
законодавством Украiни) гарантii, компенсацii i пiльги:
1) Компенсацiя за використання особистого транспорту - для Працiвникiв, з якими
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досягнуто вiдповiдних домовленостей.
2) Забезпечення спецодягом та спецвзуттям - для Працiвникiв згiдно з Додатком 5

,Щоговору.
3) .Щля забезпечення безперебiйною спiлкув.ш{ня в межах виконання трудових обов'язкiв
надаеться прiво користування телефонним стiльниковим зв'язком, а саме телефонним
номером корпоративного зв'язку та телефонним апаратом, без переходу права власностi на
телефоннi апарати фiзичним особам, що працюють на пiдприемствi. Узюдження фактичною
використання телефонiв повинЕо бути вiдповйним чином оформлено .Щодатком 3 ,Щоговору.

5. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочинку
5.1. На пiдприсмствi встановлено п'ятиденний робочий тиждень (норма - 40 годин на
тиждепь).

Вихiднi днi: субота, недiля.
5.2. Розпорядок роботи по пiдприемству:

5.2.1. ,Щля водiiв вантаrкних двтомобiлiв, вантажникiв та прибиральпикiв
територii всгановлю€ться наступнпй реrким роботи:

Для водiiЪ вантаrкних автопrобiлiв та BaHTa?IiHItKiB технiчного вйдiлу зпriнний

I - змiна lI - змiна III - змiна

Початок робочоТ змiни 05.00 l0.00 l8,00
Кiнець робочоТ змiни l3.00 l8.00 02,00

Вiдпочинок (харчування)
протягом робочого часy

05.00- 1з.00 l0.00-18.00 l8.00-02.00

.Щля прибиральникiв територii вiддiлу прибпрання:
а) початок роботи - 6:00
в) закiнчення роботи - l4:00
Перерву лля харчувalЕЕя й вiдпочинку працiвники використов},ють на власний розсуд.
fuя волiiЪ вантажних автомобiлiв, вантажникiв та прибиральникiв територii час

роботи встановлюеться графiками роботи (графiком змiнностi) та розпорядженнями
адмiнiстрацii пiдприемства, але не бiльше 10 годин Еа день (без врахування часу на перерву

для вiдпочинку i харчування), але тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не повинна
перевищувати яормального числа робочих юдин. Цi працiвники працюють у вихiднi та
святковi днi. Цей час включаеться у мiсячну норму часу. Вихiднi днi передбачаються для них
графiком роботи. Робота у вихiднi та святковi днi компенсуеться в порядку, передбаченому
законодавством Украiни

5.2.2. [ля працiвникiв абонентного вiryliлу:
а) початок роботи - 8:00
б) перерва на харчування та вiдпочинок - iз 12:00 до 13:00

в) закiнчення роботи - 17:00
5.2.3. Для працiвникiв вiддiлiв та структурних пiдроздiлiв:

а) початок роботи - 8:30
б) перерва на харчування та вiдпочинок - iз 12:30 до 13:00

в) закiнчення роботи - l7:00
5.3. Перерву для харчування й вiдпочинку працiвники використовlтоть на власний розсуд.
5.4. Прачiвники мають пр,во на KopoTKoTepMiHoBi перерви санiтарно-гiгiенiтIого
призначенця.
5.5. У випадку виробничоi необхiдностi дJlя окремих категорiй працiвЕикiв може бlти
встановлений iнший режим робочого часу - з дотриманЕям вимог чинного законодавства.
5.6. У будь-якому випадку загальна тривалiсть робочого часу працiвникiв ве може
перевищувати встановлену законодавством Украiни тривалiсть робочого часу за вiдповiдний
перiод (тиждень, мiсяць, piK).

Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв
скорочуеться на одну юдину.

Робота у вихiднi днi компенсуеться працiвниковi в порядку, передбаченому
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законодавством Украiни.
5.,7. Облiк часу виходу на роботу та закiнчення роботи ведеться в табелi облiку

використання робочого часу в годинrrх.

5.8. Прачiвники ТоВ кдВЕ Ужгорол) мають право на отримання таких вiдпусток:

1) щорiчнi вiдпустки:
- основна вiдпусткаl
- додаткова вiдПустка за робоry iз шкiдливими Та важкимИ УI\{Оваt{И Прац1;

- додаткова вiдпустка за особливий харакгер прачi;
- iншi додатковi вiдпустки, передбаченi чинЕим закоЕодaвством Украihи;

2) лолатковi вiдпустки у зв'язку з нzвчанЕям;
3) творча вiдпустка;
4) вiдпустка для пiдютовки та 1^racTi в змаганнях;
5) соцiальнi вiдпустки:

- вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологамиi
- вiдпустка для догJIяду за дитиною до досягнення нею трирiчною BiKy;

- вiдпустка у зв'язку з усиIrовленням дитини;
- додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей.;

6) вiдпусiки безЪбереження заробiтноi плати (ст.25 Закону Украiни <Про вiдпустки>).

законодавством Украiни та трудовим договором можуть устtшовЛюВатиСЯ iНШi ВИДИ

вiдпусток.
5.9. Прачiвники пiдприсмства мають право на шорiчну основну вiдпустку, тривалiсть якоТ

становить 24 календарних днi. За HMBHocTi передбачених законодавством пiдстав тривалiсть

вiдпустки може б}ти збiльшена.
Особам з iнвалiднiстю I i II груп надаеться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30

календарних днiв, а особам з iнвалiднiстю III групи - 26 календарних днiв,
Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB надаеться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 31

календарний день.
5.10. Прачiвникчlм надаеться щорiчна додаткова вiдпустка:

1). Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу iз шкiдливими i важкими ),It{овами працi

тривалiстю до З5 каленларних днiв надаеться працiвникам, зйнятим на роботах, пов'язаних

iз негативним впливоМ на здоров'я шкiдливих виробниtмх факгорiв, за Списком виробництв,

цехiв, професiЙ i посад, затверджуваним Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи. Конкретна тривалiсть

вiдпустки, зазначеноi в частинi першiй цiеi cTaTTi, вставовлюеться колекгивним чи трудовим

дого;ороМ залежнО вiд результатiВ атестацii робочих мiсць за умова},{и працi та часу

зайнятостi працiвника в цих }мовах.
2). Окремим категорiям працiвникiв, робота яких пов'язана з пiдвищеним нервово-

емоцiйним Ti iнтелекryальним навантаженням або виконуеться в особливих природtих

географiчних i геологiчних ),Ir{oBax та 1мовах пiдвищеЕого ризику для здоров'я, - трившtiстю

ло 35 календарних днiв за Списком виробництв, робiт, професiй i посад, затверджуваним

Кабiнетом MiHicTpiB Украihи.
5.11. Загальна тривалiсть щорiчних ocHoBHoi та додаткових вiдпусток не може

перевищувати 59 календарних днiв.
5.iz. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 po.iB, або дитину з

iнвмiднiстю, або яка усиновила дитину, MaTepi особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи Д
I групи, одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I

групи, якиЯ виховуе ii без MaTepi (у тому числi у разi тривалою перебування MaTepi в

nirqr"-uno*y заклалi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з

дrпiпr"ruч пiдгрупи Д I групи, чи одному iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова

оплачувана BiйcTKa тривалiстю 10 календарних днiв без урах}ъання святкових i неробочих

днi". ia HMBHocTi декiлькох пiдстав для цадання цiеi вiдпустки ii загальна триВаЛiСТЬ Не МОЖе

перевищувати l7 каленларн их днiв,
S.iЗ. ДЬдаr*ова вiдпустка iз збереженням заробiтноi плати строком 14 календарних днiв на

piK надаеться )п{асникам лiквiдацii наслiдкiв на ЧАСС (1 та 2 катеюрiй), вiдповiдно до Закону

Украiни ''Про Стаryс i соцiальний захист громадян. якi пострФкдали внаслiдок

Чорнобильськоi катастрофи ".

5.1Ъ.1. Учасникам бойових дiй, постражда:rим учасникаI\,t Революцii Гiдностi, особа]\{ з

iнвалiднiстю внаслiдок вiйни, статус яких визначений Законом Украiни "Про статус BeTepaHiB

!,



вiйни, гарантii ii соцiального захисту", особам, реабiлiтованим вiдповiдно до Законч
УкраiЪи "Про реабiлiтачiю жертв репресiй комунiстичного тоталiтарного режиму 1917-1991
poKiB", iз числа тих, яких було пiддано репресiям у формi (формах) позбавrrення волi
(ув'язнення) або обмеження волi чи примусового безпiдставного помiщення здоровоi людини
до психiатричного зarкJIаду за рiшенням позасудового або iншого репресивного органу,
надаеться додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтноi плати тривалiстю 14 календарних
днiв на piK.
5.14. Перелiк професiй та посад працiвникiв, якi мають прllво на одержмня додатковоi
вiдпустки, наведений в .Щодатку 3 .Щоговору.

