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м. ужгород

зАглльнl положЕння

l. Сторонами цього колективвою договору с:

- дирекго; Товариства з обмеженою вiдповiдапьнiстю (Сакура Фарм) (далi по тексry-

пiлпjисмсiва) Звонар Василь Васильович. який представля€ iнтереси влаСникiв

пiдприсмства i vac вiдповiдна повноваження з олнiсi сrорони:
- уповвоважений представник працiвникiв пiдприсмства Лях Наталiя .цмитрiвна,яка

обрапа зага,r"яими зборами прачiвникiв працiвяикiв пiдприсмства i уповноваrкена
прЪлставляти iнтереси прачiвникiв пi,лприсмства - з iншоj сторони (лалi сторони),

2.Колекп.tвний договiр визяачас правовiлносини мiж директором i уповноваженим
представником працiвникiв пiлприсмства. якiс рiвноправними сторонами,,] питань

скономiчного iсоцiального розвитку пiдпри€мства.виходячи з особливостей та

колекгивних ров дiяльностi пiдприсмства.
3, Дiя колективноIо договору поширю(ться на Bcix працiвникiв,

4. Трудовий колектив надiляс уповноваженого представника працlвникlв

пiдприсмства правом представляти його iнтереси при веденнi переговорiв,розробчi i

укладаввi колеюивного договору з директором пi.лприсмства,коятролю за виконаяням

зобов"язаяь cTopiH в перiо,ч його дii, а директор пiдприсмства визнас .уповнова)кеного
представника працiвникiв пiдприсмства сдиним представяиком працlвникlв пlдприсмства

5. Цей колеюивний договiр схвалениЙ загальними зЬорами

прачiвпикiв ТОВ "Сакура Фарм" ( протокол Nc I

вiл l3.01.2022 р.).
6. Колекгивний договiр укладеЕий яа п'ять poKiB i всryпас в,riю з лня його пtдписання

дирекгором пiдпри€мтства та уповноваженим представником прац!вникlв пцприсмства,
'7,Пiсля 

закiнчЪяня строку дii колективний договiр продовжус дiяти до того часу, поки

сторояи яе уклаJl}ть новий. або не переглян}ть чинний,

8,Йлекrивяий дЬговiр пiдписусться нс пiзнiпtе як череt 5 лнiв пiсля ухвалення його

заlальними зборами працiвникiв iподасться на peccTpattiK,t 1 Bi,tпoBilHi орl'ани,

9. Змiни i доповнення до колективною договору вносятьс, за зrо,'tою дво\ cTopiH cTopiH i

набирають чинностi пiсля затверджепня на ]агдlьних зборах прашiвникiв або на

спецiальному засiданнi дирекгора та уповноважеяого представника працlвник!в

пiдприемства i додаються до колективяого договору,

Пропозичii KolKBoi зi cTopiн щодо вtlесення змiн i доповяень до ко,qективного договору

"rъроrп 
poa.n"ouo* спiльяо i приймають рiшення у 20-леняий строк з дня ix отримаяня

iншаю стороню.
ll. Хiд виконання зобов'язань коiективного доI,овор)

засiданнях директора i уповноваженого rlрслставника
розглядасться наспецlмьних
праttiвяикiв пiдприсмства в Mipy

пiсля перевiрки виконання]обов'язань,
пiзнiше першого кварталу наступного

необхiдностi та за вимогою однiсi iз cTopiH.

l2 . Пiдс)шки виконання колективного договору.
проводяться на заlальних lборах праrtiвникiв не

року,
i3, Д"р"п.чр i у,,ооповажений прс;lсгавник tlраrtiвникiв rtitrrpиcllcTBa зобов'язl"гься на

протязiлвохтижнiвзчасупi;tllисаннякоЛек.гивноl.о,.lоI.овор}:lовссlиЙогозrIlсl.]lоусlх
структурних пiдро'}дiлiв пi,,tприсмсl ва.

l4. При прийомi на роботу дирскгор знайоrtи,tь праtliвника з ксljlскгивни!l;(оlовороlv,

який дi( на пiдпри(vсtвi,
l5, за невиконання Зобов'язань колектиВного логовор!,, а,гакож за ухиjlення Bl-'l участl в

переговорах та веяадання iнфорпtачii. необхi.лноi,lля прове,лсння колектлвних переговорlв

i здiйсненвя контролю. сторони нссуть вiдповiла,lьнiсть згi;tно Закону Украiни (Про

