
@уу".у"l+q
ъвариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кунгвдйЕh
YKpaiHa, 88000, м. Ужгорд, вул. Гагарiна, 30 теJI.: +38-06,6-3 l 1_46_2(

www.ungwire.com.ua e_mail: plant @,ungwire, com. ч
pip в ПАТ <Крелi Агрiко.ь Бапк

IВдN: Uд693006l400000260025002052м код еДРПоУ: 3665838

Змiни до
колективного договору

мiж роботодавцем товариства з обмежецою
вИповЦальнiстю (УНГВАИЕР> та працiвниками

товариства

lла202l - 2031 роки

.Щиректор ТОВ (УНГВАЙЕР)

Схваленi загальними зборами
працiвникiв ТОВ (УНГВАЙЕР)

протокол Ne 8
< 20 > грчдня 2021 р,

Уповноважений rrрацiвникiв
колективу ТОВ (УНГВАЙЕР))
\ILor.,,r. r .д с К.Л. Шепелла

м. Ужгород
2021

/' ,./ В.А. KocTrt-l

--7-



LlpllTEL,

л-\_ 'lЬвариство з обмежеtlою вiдповiлмьнiстю (УнГВдiiЕD)

10/.rlrleyl/IRg Украirа,880(Ю, м, Уlrсго9од,fil"ж:н" 
':"."]Б;"i,ii,lfi1,1"1;ll;ix

V.--Т',,.,.ррвllА-Г(Ktx]iAlpixo:bБшtк"
IBAN: UА69З(Юбl40Ф0026ф25002052М код€ДРIl0У: 3665llЗliб

3мiни до колективного договору
мiж роботодавцем товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
'УНГВАЙЕР" та працiвниками товариства на 2О21-2ОЗ1 роки.

Роздiлi lll. Абзац другий викласти в новiй редакцii, а саме:
- забезпечити дотримання встановленоТ законодавством норми тривалостi робочого
часу не бiльще 40 год. на тищдень, 8 годин на день, (змiну), або при '12 годинному
робочому часi, чи iHl"lloMy, не перевиu.lуючи сумарний час роботи графiками
змiнностi з розрахунком, щоб норма надурочного часу не перевищувала 120 год. на
piK. з оплатою згiдно з чинним законодавством.
Останнiй абзац доповнити:
- у зв'язку з виробничою необхiднiстю та змiнами, що виникають в процесi
виробництва, своечасно повiдомляти працiвникiв по телефону про змiну Maprr.lpyTiB,
або припинення перевезення за даними марцJрутами до мiсця роботи та у
зворотному напрямку.

Роздiлi V|l доповнити текстом, а саме:
- забезпечити безоплатним харчуванням працiвникiв на окремих дiльницях
(пiдроздiлах) виробництва в обох змiнах.
- забезпечити безоплатним медичним страхуванням працiвникiв на окремих
дiльницях (пiдроздiлах) виробництва в двох змiнах.

3мiни в <Правила внутрitлнього трудового розпорядку для працiвникiв
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (УНГВАЙЕР))
Роздiл 5. Робочий час i його використання. Пункт 5.1. викласти в новiй редакцiТ, а

саме:
5.1. Графiк роботи на виробництвi ТОВ <УНГВАЙЕD):
l змiна : 07:55 - 16:30
ll змiна : 't6:35 - 0'l:10
8 годин робочого часу та 3 перерви загальною тривалiстю 35 хв.(8+8+19 хв.)
Графiк роботи в окремих дiльницях (пiдроздiлах) :

l змiна : 06:00 - 1 8:30 з трьома технiчними перервами по 10 хв. та перервою для
харчування 30 хв.
ll змiна : 18:30 - 06:00 з трьома технiчними перервами по 10 хв. та перервою для
харчування 30 хв,
Графiк роботи (змiнностi) може бри змiнено, забезпечуючи норму тривалостi
робочого часу, що не суперечить законодавству Украiни.
Початок та закiнчення перерв в роботi залежить вiд режиму роботи виробничих
дiльниць, Працiвники використовують час перерви на свiй розсуд. На цей час вони
моxоль вiдлучатися з мiсця роботи, але не покидати територiю заводу. Вихiд з
територiТ моlоивий тiльки при наявностi письмового пропуску керiвника змiни.
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