На час вiдпустки за працiвником зберiгаеться мiсце роботи i середня заробiтна плата.
Сторони зобов'язуються узгоджувати до 10 сiчня кожного каrлендарного року,

затверджувати i доводити до вiдома працiвникiв графiк щорiчних вiдпусток на поточний piK.
При складаннi графiкiв врЕrховутоться iнтереси виробництва, особистi iнтереси

працiвникiв та можливостi для ikнього вiдпочинку.
Щорiчнi вiдпустки можуть бути перенесенi на iнший час у випадках, передбачених

законодЕlвством та за згодою cTopiH.
Конкретний перiод надання щорiчних BiдrycToK у межах, установлених графiком,

узюджуеться мiж прадiвником i власником або уповновФкеним ним органом, який
зобов'язаний письмово повiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiш як за два
тижнi до встановленою графiком TepMiHy.
5.15. Прачiвники пiдприемства мають право на iншi види вiдпусток, передбаченi
законодавством.
5.16. За сiмейними обставинами та iншими поважними причинаI\4и Прачiвникам за
iiнiми змвами можугь бути наданi KopoTKoTepMiHoBi вiдпустки без збереження заробiтноi
плати на TepMiH, обумовлений угодою мiж працiвником та Роботодавцем, с}марною
тривалiстю не бiльше 15 календарних днiв в piK.
5.17. Bci Прачiвники зобов'яз}тоться без дозволу Роботодавця не перебувати у примiщеннях
ТОВ кАВЕ Ужгород> у неробочий час з причин, не пов'язшlих з роботою, а також не
з.rпрошувати туди cTopoHHix осiб.

6. Прийом i звiльнення працiвникiв
6.1. Форми i умови трудового договору (контракry). не можуть погiршувати уиови прачi
робiтника порiвняно з чинним законодавством Украiни.
6.2. Кожний прийнятий працiвник зобов'язаний ознайомитися з }мовами цього flоговору пiд
пiдпис.

7. Умови i охорона працi'7,|, Забезпечення безпечних ploB прачi е обов'язком Власника (уповноваженого ним
органу), який органiзуе умови працi на робочому мiсцi, безпеку технологiчних процесiв,
машин, механiзмiв, обладнання, iнших засобiв виробництва, наявнiсть засобiв захисту.'1.2, Працiвники мають право вiдмовитись вiд дорученоi роботи, при якiй створюеться
ситуацiя, небезпечна для житгя i здоров'я, якщо TaKi },]!Iови прямо не передбаченi
трудовими договорами (контрактами).
7.З. Роботодавець зобов'язу€ться забезпечити виконilння Bcix заходiв по oxopoHi працi,
передбачених в,Щодатку 8 до цього.Щоговору. Перелiк посад, яким для виконання сл}я<бових
обов'язкiв, передбачена видача спецодягу, спецвз).ггя, наведений в !одатку 5.
7.4. Роботодавець зобов'язуеться затвердити комплекснi органiзацiйно-технiчнi заходи по
дотриманню нормативiв безпеки, гiгiени прачi, пiдвищення iсн}точого рiвпя охорони працi з
видiленням коштiв на ix виконання.
'7.5. Працiвники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних аюiв про охорону
працi, правила поведiнки з машинrll\.lи, механiзмами, обладнанням, iншими засобами
виробництва, користуватися засобами iндивiдуального i колективного захисту,
проходити обов'язковi медичнi огляди (можуть бути передбаченi i iншi обов'язки
працiвникiв).
'7.6. Власник (уповноважений ним орган) зобов'язавий вiдшкодувати Працiвникам
збитки, завданi ушкоджеЕням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв, а
також моральнi збитки, завданi внаслiдок небезпечних або шкiдливих умов працi, на
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умовах i в порядку, передбачених статтею 173 КЗпП, Законом Украiни <Про охорону працi>l
та iншими нормативними акгами Украi'ни.
7.7. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi iпл у
(розпорядження) транспортнi засоби, TexHiky та iнше майно Власника лише
цlлях.

користування
у службових

7.8. Перелiк професiй та посад, робота, яких пов'язана з забрудненням i яким безкоштовно
видаються миючi засоби, наведенi в ,Щодатку б !оговору .

8. Соцiальнi пiльги i гарантii
8.1. Роботодавець пiдприсмствагарантуе:
8.1.1. надання Працiвникам вiльного часу для проходження медичних оглядiв;
8.1.2. надання оплачуваноi вiдпустки в розмiрi не бiльше трьох днiв у наступних
випадках:

- укладення шлюбу;
- поховання близьких (MaTepi, батька, дiтей, другого iз подружжя);
- народження дитини.

8.2. За рахунок коштiв пiдприемства виплачувати працiвникам наступнi виплати:
8,2.1. Надання одноразовоi благодiйноi матерiальноi допомоги в розмiрi 500,00 грн. у зв'язку
з сiмейними обставинами - за наявностi вiдповiдноi заяви працiвника.
82.2, Олноразовi благодiйнi матерiальнi виплати:
- видiлення одноразовоi благодiйноi допомоги в розмiрi 1 500,00 гривень на поховання
працiвника ТоВ (АВЕ Ужгород>l та 1 500 гривень на поховання блиiьких (MaTepi, батька,
дiтей, другого iз полружжя) - за наявностi вiдповiдноi заяви працiвника (родичiв);
- видiлення одноразовоi благодiйноi допомоги в розмiрi 1 5о0,00 .p"u""" u p*i уппuд"пr"шлюбу працiвника пiдприемства - за Hб{BHocTi вiдповiдноi заяв, ,rрацi"rика;
- видiлення одноразовоТ благодiйноi допомоги в розмiрi 1 000,00 гривень при народхtеннi
дитини працiвника ТоВ кАВЕ Ужгород) - за нirявностi вiдповiдноi заяви працЬника;
- видiлення одноразовоi благодiйноi допомоги в розмiрi l 000,00 .pr""no при виходi на
пенсiю працiвника ТоВ кАВЕ Ужгород> - за наявностi вiдповiдноi зая"и прачiвн"*а.

Bci види грошових виплат та заохочень у виглядi соцiальних гарантiй працiвникам
обмежуються фiнансовими vожJlивос Iями пiдприсмства.

9. Праця та соцiалыrий захист жiнок9.1, З метою створення належних }мов для працюючих жiнок, збереження it здоров'я,
охоронИ материнства i дитинства, забезпечення гендерноi piBHocTi на виробництвi
Роботодавець зобов'язусться:

I. Забезпечити додержання чинного законодавства Украiни щодо piBHocTi прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв.

II Здiйснити заходи, спрямованi на форлrування гендерноi культури Працiвникiв.III. Полiпшити 1шови працi жiнок шляхом вивiльнення i' з виробництва з важкими i
шкiдливими }l!{овами працi, надання можливостi лля робоiи на умовах r.нучкого
режиму працi.

9 ]. Жiнцi, яка працюе i ма€ двох або бiльше дiтей BiKoM ло 15 poKiB, або ли,гину з
iнвапi:нiстю, або яка усиновила дитину, MaTepi особи з iнвалiднiстю . д"r"r.ruu пiдгрупи д I
т\пи. одинокiй MaTepi, батьку дитини або особи з iнвмiднiстю з дитинства пiдгрупи А I
:рlпи. який виховуе ii без MaTepi (у тому числi у разi трива.rого перебування MaTepi в
-;iKrBanbHoMy закладi), а також особi, яка взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з
-fптfiнства пiдгрупи А I групи, чи одному iз прийомних батькiв надаеться щорiчно додаткова
.пJач},вана вiдпустка тривалiстю 10 календарних днiв без ура\ування au"rnour* i неробочих
:ЛiВ. За НаЯВНОСТi ДеКiЛЬКОХ Пiдстав для надання цiеТ вiдпустки iT au.-oru ,р"uалiсть не може
-aревнш) вати I7 календарних днiв.
';,j, Жiнкам, Що МаюТЬ дiтей BiKoM до пiвтора року, надаються, KpiM загальноi перерви для
зi:починку i харчування, додатковi перерви для годуваяня дитини. IJi перерви надаються не
:i:ше Hi;K через три години тривалiстю не менше тридцяти хвилин кожна.
iiэll наявностi двох i бiльше грудних дiтей тривалiсть llерерви встановлюеться не менше
]t]_]ПНIl.
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10. гАрАнтli дIяльностI прЕдстАвникА прАцIвникIв
ПIДПРИ€МСТВА

1 0. 1 . Представник працiвникiв зобов'язаний:
10.1.1. проводити збори працiвникiв пiдприсмства;
l0.2. Ознайомлювати працiвникiв iз iнформацiею, одержаною вiд Роботодавця з

питань, пов'язаних з працею i соцiа.rьно-економiчним розвитком пiдприсмства.

11. Вiдповiдальнiсть CTopiH, вирiшення спорiв
11.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язкiв, передбачених
uиrt !,оговором. Сторони несуть вiлповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства
}kраiни.