колективнi логовори iугоди)) (ст, l7.]8.19),
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II. ВИРОБНИЧI ВlДНОСИНИ:
.I[rrpeKTop пiлпрпемства зобов'язусться :

1,Забезпечити розвиток пiдприсмства i отримання прибlтку пiдприсмством.
2, Забезпечити збiльшення асортимевry лiкарських засобiв, виробiв медичного

призначення та iнших ToBapiB, торгiвля якими в аптечних закла-цах дозво,Ilена чинним

законодавством Украiни, з врахувавням попиry населення та лiкуваtьно-профiлактичних
закладiв.
3. Забезпечити працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами. якi необхiднiдля
свосчасного медикаментозного забезпечення населення та лiкуваqьно-профiлакгичних
заклаJliв;
4. Створити для працiвникiв належнi )тлови для високопродуктивноj працi,

5. Забезпечити дотримання працiвникауи виробничоj. трудовоi дисциI|-]iни та (Правил

вн}трiшпього трудового розпорядку ТОВ кСАКУРА ФЛРМ"

Уповноважениir представtlик IlpatliвHIlK'B
пiдпри(мства,}обов'язусться:

l, Здiйснювати дi€вий контроль за забезIIечснняl\l працiвникаl\lи Ilрацiвникiв насеjIсння та

лiкувапьно-профiлактичних закладiв якiсними лiкарськиlvи засобами. виробаNiи \lедичного

призначення та iншими товарами. торгiвля якиNlи в аптечних зак]lа:Iах дозво]lена чинниl!1

rаконо.tавсгвом Украiни. в необхi]но\l) асuрrиrtснri,

2, Забе]печи,lи,]о,]ержання праlllвника\lи праlliвникiв ви\lоl KOHIpJKtiB la lр},'lових

договорiв з адмiнiстрачiсю,
J,Забезпечиr и якiснс виконання прачiвник.rvи прачiвникiв

своТх функuiональних обов"язкiв ]гi.,lно lIоса_,1ових iнсIр},кItiй. -l Забезlrечити

,]ol римання працiвникаvи IlpaItiBHиKiH
нормативно-правових докуvентiв.якi рсглаl\lентують фарNlацевтичну
дiя-,1ьнiс']'ь..

5. Забезпечити дотримання прачiвникаvи ttpatllBHиKiB t cprtiHiB вttк.нчння

робi,].вс lановлених посаJови\lи iHc t р1 нrtiяrrи

6, Забезпечити дотримання праIliвникцNtи працiвl]икil] 1,р};(lвоi.,lисltиtt, tiни, ttpo ви, t

внутрilllнього трудового ро]порядк},. прави,t tto oropoHi llpalli. lc\llilLi ,i( lllски l,a

проитипожежнiЙ безflецi.
7. Утримувати праuiвникiв прачiвникiв вiд учасl i в робочий час в страйках та

iнших мiроприrмсrва\. попере,lньо нс лlJlоJжени\ l a.lviHlcIpJui, к,

Сторони lобов'я tуються:
l. iапобiгати виникненню колективних труlових спорiв (конфjlifliв), а r,plri виникнсн,

ня, прагн) l и ix розв'я Jання б( l з5 rrинки виробничоi,,liя lbнoc l i,

III. ТРУДОВI ВlДНОСИНИ:

Дпректор пiдпри(лtства ]обов'я}},(,|'ься:

l. Знайомити Bcix tIрацiвникiв. якi вjIапIl,ов)lо,гься нд робоl),.,l прави]lаvи вн) tpilIlHbolU

lpy]oBolo РО lП!'РЯlК) la'j \ýОВЭ\lИ llpulIl,
Z. Здiiiсню"аiи прийом на робоl} нових lIpal(iBHиKiB jlиIхе ), виllа](к}, забс ll]ечL,ння п!,внL,'i

продуктивноi зайнятостi i якIцо не прогнозу'ться iх вивi,:,ьнсttня на пi]LcTaBi п,l ст, 40

КЗПП Украiни,
3, ЗабезпечитИ протягом року переВажне llpaBo на IIрацсвлашl,уванвя IlpalllBHиltlB, ви_

J
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вiльневих з пiдприсмства на пiдставi п,l ст,40 кзПtl Украiни, у pa,}i виникнення по-

треби прийняття на роботу прачiвникiв анiulогiчних професiй
4. Здiйснювати прийом на роботу за кон,грактною формою ]'p},,loBolo логовору jlише у
випадках, прямо передбачених чиняим законодавствоv, на умовах оплати прачi.