Суперечки мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому чинним
законодавством УкраТни.
l1.2. Притягнення до дисциплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi вiдповiдальностi
не викiючае цивiльноi, матерiальноi чи iнших видiв вiдповiдальностi винних осiб.

12. Прикiнцевi положенIlя
l2.1. I{ей !оговiр набирас чинностi з дня його пiдписання представниками CTopiH. Строк
дii цього договору - до 31.12.2026 р., але пiсля закiнчення TepMiHy дii ,Щоговору його
положення продовжують дiяти до прийняття нового колективного договору.
l2.2. Змiни i доповнення до цього !оговору протягом строку його дii можуть
вноситися лише за взасмною згодою CTopiH.
l2.3. Контроль за виконанням цього .Щоговору здiйснюсться безпосередньо
Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами
згодою (в письмовiй або уснiй форпri).
12.4. Сторони, якi пiдписали цей.Щоговiр, щорiчно, не пiзнiше 15 сiчня звiтують про його
виконання шляхом складання вiдповiдного звiту.
l2.5. Цей !оговiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi мають рiвноцiнне юридичне
значення.

Вiд Роботодавця: Вiд iMeHi працiвникiв пiдприемства
Представник працiвникiв:

/Н.В. Якубик/ / Б.Ю. Ус/

"l9> "пипня 2021 р.
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,Щодаток Л! 1

до колективного договору
ТОВ (АВЕ Ужгород>>
Затверджено

ПОЛОЖЕННЯ
про оплаmу працi, сmLLфtулювання працi mа соцiмьнi zapaHmiI

I. 3аzацьнi полоJrсення.
положення про оплату працi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАвЕ

}';кгород> (надаrri - ТоВ кАВЕ Ужгород>) розроблено з використанням основних положень
Ко:ексу Законiв про працю Украiни, Закону Украiни <Про оплату працi> вiд 24.03.1995 рокуNэ 108/95-ВР, Закону Украiни кПро вiдпустки> вiд tS.tl.tЧЯО-року Nч 504/96-ВР, За*ону
Украiни <Про колективнi договори i угоди> вiд 01.07.1993 року lVч ЗЗSО-ЖI.
2. Ошаmа працi.

Заробiтна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку
В-rасник або уповноважений ним орган виплачус прачiвникЪвi ,u u"*onЪ"y ни" робо.у.Структура заробiтноi плати склада€ться з:
- ocHoBHoi заробir Hoi плати;
- додатковот заробiтноi плати;
- iнших заохочуваJIьних i компенсацiйних виплат.

основна заробiтна плата - це винагорода за виконану роботу, вiдповiдно до
встановлениХ норм працi i встановлюетЬся у виглядi посадових окладiв.

Додаткова заробiтна плата - це винагорода за роботу понад встановленi норми, за
Tp1,:oBi успiхи i за особливi умови працi. Вона включас доплати, надбавки, гарантiйнi i
коrrпенсацiйнi виплати! передбаченi чинним законодавством Украiни, премii пов'язанi з
виконанням завдань i функцiй.

.Що iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат включаються премii за
спецiацьними положеннями! компенсацit та iншi грошовi та матерiальнi виплати,
непередбаченi актами чинного законодавства, або якi здiйснюються пЬнад встановленi
ак-та\lи норми.

основним джерелоv кош гiв на оплату прачi с частина доходу та iншi кошти. отриманi
внас.,liдок господарськоi дiяльностi ТоВ (АВЕ Уяtгород>.

!о фонлу ocHoBHoi заробiтноi плати включаеться заробiтна плата, нарахована за
впконану роботу, вiдповiдно до встановлених на ТоВ кАВЕ Ужгород> норм працi (норми
ЧаС\'. Виробiтку, обслуговування, посадовi обов'язки) за посадовими окладами.

!о фонду додатковоi заробiтноТ плати:
надбавки та доплати до посадових окладiв :- персонапьнi надбавки, встановлюються додатково за наказом директора ТоВ кАВЕ
Ужгород>;

- за сумiщення професiй (посад), розширення зови обслуговування або збiльшення
обсягу викон1 ваних робir. виконання обов'язкiв тимчасово вiлЬутнього прачiвника;- iншi надбавки та доплати за встановленняп.I.

за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, розширення зони
обс-lr,говуваннЯ або збiльшеннЯ обсягу виконуВаних робiТ ""ru"o"ra.rua" доппurч у розмiрi:о 20О% посадового окладу вiдсутнього працiвника.

за сумiщення професiй (посад) виплачусться доплата у розмiрi рiзницi в tr.садових

I
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окладах посад, що сумlщаються.
Стосовно премiювання працiвникiв ТОВ (АВВ Ужгород> вiдпрацьовано <Положення про

премiювання> .

Оплата працi працiвникiв за виконання робiт згiдно з договорами цивiльно-правового
\арактеру. включаючи логовiр пiлрялу та логовiр про надання послуг. та розмiр коштiв.
спряl\lованих на оплату прачi чих прачiвникiв. визначасться. виходячи з укладених логоворiв
на виконання робiт (послуг) i платiжних документiв.

Робота у святковi, неробочi та вихiднi днi, якщо вона не компенсу€ться iншим часом
вi_rпочинку. а також в понадурочний час оплачусться у полвiйному розмiрi. Оплата щорiчних
i :о.lаткових вiдпусток проводи,l ься вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. грошових
Korl пенсацiй за невикористану вiдпустку.

Працiвники, якi прачюють за сумiсництвом. одержують заробiтну плату за фактично
внконану роботу.

При вирiшеннi iнших питань оплати працi ТОВ кАВВ Ужгород> керусться положеннями
статей КЗпП i Закону Украiни кПро оплату прачi>.

ТОВ кАВЕ Ужгород> проводить змiни в оплатi та перегляд заробiтноi плати за умов
зrriни розмiру мiнiмальноi заробiтноТ плати.
3. Маtперiапьна dопомоzа,

За рахунок коштiв пiлприсмства виплачувати лрачiвникам насrlпнi виплаtи:
a l. Надання одноразовоi благодiйноJ матерiальноi допомоги у зв'язку з сiмейнимиw

ооставинами - за HaJIBHocTl вlдповlдноl заJ{ви працrвника.
2. Одноразовi благодiйнi матерiальнi виплати :

а) видiлення одноразовоi благодiйноi допомоги в розмiрi 1500 гривень на поховання
працiвника ТОВ (АВЕ Ужгород> та l500 гривень на поховання близьких (MaTepi. батька,
]iтей, другого iз подружжя) за наявностi вiдповiдноi заяви працiвника (роличiв);

б) видiлення одноразовоi благодiйноiL допомоги в розмiрi 1500 гривень в разi
},к-]аJення шлюбу прачiвника пiдприсмства - ]а HоlBHocTi вiдповiдноТ заяви прачiвника:

в) видiлення одноразовоii благодiйноТ допомоги в розмiрi 1000 гривень при
народженнi дитини працiвника ТОВ кАВЕ Ужгород)) - за наявностi вiдповiдноi заяви
працiвника.

г) видiлення одноразовоТ благодiйноi допомоги в розмiрi 1000,00 гривень при виходi
на пенсiю працiвника ТОВ кАВЕ Ужгород> - за HaяBHocTi вiдповiдноi заяви працiвника.

Bci види грошових виплат та заохочень у виглядi соцiальних гарантiй працiвникам
обrtежуються фiнансовими можливостями пiдприемства.

.Що iнших виплат, якi не входять до фонду оплати працi включають:

л - витрати на вiдрядження:

' 
допомоги по тиIчlчасовiй непрацездатностi, в межах перших п'яти olulачуваних
пiдприемством днiв, передбачену спецiальним чинним законодавством Украiни;

- BapTicTb виданого спецодягу, спецвзут"гя та iнших засобiв iндивiдуfu,Iьного захисту,
]\lила та миючих засобiв, знешкоджувальних засобiв або вiдшкодування витрат
працiвникам за придбання ними спецодягу> спецвзуття та iнших засобiв
iндивiдуа-пьного захисту у випадках невидачi iх адмiнiстрацiею;

- витрати на пiлгоrовку та перепiдготовку калрiв:
- витрати на проведення кl л bTl pHo-ocBiTH ix та озлоровчих заходiв:
- витрати на придбання медикаментiв для лiкувально-профiлактичних цiлей на ТОВ

<АВЕ Ужгород>;
- компенсацii прачiвникам за використання для потреб виробництва власного

iHcTpyMeHTy та особисr ого транспорт} :

- rtатерiапьнадопомога;
- витрати пов'язанi з виконання]\t працiвником його трудових обов'язкiв

(вiдшкодування витрат на вiдрядження по факту наданих документiв з використанням
в-цасного чи орендованого автотранспорту).

1.Пidсу.ttованuй облiк робочоzо часу mа оплапла паdурочнлtч zoduH
-+.1. Пiдсумований облiк робочого часу запроваджу€ться для oxopoHuiB.
-+.:. Облiковим перiодопt вважають календарний мiсяць. У разi звiльнення працiвника
го:,ини пiдс}шовують за вiдпрацьований у мiсяцi перiод.
{.j. Роботу в надурочний час оплачують у подвiйному розмiрi годинноi ставки.



Працiвникам, яким установлено пiдсулtований облiк робочого часу, як надурочнi
оп--Iачуються Bci години, вiдпрачьованi понад установлений робочий час в облiковому
перiодi.

.Щля працiвникiв, яким установлено пiдсумований облiк робочого часу, робота у
святковi та неробочi днi за графiком включасться в норму робочого часу за облiковий перiод,
\ становлену на п iлприсмствi.

Вiд Роботодавця: Вiд iMeHi працiвникiв пiдприсмства

Н.В. Якчбик / / Б.Ю. Ус /

l
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Затверджено
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Положення про премiювання

1. Загальнi положення
1.1. I{e Положення розроблено вiдповiдно до Конституцii УкраIни, Кодексу

законiв про працю Украiни, Закону Укратни "про оплату працi'' та iнших
норIlативно-правових aKTiB.

1.2. !иректор ТоВ кАВЕ Ужгород>, або особа, яка виконус його обов'язки
(Ja".ri - керiвник), здiйснюе премiювання керiвникiв структурних пiдроздiлiв,
спецiалiстiв та iнших категорiй працiвникiв (далi - працiвники) ТОВ <АВЕ Ужгород>
в \tежах фонду оплаги працi.

l .3. Премiювання працiвникiв ТОВ (АВЕ Ужгород> здiйснюсться
щоrriсячно за пiдсумками роботи У попередньому мiсяцi вiдповiдно до iх особистого
вк-]аду в зага"rьнi результати роботи.

1.4. В окремих випадках, за рiшенням керiвника та у визначених ним
розrriрах можуть буrи лодатково заохоченi працiвники за сумлiнну працю. якi
вiJзначились при виконаннi завдань або до ювiлейних дат.

1.5. Пiдставою для виплати премii працiвникам € наказ ТОВ <АВЕ
) }';кгорол>.

1.6. Премiювання директора, заступникiв директора та головного
бlхгалтера (далi -Керiвництво) ТОВ кАВЕ Ужгород) здiйсню€ться за рiшенням
lборiв засновникiв за резулыатами рiчних показникiв пiлприсмства.

2. Порядок визначення фонду премiювання га напрямки
иого використанIlя

2.1. Фонд премiювання ТОВ кДВЕ Ужгорол> (лалi - фонд премiювання)
) lворю€ться за рахунок eKoHoMi'i фонду оплати працi.

2, 1.1. Сума фонду оллати працi, та iнших виплат, що не входять до фонду
::l_-lати працi (лiкарнянi за рахунок пiдприсмства, разовi нецiльовi благодiйнi
:..поlrогlr) розраховусться виходячи iз загального обороту за наданi послуги (без
_:ultх.fоходiв непов'язаних з основни 1видом дiяльностi) та не може перевищувати
]бOо загального обороту. Сума включае в себе витрати на оплат} Сдиного
С.,,цiа-.tьного внеску.

2.2, Фонд премiювання спрямовусться на:



створення щомiсячного резерву для премiювання Керiвництва у розмiрi З0
BiJcoTKiB посадового окладу директора,20 вiдсоткiв посадових окладiв заступникiв
.]нректора та головного бухгалтера;

премiювання за результатами роботи працiвникiв.

3. Порядок розрахунку коштiв для виплати премiй

-:.1. Бухгалтерiя щомiсячно визнача€ Фонд оплати працi вiдповiдно п.2.1.1, та
сl rrи фонду премiювання вiдповiдно п.2.2. на,.

- премiювання за результатами роботи за звiтний перiод;
- фопд керiвника.

].]. Фонд для щомiсячного премiювання прачiвникiв визначасться без урахування
створення резерву на виплату рiчних премiй керiвництва ТОВ (АВЕ Ужгород>,
фон.зl,премiювання керiвника, премii за сумлiнну працю з нагоди ювiлейних дат.

-i. 
j. Визначення вiдсотку щомiсячного премiювання прачiвникiв здiйснюсться

ш-]я\о\I виведення спiввiдношення фонду премiювання до фонду посадових окладiв
прачiвникiв за штатним розписом. Сума фонду на премiювання за результатами
роботи за мiсяць по кожному структурному пiдроздiлу визнача€ться шляхом
\tно;{iення фонл1 посадових окладiв прачiвникiв струк,l}рного пiлроз:iлу з

вра\\,вання вакантних, тимчасово вакантних посад (без врахування окладiв
прачiвникiв, на яких накладено дисциплiнарнi стягнення та вжитi заходи
:ltс чи пл iнарного впливу) на визначений вiдсоток.

].-+. Бухгалтерiя в установленому порядку розрахову€ фонд премiювання ТОВ
,.\ВЕ Ужгород) та розрахунковий розпriр премii у вiдсотках за результатами роботи
за rr ic яць.

| 4. Порядок та у}tови препriювання за результатапrп роботи

-:.l. Пiсля визначенtIя в установленому порядку розмiру мiсячного фонлу
rреttiювання та його розрахунк1 у вiдсотках до фонд} посадових окладiв.
бlхгалтерiя розраховус суму фонду премiювання кожному структурному пiдроздiлу
з;{\о_]ячи з фонлу посадових окладiв прачiвникiв кожного вiдповiдного струк,lурного

-::роз:iл1 {без врахування окладiв праuiвникiв. на яких накладено дисчиплiнарнi
;тягнення та вжитi заходи дисциплiнарного впливу) ,

: ]. Визначений фо"д премiювання по кожному сгр) ктурному пiлрозлiлу
_, зt|.]иться бухгалтерiсю ло керiвникiв структурних пiлрозлiлiв.

-:,_i. Премiювання працiвникiв ТОВ кАВЕ Уrкгород> здiйснюсться вiдповiдно до ix
;;обrtстого вкладу в загальнi результати роботи за пiдсумками
:оботи у звiтному перiодi з урахуванням фактично вiдпрацьованого часу.

:.-+, За результатами роботи у звiтному перiодi для визначення розмiру премii
aэа\овуються TaKi показники:

/9 -
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свосчасне та якiсне виконання працiвником cBoix посадових обов'язкiв;
результативнiсть роботи ;

ви конавська дисциплiна;
трудова дисциплiна;
iнiцiативнiсть.

-1.5. Розмiр премii працiвникiв ТОВ (АВЕ Ужгород,l залежить вiд виконання
показникiв, зазначених у пунктi 4.4 цього Положення, та особистого вкладу в

загальнi результати роботи без обмеження iндивiдуальних премiй максимальними
розмiрами.

.1.6. Премiя не нараховуеться посадовим особам i працiвникам за час вiдпусток,
тимчасовоТ непрацездатн ocTi та в iнших випадках, коли згiдно iз законодавством
виплати провадяться, виходячи iз середньоi заробiтноi плати.

1-7. Накладення дисциплiнарного стягненняr або застосування заходiв
lисциллiнарного впливу поеднуеться з повним позбавленням працiвника премii за
той лtiсяць, у якому накладено стягнення.

-+.8. Працiвникам, якi працювали в ТОВ <АВЕ Ужгород> неповний мiсяць у зв'язку
з призовом на службу до Збройних сил] вступом до навчального закладу,
переведенням на iншу роботу, виходом на пенсiю, звiльненням у зв'язку зi
скороченням штатiв, за власним бажанням, за згодою cTopiH, а також у разi надання
поса:овiй особi, працiвниковi вiдпустки у зв'язку з вагjтнiстю та пологами чи
iншиrrи поважними причинами, виплата премii проводиться за фактично
вi:працьованi в цьому мiсяцi днi.

-1.9. Працiвникам, щойно прийнятим на роботу. у разi, якщо вони працювали
неповний мiсяць, премiя виплачусться на умовах пункту 4.4 цього Положення з

! ра\!,ванням вiдпрацьованого часу.

:,lu, Пi:писанi керiвниками структурних пiдроlдiлiв подання надаються керiвнику
::] ]aTBep.f ження.

- .., Керiвник пложе збiльшити премitо конкретниrt працiвникаьl за рахl нок фонду
.:]:BIlIlKa.

- _], Керiвник може позбавити (зменшити розмiр) премii конкретних працiвникiв
: ..зэеро]подiлити iТ мiж iншими працiвникапrи цього ж пiдроздiлу. Кошти, якi при

_: ..l\ за.]ишаються в економii спрял,Iовуються на збiльшення фонду премiювання
:._1BHlIKiB ТОВ кАВЕ Ужгород,, наступного перiоду.