вставовлевих цим колективним договором.
5, Не звiльняти працiвникiв з роботи з iнiцiативи директора пiдприсмства без

достатнiх пiдстав i попереднього погодження з уповноваженим представяиком

працiвникiв.
6. Установити режим роботи товариства у BiдrroBi:tHocli Jo

l)

трудового розпорядку та чинного законодавства Украiни.
7. змiнювам чи запроваджувати новий режим роботи на пiдприсмствi. в окремих струк-

т}рних пiдроздiлах, для категорiЙ чи окремих прачiвникiв лише пiсля погодженвя цих
питань з уповновaDкеним представником працiвникiв пiдприсvства.

8.Встановити як норму тривалiсть робочого часу 40 t,один на ти)кдень (8 годин в день),
9.Залрова.чжувати з iнiцiатйви дирекгора товариства скорочений робочий час

(день. гиждень.м iся ць ).як виняток лише на перiод']иvчасових економiчних гр).f,ношiв.але

яе бiльше як на два мiсяцi протягом року ] оплатою невiдпрацьованого часу не нижче як

на 2/3 розмiру основно1 заробiтноi плати i збереженням повноi тривалостi оплачумноi
вiдпустки для працiвникiв,

l0.Встановити гарантовану трив&liсть щорiчноi оплачуваноТ вiдпустки - 24 ка,rендарних

дяiв.
Уповпоsаr(енпй представнпк прдцiвнпкiD пйприсмствд ]обов'яi}у(ться:
l._ Здiйснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань робочоrо час}.

часу вiдпочинку,
IV, ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI:

Дпрекrор пiдприсмствд зобов'я!у€ться:

l]равил внутрlшнього

на пiдставi п,I ст, 40 кзпП

можливостей забезпечити i.x

2,

з.

1, Рiшевня про змiни в органiзачii працi, лiквiдацiю. реорганiзаtriю, псрепрофiлювання

пiдпри€мства, скороченЕя чисельностi або штату працiвникiв приймати лише пiсrя по-

переднього проведення переговорiв з уловноважеви11 прслставником тр}дового ко]lек-

тиву пiдприсмства не пiзнiше як за 2 мiсяцi ло здiйснення llих ]аходiв.

здiйснювати аналi] claнy,ja проl но,jуванНя викорисtання rрl,ttlвих peclpciB на пi.rпри-

cMcTBi.

Уповповаженпй прслставнлк прачiвнttкiв пiJlllpп(Nlcl,Ra rобов'яl},(,|,ьсяi

I. Надавати безоплатнi конс},jlьтацii праlliвникаv пi]tпри(Ilства з пиl,ань ]aKoHo.цaBcTBa

про працю.

2, Давати згоду на вивiльвення працiвникiв лиulе пiсjlя використання Bcix можливостей

для збереження тр)цових вiдносин, Використовувати нс(ане законо:{авствоу lIерсваж_

Не ПРаВО H.l jбережсння р.16оIи окреvиv каrсruрiяrr tlр.rltiвникlв,

З. Здiйснювати контроль за дотриманням ]аконодавства щоло ]айн,тостi працюючих,

У разi вивикяення необхiдностi вивiльнення працiвникiв
Украiни немасового харакгеру:
- здiйснювати вивiльнення лише пiсля викорисгання Bci\

робогою на iншоvу робочоvу Mlclli:
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ч. Формувлння. рЕгулIовАння I зАхист ]лроБIтноi плАтLl:

,Щrrрекгор пiлприсмства зобов'язу(ться:
l, Виплач5ваlи праlliвника\t rap06ilH\ п.lаt} в у грошовому ви-

разi регулярно в робочi днi. не рiдше.,lвох pa-]iB на viсяIlь чсрсl промiжок часу. lцо не

перевищус шiстнадцяти к,цендарних днiв (заробiтна плата - б чис-ца.аванс-2l числа).

згiдно вимог ст. l 15 КЗПП .. Строки випла,lи ]аробiтноi плати".

У разi коли деяь виплати заробiтноi плати ]бiгасться з вихiдним. святковим або

неробочим днем, виплачувати заробiтну плату напередоднi. Вип-lачувати заробiтну
працiвникам за весь час rцорiчноi вiдпустки яе пiзнiше Hiж ]а три .]Hi до початк),

2. Забезпечити формування фонлу оплати прачi з урахуванняrr рез),jiыгатiв виробничоi дi-
яльностi та продуктивностi працi.

3.Проволити перегляд розмiрiв посадових окла-Tiв проrlорuiйно пiдвищеннtо мiнivдльноJ
заробiтноТ плати вiдповiдно до чинного законодавства.