5. Порядок премiювання за сумлiнну працю та з нагоди
ювiлейних дат

3а сr,лtлiнну працю та з нагоди ювiлейних дат працiвникам ТОВ <АВЕ
i , ]tr.],) rrоже бути виплачена одноразова препIiя з урахуванням особистого вкладу.

] Вип,rата одноразових премiй здiйсню€ться за рiшенням керiвника ТОВ кАВЕ
i:if,о_])) в межах фонду премiювання.



5.3. Розмiр одноразовоi премii визначаеться керiвником.

5.4. Протягом строку дii дисциплiнарного стягнення,
впливу виплата премiй, передбачених пуЕктом 5.1 цього

5.5. Наказ на виплату одноразовоi премii готуе бухгалтерiя.

або заходiв дисциплiнарного
Положення, не проводиться.

6.1.

б. Порядок пiдготовки

Пiдготовка наказiв про п ремiювання

наказу про премiювання

покладасться на бухгалтерiю.

6.2.,Щля забезпечення здiйснення премiювання
перiод:

за результатами роботи за звiтний

I

6.2.1, Визначений фонд премiювання по кожному структурному пiдроздiлу
.]оводиться бухгалтерiсю до керiвникiв структурних пiдроздiлiв за формою, що
-]о.]а€тьсЯ (додатоК l). У разi змiни органiзацiйноi структури, до мOменту
перепризначення працiвникiв та у разi переведення працiвникiв з одного
стр},ктурного пiдроздiлу в iнший, фонд'iхнiх посадових окладiв за штатним розписом
СПРЯМОВУ€ТЬСЯ ДО структурного пiдроздiлу, в якому вони працювали в останнiй день
rtiсяця.

6.2.2. Пропозицi'i щодо розмiру премii
керiвниками структурних пiдроздiлiв до
l.

кожному працiвнику пiдроздiлу надаються
бухгалтерii шляхом заповнення гр.7 додатку

о

6.].4. Збiльшення розмiру премii за рахунок фонду
про премiювання.

6.].5. У наказi про премiювання,
б1 хга-rтерiсю. вказ} сться загальний
та загальна сума, яка спрямову€ться

керlвника зазначаються в наказi

який розробляеться в установленому порядку
розмiр премii у вiдсотках до посадового окладу
на виплату премii.

:,з, Прелriювання з нагоди ювiлейних дат та iнших одноразових заохочень за
:jЗ\.lЬтатаNIИ роботи працiвникiв ТоВ кДВЕ Ужгород> здiйснюсться за рiшеннямl,:эiвника на пiдставi окремого наказу ТОВ кАВЕ Уrкгород>.

7. Порядок нарахування та використання фонду керiвника

вlд загального Фонду

- ]' Фонд керiвнИка ТоВ кАВЕ УяtгорОд) спрямову€ться на збiльшення розмiру_::rtii за результатаN{и роботи за звiтний перiод конкретних працiвникiв Тов кдвЕ
_.;;::ород>.

,/li'-



7.2. Рiшення щодо збiльшення розпriру премi'i керiвникам самостiйних
структурних пiлрозлiлiв. працiвникам за результатами роботи у звiтному перiолi
приймаються керiвником шляхом заповнення гр.8 додатку 1.

7.з, Економiя фонл1 керiвника переноситься для збiльшення фонлу преviювання
прачiвникiв на наступний п ерiол.

Вiд Роботодавця: Вiд iMeHi працiвникiв пiдприемства
Представник працiвникiв:

,/Н.В. Якубик/ / Б.Ю. Ус/

_ "/€-
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!одаток Л} З
до колективного договору
ТОВ (АВЕ Ужгородr>
Затверджено
зборами трудового колективу
Протокол Л! 4 к19>липня 2021д

РОЗШИФРОВКА

о

вlлtl)

М€t€лкер iз збуry

вlд]llлу

)

3ттrпвик lсрiвника тех, вiддiлу

Диспетчер

- . -.i.l l Illllitlll pcIiOlIiI,1Lllolo

lrкellcp з охорони працi

BaHTa.iKHl]K

).lr. (rl) l llll \

mсподарством

Прибирмьник
Комiрник

, i ], !LL ]\ lrрl]бl1lrll1llIя

Bi: Роботодавця: Вiд iMeHi працiвникiв пiдприемства
Представник працiвникiв:

dodamkoBttx dHiB вidпусmкч в розрiзi професiй mа посао

Професii', посали

Дирек,юр

лник дирекюра

Адм iнiсгрffтор

ГоюsниЯ Фхгалтер
]\ \L, r.Pl,

Б}хга,тгер

СтаршиЯ коlrФолер

юкФолер

За роботу, пов'я]ану з
пiдвищенtrм нервово-

псrrхологiчнrrм
наванта?кенIlям

Всього днiв
додатковоi вiдпустки

/Н.В, Якубик/

_ ,/у-

/ Б.Ю. Ус/
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Додаток J\Ъ 4

до колектпвного договору
ТОВ (АВЕ Ужгород>>
Затвердrкено
зборами трудового колективу
Протокол Jt]! 4 к 1 9> липня 202 1 р.

пврЕлIк

Посаd працiвнuкiв, якrriлt Dля вuконання слуJлсбовлlх обов'язкiв переOбачена
вudача мобiльнrly

Професiя та посада

Застr,пник дирекюра

Ад\ri нiсФатор

, l L'I] LLr, \

i,] .г

.\

:, ],l .IltLlL

i,]:lilr]:

/Н.В. Якубик/

Вiд iMeHi працiвникiв пiдприсмства
Представник працiвникiв :

Б.Ю. Ус/

на час роооти на пlдпри€мствl

.а-



,.Щодаток J\Ъ 5

до колективного договору
ТОВ (АВЕ Ужгород>r
Затверджено
зборами трудового колективу
Протокол Nq4 (19) липня 2021 D.

a

пЕрЕлIк
посаd працiвнuкiв, як\l.Jr, 0ля вuконання службовLlх

обов' язкiв переdбачена вudача спецоdя?у, спецвзуmmя

-\i п/п Посада Спецодяг, Спецвзуття на який час
впда€ться (мiсяць)

l. вантажник Костюм 12

Черевики 1n

жилет сигнальний 12

Рукавицi До зносу
П,,rащ з капюшоном .Що зносу

каска захисна До зносу
Шапка (пiдшоломник) 24

ПЦ час виконання робiт з

навантаженняNt твердих
побутових вiдходiв додатково:

Чоботи гумовi 12

Респiратор пилозахисний .Що зносу
узrrлrкy додатково

Куртка утеплена зб
Штани утепленi зб
Шапка 1теплена

(пiдшоломник утеплений)
зб

Чоботи утепленi 36
]. Водiй

автотранспортних
засобiв

Костюм 12

Черевики 24
Рукавицi робочi .Що зносу

Плащ з капюшоноNt 12

жилет сигнальний 12

У зимкy додатково:
Куртка утеплена зб
Штани утепленi 36
Чоботи 1тепленi зб
Шапка 1теплена зб

t l MexaHiK За умови здiйснення коIIтролю
на виробrrичrrх об'сктах:

Костюм 1,2

Черевики 24

Рукавицi До зносу

/а



плаrц з капюшонопr 12
жилет сигна,rьний 12

У зrrмку додатково:
Куртка утеплена зб
Штани утепленi зб
Чоботи утепленi зб

.Щиспетчер Костюпr 12

Плащ з капюшоном 12
Черевики 24

у зrrпrкy додатково:
Куртка утеплена 36
Штани утепленi зб
Чоботи утепленi зб

Iнженер з охорони
працi

Костюм 12

Черевики 1д

каска захисна ,Що зносу
Шапка (пiдшолопtник) зб

Чоботи KlMoBi 12
У зrrпrку додатково:

Куртка утеплена зб
Штани утепленi зб
Чоботи утепленi зб

6. Комiрник Костюм 12

Кепка 24
Черевики 24
I)укавичi .Що зносу

У зимку додатково:
Куртка утеплена зб
Штани 1тепленi 36
Чоботи утепленi зб

.Щиректор, керiвник
технiчного вiддiлу

За упrови здiйснеlпlя контролю
на виробничих об'сктах:

KocTKlM 12

Черевики 24
PyKaBrrui .Що зносу

Кепка 24
плащ з капюшоном 12
жилет сигнальний 12

вi:роботодавця: 
Ъннн;:ffН,Т*'*::ИСМСТВа

-:, _:_Ъ>_Xi.-
_ "'ЪL\ /н.в.якчбик/ -fuфБ.ю.ус/

------]- I
l
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_\'9 п/п Профссiя та посада
Кiлькiсть мцла, шт.

(мiсяць)
Кiлькiсть пральвого

поDошкy. yпаковок (пtiсяць)

l. ВодiТ автотранспортних засобiв l l

вантажники l l

MexaHiK l 1

Вiд Роботодавця:

пЕрЕлIк
професiЙ mа посаd, робоmа якuх пов'жана з забруdненням i

якuм безкоulлповно вuёаюmься мuючi засобu

Додаток J\Ъ 6

до колектцвного договору
ТОВ (АВЕ Ужгород>>
Затверджено
зборами трудового колективу
Протокол Nq4 (19) липня 2021 р.

Вiд iMeHi працiвяикiв пiдприемства
Представник працiвникiв:

- L/-

t



Додаток J\b 7

до колеюивного договору
ТОВ кАВЕ Ужгород>
Затверджено
зборами трудового колективу
Протокол Nq 4 (19D липня 2021 р.

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ на 2021 р.
про d ос яzн е н ня вс пqн oB.|l е l l uх lKlp,u аtпuв iB безпе Ku,

,,iticHu працi mа вuробнччоzо сс|lеОовulца, пiовutценttя it,нуtочuло рiвttя oxopoHu прuцi.
запобizаltня вuпаdкiв вuробtччоztl mравмаmчзму, професiйнtlх захворловань i аварiй в ТОВ

кДВЕ Уэк,zороd l
(вidповiOно dt_l Закону YKpaiitu кПро охорону працiлl)

-\i п/п Найменування робiт та
заходiв

Планова
BapтicTl' робiц

тис.грн.

TepMiH
виконання,

квартал

Вйповiдальний за
виконання

l. Здiйснити заходи для
посилення пожежноi

безпеки у примiщеннях
кАВЕ Ужгород>

2-4 Керiвник
технiчного вiддiлу
Iнженер з охорони

працi
-.) Провести медичнi огляди

вантажникiв
1-2 Iнспектор з кадрiв

з. Забезпечити працiвникiв
спецодягом, костюмом,
спецвзуттям, миючими

засобами

1 Iнженер з охорони
працi

.l. Забезпечити 1тилiзацiю
вiдпрацьованих

люмiнесцентних ламп,
що мiстять пари pтrrтi

1,-4 Завiдуючий
господарством

Комiрник
Забезпечити робiтникiв,
робота яких пов'язана iз

забрудненням шкiри,
милом та рушниками

|-4 Комiрник

Iнженер з охорони
працi

б. Укомплеюувати
медичними засобами до

лiкарняноi допомоги
виробничi примiщення

2-з Iнженер з охорони
працi

Провести дозиметричну
перевiрку гамма

випромiнювання у Bcix
примiщеннях i територiю
виробничоi бази, адмiн.

будiвлi

1-2 Закарпатська
обласна СЕС

Провести чергове 1-4 Iнженер з охорони

- 22 _

t



навчапня з питань
охорони працi посадових

осiб i спецiалiстiв
вiдповiдальних за
електробезпеку,

вiдповiдальних за газове
господарство, та
вiдповiдальних за

пожежну безпеку на
пiдприсмствi.

працl

9. Придбати нормативно-
технiчну лiтературу з

охорони працi та
пожежноi безпеки

1-4 Iнженер з охорони
працi

Вiд Роботодавця: Вiд iMeHi прачiвникiв пiдприемства

- Якчбик/

Представник прачiвникiв:

.-А
@Б.ю.усi

-2q-



Додаток J',lb 8 до
колективного договору
ТОВ (АВЕ Ужгород>
Затверджено
зборами трудового колективу
Протокол Nq 4 (19) липня 2021 D.

mовар uсплва з ttб.lte,ltcettottl BidttoBiOa.lblt icпtto,,ABE Ylrczopol''

l. зАгАльнIположЕння
IIi правила внутрiшнього трудового розпорядку (ла-лi - Правила) розроб,rено.:-:.,Bi-fHo:o Конституцii Украiни, Кодексу законiв про працrо Украiни (лапi --КЗпП), iншихi :\IатIIвно-правових aKTiB, якi регулюють сферу трулових вiдносЙн.: Вi:повiдно до cTaTTi 43 Конститучii Украiни кох(ен гро]\!адянин мае право на працю,

- зк-]ючас rrожливiсть заробляти собi на життя працею, яку BiH вiльно обирае або на яку: .. з j_lbHo погоJжчсться.
. Jep;KaBa створю€ умови д,lя повного здiйсненltя гро]!Iадяна]\,1и права на працю,j::]T\c piBHi ьlожливостi у виборi професii та роду труловоi дiяльнЪстi, p"-iro"y.: :J\llt ПРОфеСiЙНО-ТеХНiЧного нав,lання. пi-lготовки i перепi:го,lовки Ka:piB вi:ловiдно ]о

- , : ..i-,lbHltx потреб.
_ \Iетtlю Правил с: чiтка органiзачiя працi та змiцнення трудовоi дисциплiни; сгворенrtя:: -:чНIl\ rrtoB працi; пiдвипlеннЯ про:lуктивнос,l'i та ефективнОстi працi; Йцiо"-оп"

. ,:.:_ :;: стання робочого часу.
: Правl1,1а поширюються на Bcix працiвникiв ТоВ (АВЕ Ужгород> незапеrкно вiд
,::;] та BltKoHvBaHoT роботи.

KepiBttIlu-tBo пiдприсмства в особi директора створю€ у\Iови, покликанi запобiгти, r:;,,;jнню iH_lltBi:lanbHttx та колекtивних тр)-]ових aпорiu,,u с)перечок в колекtивi, а в
_ - :l Вtlttitкнсння - зrбr'ЗПеч)С вирiutеtrня rаких спорiв 

'u "ynap**on 
на взаспlовигiдних

:_:]:\
- Iерiвннuтво пiдприсмства cTBoploc органiзацiйнi, економiчнi уN{ови для до,lpимання]:_:э:;lка\Ill Tp1,.roBo'i дисциплiни. використов)с меrOли переконаIlня. заохочення за: ':, :oBicHr працю та iT високу якiсть. flo порушlrикiв трудовоi дисциплiни застосовуються_, :;: .]ilсuIlп-] iHapHoi вiдповiдапьностi згiдно цих Правил та чинного законодавства

] . порядок приЙняття нд роБоту I зtslльнЕннrl прдцIвникtв_ _lзэцiвнlrк реапiзуе сво€ право на працю шляхо]\.r укладення трудового логовору. .,.:-:.t]\ - \, випадках. передбачеttих законодавствоIч1) iз пiдприсьrствоrr (ТоВ <дБЕ

. __*,,;I iHcrprKuii'_ la lti_lлягаг Ilрави.Iау внllрiшнього 
'rpyro"o.u jur,,uprr*1 

.- -:вець. \, свою чергу. зобов'язусться виплачувати працiвниковi заробiтну плату й,_]; ]=1]"tsi]Tll передбаченi законодавство},1 про працIо! колектиtsниN{ договором i угодою
_ - : .,.:,,Btt прашi. Heoбxi:rri л.-lя виконання робоги.
_ _ l::во ttрийirлати на роботу згiДно зi cTaTyToN{ ТоВ кАВЕ Ужгород> \'1ае лирекlор- :,:: .1: 3.].

- i_; новоприйнятих працiвникiв встаrrовлIою'гься випробувапьний TepпtiH згiдно
_:з.-тва Украiltи.

- _ -''''l.'зii про випробування ПоВинна бУти прописана в наказi (розпорядrкеннi) про:: -. .; нароботу.
_ : l:;: rрийняттi на робоry працiвнику необхiдно:

прАвилА



)

- написати зaUIву про прииняття на роооту;
- пред'явити паспорт;
- передати iнспектору з кадрiв чи уповноваженому за ведення кадровоi роботи

працiвнику товариства трудову книжку, оформлену у встановленому порядку.
- надати двi фотокартки розмiром 3,5х4,5 см.;
- пред'явити довiдку про присвоення iдентифiкацiйного коду.
Звiльненi з лав Збройних Сил Украiни подають вiйськовий квиток, призовники

приписне до призовноi дiльницi. Прийняття на роботу без подання зtвначених докlrчrентiв
не допускаеться .