4,Щомiсячно проводити преviювання праlLiвникiв
господарськоi
5.Оплата за робоry в святковi днi проводиться в полвiйному розмiрi,
6.при кожяiй виплатi заробiтноi плати повiдомляти працiвникам про ]агtrльну суму за-

робiтпоТ плати з розшифровкою за виjами виплатi розмiри i пilстави утримань; суму
заробiтноi плати. що належить до вип.Iати.

6. Забезпечити на пiдприсмствi гласнiсть }']!'ов оплати працi.

Уповrrовджений представняк працiвникiв пИпри(мства tобов'я]усться:

1. Здiйсвювати сво€часний контроль за дотриманням вимог Кзпп Украiни. iнших зако-

нодавчих aKTiB, стосовно оплати працi, виплати доплат i надбавок.

за результатами фiнансово-
дiяльностi.

2, На пiдставi пропозицiЙ. aHajli]iB та ви\lог lIpatliBHиKiB свосчасно вносиl,и рс-
коменлацii директору пiлприсмства по влоскон&lсвнlо сисIсNl i форv оl1,1аIи IlрJцi.дL,-

магатися ix ре&пiзацij.

vI. ноРМУlrАння ПРАцI:

lrrpeKTop пirпрrrсмства }обов'яtуaться:
l. Запрова,lження. змiну,lа псрсгля;l Hop\l llpxlli lIр(ltl(l]lиlи lir llL,lоlБснням з },IloBHoBa-

2.

з,

1.

жевим представником працiвникiв пiдприсмства.
Забезпечиtи tласнiсть )сiх,rаходiв шо.]о норv},вання lIpaui. р!tr'яснсння прачiвникач

причин перегляду норм прачi та 1пlов застосування нових норм.

ПРО a-ро"м*"rп" *ових норм чи змiну чинних норм прачi повiдомляти працiвникам

не пiзнiше як за 2 мiсяцi до i.х запроваджепня,
Забезпечити вiдповiднiсть оргавiзацiйно-технiчних 1TloB прачi (органiзацiя прачi. тех-

нологiя, обладнанпя, осваIцення та iH.) на робочих мiсцях. де заIIроваlжуються HoBi

форми прачi. залроектованиv в норча\ при iх розр,эбчi,

Уповноваrкеппй прелставник прrцiвtlllкiв пillпрпс}rс,t lta tобов'яlу(ться:
l. Проводпти ро;'яснювцльн},роботl,rlо впрова;lхсннlо IIроlрссивних форrl llpatti, якi

забезпеч},юrь picr про_tl Kt ивнос ri ttpэtti,

vlI. охоРонА пРАЦI:
Директор пiдпри(мс,гвп }обов'я]у(ться:

l. 3абезпечи ги св()('чх(н( викtонаrlня K\'\lll lск(ни\ ,{J\u lilj lllll'l!, ,чб(llIч,lсння норrrаrивiв

безпеки. ril i, ни праUi lсвиробнич,lIlJ((рJ,'lониlIlJ,(|в,lг(нНяr]сrttqчtнихit'сtltкi,ttиниr

о
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умов працi, пiдвишення iснуючого рiвня охорони IIрацi,

2. Згiдяо з дiючим законодавством. посадови\1 особа\l пiJприсмства rrерiоlично прохо:и-

ги навчання при вiдповiдних учбово-к\рсови\ коvбiнзrах IIU l)\t,poHi rrpaui. lerHirti

безпеки та прогипожежнiй бе{lIеui
]. Посадовим особам пi,'lприсмсlва псрiо,lично llрово,,tити ] llрацiвникаvи iHclplKTaжi п,.l

oxopoHi прачi" TexHirli бсзllеки та проIиllожсжнiй бсзIlеlli,

4. Забезпечити суворе дотримання поса]lовими особами виNiог Закону Украjни (Про охо-

рону прачi-. норvаlивних aкliB пr,l clxopoHi прачi,

5, Органiзуваrи провеlення попере.]ньоlu ta перiо]lичноlо vс-lи,lни\ оl]lяJiв працiвни-

KiB.