:.6. При прийнятгi на роботу, яка вимагае спецiальних знань, роботодавець вправi
ви}tагати вiд працiвника диплом або iнший документ, який пiдтвердя<ус здобуту ocBiTy або
професiйну пiдготовку в навчiцьних закладах.
:.]. Осiб BiKoM до 18 poKiB працевлаштовують на роботу лише пiсля попереднього
}tе.fичного огляду (ст.. 19l КЗпП) i в подальшому до досягнення 21 року вони зобов'язанi
шорiчно проходити медичний огляд.
:8. У передбачених законодавством випадках працiвник при прийнятгi на роботу
зобов'язаний подати також довiдку про стан здоров'я (оскiльки вiдповiдно до ч.5 ст. 24
Ко:ексУ законiв прО працю УкраiНи забороняетЬся укJliценнЯ трудового доl.tlвору з
гро\tалIнином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за
.,TaHort здоров'я).
:9. При прийняттi на роботу забороняеться вимагати документи, подання яких не
:ере:бачено законодавством. у т.ч. вiдомостi про ресстрачiю.
: ]0. Прийнятгя на роботу оформлясться наказом (розпорялrrtенням) роботодавця, з яким
L. ]найо\t.,lюють прачiвника п iд пiдпис.
: 1l. На Bcix працiвНикiв, якi працюютЬ понад п'ять днiв, ведуть трУдовi книжки. Запис про
::epio: роботи за сумiсництвом заносять до трудовоi книжки за бажанням працiвника на
::i:cTaBi його заяви та довiдки з мiсця роботи за сумiсництвом.
Прачiвникам, що стають до роботи вперше, трудову кния(ку оформляють не пiзнiше п'яти
:яiв пiс.тя прийняття на роботу,
:,:]- При прийнятгi на роботу або переведеннi на iншу роботу працiвника обов'язково:
- ознайомлюють з Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, колективним
:!rговоро\l та посадовою (робiтничою) iнструкцiею (пiд пiдпис);
- роз'яснюють його права й обов'язки;
- iнформують пiд пiдпис про умови прачi, про наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле
праIIювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усун},то, та про
loiшиBi наслiдки 'tхнього впливу на здоров'я, про права на пiльги й компенсацii за роботу в
,:j(tl\ \ffoBax вlдповrдно до чинного законодавства й колективного договору;

iнстрl'ктують з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени прачi та протипожежноi
\trрони:

повi.:1оN{ляють правила збереження комерцiйноi таемницi, вимоги
:1трiшньооб'сктного та пропускного режиму на територii пiдприсмства, правила
_iз!)_l'liення i перебування на такiй територii.

::j. .Щiю трудового договору може бути припинено з iнiцiативи працiвника, роботодавця
а з iяшlтх пiдстав, передбачених законодавством Украiни, з обов'язковим дотриманЕям
роцеryри та умов звiльнення, визначених законодавством для вiдповiдноi пiдстави.
_l{. За домовленiстю мiж працiвником i роботодавцем договiр припиняють у строк,
ввачений сторонаI\,1и за п.1 ст.36 КЗпП.
_l5. Прачiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк,
Iхr€редивши про це письмово Роботодавцю за два тижнi. Трудовий договiр може бути
miрваяо до закiнченrrя TepMiHy попередження про звiльнення за наявностi домовленостirir працiвником i роботодавцем. За наявностi поважних причин, перелiчених у ст.38 КЗпП,

рйоюдавець зобов'язаний розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник.
al6_ Причина звiльненЕя повинна бути зазначена в точнiй вiдповiдностi з формулюванням
]чого тудового законодавства з посиланням на статтю (пункт) КЗпП.
:I-, У день звiльнення роботодавець повинеЕ повернути працiвниковi трулову книжку з

iEш^, записом про звiльнення та виплатити Bci належнi йому вiд пiдприемства суми.
bclr про причини звiльнення в трудову книжку здiйснюють згiдно з формулюваннями



дiючого закоподalвства. .Щнем звiльнення вважаеться останнiй день роботи.
з. роБочиЙ чАс тА чАс вIдпочинку. ixнe використАнtIяз.l. На пiдприемствi встановлено п'ятиденний робочий тиждень (норма - 40 годин на

тиждень).
Вихiднi днi: субота, недiля.
прачюючi за змiнним графiком (норма - 40 годин на тиждень). Вихiднi для них

встановлюються графiками змiнностi. Графiки змiнностi доводять до вiдома працiвникiв не
пiзнiше нiж за l мiсяць до введення ix у дiю. Можливий особливий графiк рЪботи деякихпiдроздiлiв та окремих працiвникiв в межах даного обмеж""п", 

-що 
"iruroo,"-.r"""директором Товариства за погодженням з працiвниками.

з.2- Розпорядок Dоботи по пiдпDисмствч:
.щля водiiв вантажних автомобiлiв, вантажникiв

встановлюеться наступний режим роботи:
та прибиральникiв територiI

.3. flля водiiв вантажнr rx автомобiлiв та вантажникiв змirrни II

I - змiна II - змiна III - змiна

Початок робочоi змiни 05.00 10.00 18.00
Кiнець робочоi змiни 13.00 l8.00 02.00
Вiдпочинок
(харчування)
протягом робочого час

05.00- l з.00 10.00-18.00 l8.00-02.00

3.4. !ля прпбиральникiв територii вi&\iлу прибирання:
а) початок роботи - 6:00
в) закiнчення роботи - 14:00

llepepBy для харчування й вiдпочинку працiвники використов},ють на власний розсуд.
.щля водiiв вантажних автомобiлiв, вантажникiв та 

- 
прибиральникiв теритърii час

роботи встановлюеться графiками роботи (графiком змiнностi) ,u роaпор"д*aпr""падмiнiстрацii пiдприемства, але не бiльше 10 годин на день (без врахування.,u"y ,,u перерву
для вiдпочинку i харчування), але триваlriсть робочого часу за облiковиt перiол не повинна
перевищувати нормального числа робочих годин. Цi прачiвники працюють у вихiлнi та
святковi лнi. Щей час вкпючасться у мiсячну норму часу. Бихiднi днi пЬредбачаються для них
графiком роботи. Робота у вихiднi та святковi днi компенсуеться в порядку, передбаченому
законодzlвством.
3.5. !ля працiвникiв абонецтногб зi,тr\iлу:
а) початок роботи - 8:00
б) перерва на харчування та вiдпочинок - iз 12:00 до 1З:00
в) закiнчення роботи - 17:00
з.6. {ля працiвникiв вiъ\iлiв та структурних пiдроздiлiв:
а) початок роботи - 8:30
б) перерва на харчування та вiдпочинок - iз l2:30 до 13:00
в) закiнчення роботи - 17:00

JIерерву для харчування й вiдпочинку працiвники використовують на власний розсуд.З.7. Працiвники мають право на KopoTKoTepMiHoBi nbpep"r' санiтарно-гiгiенiчного
призначення.
3.8. У випадку виробничоi необхiдностi для окремих категорiй працiвникiв може буги
_ _ 

встalновлений iнший режим робочого часу з дотриманням вимог чинного законодавства.3.9. У будь-якому випадку загаJIьна тривалiсiь робочого часу працiвникiв не може
перевищувати встановлену зiконодавством Украiни тривалiсть робочого часу за вiдповiдний
перiод (тиждень, мiсяць, piK).

Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться
на одну годину.

Робота у вихiднi
законодавством.
3.10, Облiк часу виходу

днi копrпенсуеться працiвниковi в порядку,

на роботу та закiнчення роботи ведеться

передбаченому

в табелi облiку
використання робочого часу в годинах.

a



Праrliпппrч пiдшриемства мають право на щорiчну основну вiдпустку, тривалiсть якоi
становить 24 калепларних днiв. За наявностi передбачених законодавсiвом пiдстав
тривмiсть вi.шустlс може бри збiльшена.

Iнвшiддr I i II груп надасться щорiчна основна вiдпустка ,тривалiстю 30 кмендарних
днiв, а iнва:liдам III групи - 26 кмендарних днiв. особаlrл BiKoM до вiсiмнадцяти poKiB
надаеться щорiчrrа основна вiдпустка тривалiстю 3l календарний день.

ПрачЬникам надаеться цорiчна додаткова вiдпустка:
l. За робоry iз шкiдливими i важкими yl\roBzl}l и прачi тривалiстю до 35 календарних лнiв
працЬникам, зайнягим на роботах, пов'язаних iз негативним впливом на здоров'я шкiдливих
виробни,лrх фаrгорiв, за Списком виробництв, цехiв, професiй i посад, iчruaрд*уuчпrt,r
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни. Конкретна тривалiсть TaKoi вiдпустк" 

".ru.iounlo..u""трудовим договором залежно вiд результатiв атестацii робочих мiсць за умоваI\.Iи працi та
часу зайнятостi працiвника в цих },]!{овах.

2. За роботу, яка пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектушlьним
нчlваятаженням - 4 календарнi лнi.
3.11. Загальна тривалiсть щорiчних ocHoBHoi та додаткових вiдпусток не може

перевищувати 59 календарних днiв.
з.12. Жiнцi, яка працюе i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину-iнвалiда,

або яка усиновила дитину, одинокiЙ MaTepi, батьку, який виiовуе дитину без MaTepi (у
тому числi й у разi трива,Tого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також оЬобi,
яка взяла дитину пiд опiку, чи одному iз прийомних батькiв - l0 календарних днiв без
урахування святкових i неробочих днiв.