6, Встановити в залi обслуговування насспення аптсliи. ск]lянi вiтражi.якi б попереджа,,lи

зараження аптечних працiвникiв iнфекrtiями повi,l,ряно-крапсльниу ul,,lя\о\l ltри i\
спi-,rкуваннi з хворими,

7, За порушення Закону Украiни <Про охорону Ilpalli) та норNlативно-прсвt)ви\ aKTiB llo
oxopoHi прачi приlяl)ва]И винниr праttiвникiв.:lо:исrLиrr.riнарноi. atviHicIpatиBHtl'i,
матерiапьноi. суловоi вiдповiлальностi згiлно c,r,.4j та:1,1 Закон},Украiни (Про охоро-

н) працi- га iнших HUpval ивнl.)-Itрзвови\ ;1д 1 iq пlr (llrrpUHi rrpirrti,

Уповяовlrrcяпй представник працiвнrtкiв пiдприсмства lобоR'я]},(,ться:

l. З.riйснюваrи конгроль la cтaHo\l утов прачi ) сtр)кl)рних lIi;IpoJ li lax lэ Bi,1 lira\, ви-

конавням комплексних заходiв шодо ]абезпечення нормативiв безпеки. гiriсни прачi

та виробничоIо середовища.

2. Приймати участь у розслiд},ваннi неtltасних випалкiв. шо сталися lliд час роботи^ та

здiйснювати контроль ]а виконанняу захолiв llo jx lаIlобil аннк).

3, 3абезпечитИ конlроль }а правильни\i внесенняv ) Ip}_]oqi книжки rrрачiвникiв Bi_tl-

мостей про роботу. яку вони виконують i яка пов'язана з lпкi,,tливиvи факlорами, а та-

кож за свосчаснпм ознайомленням прачiвникiв з внесени\lи в,гр}'довi книхки нови},и

вiдомостями,

Працiввикп пИпри(мства,]обов'яtуrотьсяi

l, Вивчаrиlавикон)ваlиви\li,)lиlIр!виliнор\lаlивно-lIравOви\JкliвIl.JU\Oрпнi llрзцi,

2. Суворо дотримуватися правил екс-rуатацii устаткування. норм. Lрави], cTaHJapTiB та

iнструкчiл з охорони працi, встановлених виNlог поводження ] машинаvи, ьtечанilvа-

ми, iЕстр}п.lентаN,и тоIцо,

З. Застосовувати в разi необхiлносri засоби iндивi,,l),аrlьного ,jахис,г)"

,l, Прохолити в ycTaнoB-,leHollly порядк!,поIIере,,lнi та перiо:lичнi лlсдичнi огляли,

5. Брати активну участь у cTBopeHHi бсзпечних yllloB llpalti,

6. Вносити пропозицii цоло ]liквiдаIlij vоrк-lивих аварiйних си,г},ацiЙ на робочих viсцях,

6
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чIп. розвиток соцIАльноi сФЕри пIдприсмствА, соцIлльно-
трудOвl пtльги, гАрАнтli, ком пгнсяцli:

,Щиректор пiлприсмства зобов'яtусться:

l, Надавати одноразову rрошову допомогу прачiвникам у зв'язку iз сiмейними обстави-
Еами,

J, У paзi наявносliвiльнихкошtiвна]авагипрзIliвникаvlti,,tttриrvсtваrlаlерiаtьн\.]оItо-
могу на оздоров-,lення.

Ix. змIнл Форми влАсностI, оргАнrзАцlйно-прАвовоl
ФоРМи пIДпРи€МстВА, ЛIкВIДАцIЯ ПIff ПРИ€МСТВА:

!ирекrор пi.лпри.vсгва зобов'яjусlься Jавча{но. не пiзнiшс як за,tBa viсяцi.:ово:иtи
Jo вiдома прапiвникiв. )пoBHuBarieHolo llре,lсlавник] rrpartiBHиKiB rri.lttри, ч-
сгва iнфорvачiю про зviн1 форvи BJtacнocIi пiJприсv(Iва. UIo п,,lан\1 lься. пtJряJOк i

умови реформування власностi.

Колективний логовiр зберiгас чиннiсть у повноvу обсязi протягом }cbolo строку. на
який його укладево. Пiсля закiнчення cтpoкy.]iT колективний договiр про.Dовж)t jIiяти

до гою час). поки сlорони не \K.laJ} Ib новий або нс псрс1.Iян} lb tlинний ко,,lскlивний
договiр.

Колеmивний ,логовiр зберiгас чиннiсть } pa}i }\liни скл.!l\. rlр\кг}ри. найменування

уповвоваженого власником органJч вiл iMeHi якого yKлa,tcHo rtей,tоговiр.