3.13. ,Щодаткова вiдпустка iз збереженням заробiтноi плати строком 16 календарних днiв на
piK надаеться гIасникаI,r лiквiдацii наслiдкiв на ЧАеС (1 ia 2 категорiй), вiдповiлно ло
Закону Украiни "Про Статус i соцiальний зrжист громадян. якi постраяqдали внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи".
На час вiдпустки за працiвником зберiгаеться мiсце роботи i середня заробiтна плата.
Графiк чергових tцорiчних вiдпусток на наступний piK затверджусiься Адмiнiстрацiсю
до 20 грудня поточного року, дJIя чого не пiзнiше 15 .рудп" надаеться iй трудовим

працlвникlв та можливостi для iхнього вiдпочинку.
Щорiчнi вiдпустки можуть бути перенесенi

колективом.
При скла.:,аннi графiкiв ураховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси

на iнший час у випадках, передбачених

за два

законо]авством, та за згодою cToplH.
про:атl'початку вiдпустки працiвник повiдомляеться письмово не пiзнiше як

тп;ьэi .:о встановjIеного графiком TepMiHy.
3.1,1. Прачiвники пiдприсмства мають право на iншi види вiдпусток, передбаченi
законоlавство}l.
3.15. ЗаборонЯсться перебуВання працiвнИкiв ТоВ кАВЕ Ужгород> у примiщевнях
пiдприсмства в неробочий час. вихiднi, святковi i неробочi днi. Виконання робоr' ,ulиa*urn
робочого часу мож.rIиве -,Iише за попереднiм погодженням з Адмiнiстрацiею'пiдприсмства.

4. OCHOBHI ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ПРАЦIВНИКIВ ПIДПРИ€МСТВА4.1. Працiвникзобов'язаний:
- своечасно, до початк), роботи, прибути на робоче мiсце та приготуватися до
ви конан ня трудових обов'язкiв;
- починаТи роботУ вiдповiдно до рея(иму робочого дня;- бl,ти на робочому мiсцi вiд часу початку роботи до часу закiнченltя роботи за
винятко\l встановлеIIих перерв IIа вiдпочинок i харчування та у разi вiдлучень зареестрованi
в жypнiL,Il вlа]\,чень;
- викон),вати свосчасно та в повному обсязi робочi завдання (функцiональнi обов'язки).
забезпечl,ватlt н&]е;кну якiсть виконуваноi роботи;- вllк(rн\взтн розпорядження роботодавця, якi не суперечать чинному законодавств\,:- в}lко:}зJтн ви}lоги цодо охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii.
гiгiени праu: :: -al-.'тIlпожежно'i безпеки;
_ Kopirý--.-l": Jlaя виданими спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуаlьного



5.1.

пристроями та мобiльним телефоном (згiдно Додаткiв до

дrrя негайного усFrення причин та }мов, що перешколrають або
роботу пiдприемства й негайно повiдомляти про гах\ загрзу

Iся до майна пiдприемства, дотримуватися встановленоfо поря_кУ
цiнностей;

час на мiжмiськi та MicbKi телефоннi переговорЕ:
виконрати розпорядження безпосереднього кеrЯвЕпrпва, а

Iшстоти й порядку на робочому мiсцi, у вiддiлi та ва lcр.юpii

}, спецодяз1 згlдно додатку до колективного договору М5.
стосовно iнших прачiвникiв та клiснтiв пiдприемства.

доручену йому справу особисто. Коло обов'язпir. шо ii
вiдловiдно до своеi квалiфiкацii або посади, шrаrrгтщя

_ а iншими докуIиентаNlи. затверджени]\Iи в установленL]\a-. ] 1__{\ .

давця забезпечення його роботою згiдно з про(Ь-,{:\r пl

Оезпечних та здорових умов працi;
заробiтну плату, не нижчу за визначену зiцiоfu-w та

з пропозицlями щодо полiпшення органiзачii ..]:__ :
трудовим законодавством права.

тА оБов,rlзки роБотодАвця
(додатково до пере.ltiчених у роздiлi 2 цих Прави: t:

робочиrtи rriсця;rlи та надавати роботч за rl:_:_

rriсце вiдповiдними матерiапьними ресурсами, e--Iel\-l:}--.-
lHcTpyMeHToM та приладдям, транспортним}l засобапrlt- з

_ :_вз\,ттяN1 та засобами iндивiлуального захисту вiдповilн.] _

:,tr перiодичнi iHcTpyKTarKi працiвникiв щодо вимог охоронк
та iнших правил безпеки проведення робiт; перевiряти знilпня

iп безпеки, виробничоi caHiTapii та гiгiени прачi;
заходiв для профiлактики виробничого травматизму,

працiвникiв;
EaI}, у встановленi законодавством та колективним договором

поточrrий та капiтальний ремонт обладнання на робочих

працiвниками трудовоi дисциплiни та органiзовl,вати
працiвIrикiв;

l р\,]]овa

пралiвtI;:, _

працi.
вiдповiднlrх _

ll;L,
професiйrrlrr _

I]]l ..

термiни;

мlсцях;
- контр._ : _

облiк робочого :._

- ??-

зat\I],

lio,;,

},ск.
ttcp'

збс:,

la[

пi_.

II,,

I]

.-

О кБ:

колегt

вирооl
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6,, обов'язкiв, встановлених трудовим договором, iнiцiативну,
:,,-. -._ значнi трl,довi досягнення зас,госовуються TaKi захо.]и

IE Еаказ про заохочення i в урочистiй обстановцi доводить його до
- _ -;i про заохочення занося,I,ь лотрудовоi книжки прачiвнtlка.

сть прАцlвникIв зд поI,ушЕння прАвил
7.'- }, з:г_.--еr;я тр!,довоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано один iз
тл?_1 -дL; jз _-:гзення:

l' .| iэ-:ьнення як дисциплiнарне стягнення Morrte бути застосоване за:
- :;a!,те\tатичне невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених
E.i -i]t] т}довим договоро]\l або цилIи Правилами. якщо до працiвника ранiше Blle
з:,-:.\-ов},вirлися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення ( п. З ст. 40 КЗпП);

- прогул (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом робочого лня)
без поважних причин (п.4 ст. 40 КЗпП );- поява на роботi в нетверезому cTaHi. у cтaнi наркотичного або токсичного сп'янiння
(п.7 ст. 40 КЗпП);
- вчинення за мiсцем роботи розкрадання (у тому числi дрiбного) майна пiдприсмства.
встановленого вироком суду, що набрав законноi сили (п. 8 ст. 40 КЗпП);
- за iншi порушення, передбаченi законодавством.
7.J. Перел застосуванням дисциплiнарного с,lягнення вiл прачiвника вимагасться
письмове пояснення проступку. Вiдмова працiвника надати таке пояснення не с перешкодою
для застосування стягнення. Про вiдмову надати роз'яснення склада€ться акт за пiдписо\,
iнших двох працiвникiв пiдприсмства.
7.4. При визначенi вилу :исчиплiнарного сгягнення директор пiдприсмства врахов)(
ступiнь тяжкостi вчиненого проступку й заподiяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено
проступок. i попередню робоl } праuiвника.
7.5- !исциплiнарнi стягнення застосовуються директором пiдприспrства i оформляються
наказом по пiдприсмству (про Iцо повiдомляють прачiвниковi пiд пiдпис).
7.6. !исциплiнарне стягнення застосовусться власником або уповноваrкеним ним органоrl
безпосередньо за виявленням проступку. ме не пiзнiше одного лtiсяця з дня його виявлення.
не враховуючи часу звiльнення лрацiвника вiд роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатнiстю або перебуванням його у вiдпустцi.
flисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шести мiсяцiв iз дня вчинення
проступку,
7.7. Якшо проrягом року з дня накладення лисuиплiнарного стягнення праuiвника не бr:е
пiддано новому дисциплiнарному стягненню, BiH вважасться таким, що не \taв
дисциплiнарного стягнення.
Якщо працiвник не допустив нового порушення трудовоi дисциплiни й до того ж проявив
себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути зняте до закiнчення TeprriH1,. згаJаного
в першому абзацi цього пункту.
Зняття стягнення оформляеться наказом директора лiдприсмства.
7.8. Протягом строку лii дисциплiнарного стягнення заходи заохочення. пере.,tiч.-нi в

роз.liлi б чих Правил. ло працiвника не засгосовуюгься.
7.9. Неза_,rея<но вiд дисциплiнарного стягнення. згаданого в п. 7.1 цих Правил. на },\IoBa\.
визначених колективним договором чи поло)tенням про оплату прачi та премiювання. :о
працiвникiв l!1ожуть застосовуватися ще й TaKi заходи впливу:
- повне або часткове позбавлення премii;
- зменшення або скасування винагород та iнших заохочувальних виплат.
За кожне порушення трудовоi дисциплiни може застосовуватись лише одне дисциплiнарне
стягнення.
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8.зАключнI положЕння
7.10. Правила внутрiшнього трудового розпорядку вивiш}тоться на видному Micui,
'7.|1. Працiвники Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АВЕ Ужгород>
ознайомлюються iз зазначеними Правилами пiд пiдпис.

Вiд Роботодавця: Вiд iMeHi працiвникiв пiдприемства

/Н.В. Якчбик/ Б.Ю. Ус/
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