у разi реорганiзапii пiдприс\rства колеюивний aoloBip збсрiгас LIиннiсть протяго\l
строку, на якиЙ ЙоIо укладено, або може бути переглянутиЙ за lголою cтopiH,

У разi змiни власника пiдприсмства чиннiсть колективноIо лоl,овору збсрiгасться про-
тяrом строку його дii, ме не бiльчlе одного роý1 У цей IIерiод сторони повиннi роJпо-
чати переговори про ук-паденвя новоII) чи lNtiHy або доповнення чинного колек,гивного

договору,

У разi лiквiлачii пiлприсмства колективний ;rоговiр лiс протяIоу усьо!,о сl,року прове-
дення лiквiдацii, yci зобов'язання дирсктора lцоло оплаги працi. I,арантiйних. компен-
сацiйних виплат та iнших соцiа.ltьних Hop\I забеlпечуються вiдповiлно Jo чинного за-

конодавства Укра'iни i Ilього колективного логовору.

Змiни та доповнення ло чинного ко-,lск,гивноl о .llot,oвopy ) Ilcpio.,( рефорNtчвання Ia llic-
ля ]мiни форми B,,lacHocтi. органiзацiйно-правовоi форми пi,lltрисмс t ва ltнUсять(Jя ]гi.,l-

но з п. l0 розлi-пу l коjlективноI,о договор},.
Пiсля змiни форми власносri, органi]ацiйно-правовоi форми rri;rприсмства. Tp)loBi ,1о-

говори з yciMa прачiвниками пiдприсмства зберiгають чиннiсть (KpiM випадкiв. перед-

бачених чинним законодавством). Припинення (ро]iрвання) тру;rового,логовору з iHi-

цimиви власника чи уповноваженого ниlll органу (на пiдставi п. l ст, 40 КЗПП Украi-
пи) здiйснюсться вiдповiдно до чинного]аконодавства Украiни la цього (олективноI,о

договору,

х. гАрАнтIi дIяльностl уповновАжЕttог() прЕдстАвникл
ПРАЦIВНИКIВ ПIДПРИ€МСТВА|

2.

з.

,l,

5,

6.

l,

,7,

8,
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,Щиректор пlлприсмства зобов'язу(ться:

l, Безоплаrно на-Iаваlи \ повнOва)liсно\|\ пр(,lсIJвник} lIpJlliBHиKiB lli_lпри, \l-
ства обладнане примiшlення. засоби ]в'я]к} при HeoбxijlнocTi транспорI дrtя ,абеJпс-
чення Його дiяльностi,

2. Надавати уповноваженому прL:lставник\ прulliвникiв Itiltlpи,rtcTBa всю необ-
хiдну iнформацiю з питань. якi с прсдметом цього ко-,lск,l,ивноl о ,lоговор}..

], Забсзпечиlи )IloBH(,BJжcHo\l\ ,lрс,l!ldвник\ ttраtttвникiв tti-tприtrtсtва Bi.tb-
ний досryп до Maтepiа]liB. док)\iсн'гiв. а laKo,K,,lo Bcix сlр},кl.\рних lli-,lpoJ,li liB tli.,Lllри-
€мства для здiйснення KoHTpo-,lK) за дотриманняN{ чинного законо,lавства Украiни. ста-
ном охорони працi. технiки безпеки. протипожсжноi бе]пски. виконання!l колекIивно-
го договорУ.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ:

Стороtlи tобов'я]уються:

l, У разi несвосчасного виконання. невиконання lобов'язань (Ilojloжcнb) коjlекl.ивного
договору анfu,riзувати причини та вживати,rерviновi захо:tll tjlojlo lабс]псч(,ння J\ рсд-
лiзацiТ, Осiб. винних у невиконаннi положснь KU IсктивноIо _loloвop\. llри lяl.чвiJги до
вiдповiда,,lьносl i ]гiдно з чинним laкoнo.IlaвcтBo\l Украiни i ttилl ко]lсктивни\].,lоlово_
ром,

2. У разi невиконання поjlохень цього колективного,lоI.овор\ ] об'(кlивних Ilричин
(по-
гiршення фiнансовоt,о стан), через lи\lча(оtli сNL)н(l\!lчнi Tpr.tHoLtti. iHrlri об'сктивнi
причини) свогчасно вно(иlи ,Io Ko]I(Kl,]BHlJllJ ]lolrlBop\ Bi lIllJHi,lHi lчiли i ,tuttовнсння
} порядку, встанов"пеноl!!у цим коJIективниv,'lоlов!,рllNt. эбо lti(]lя llptlBU l(ння IlepeIo-
вори.

Додатки:
IПравила впутрiшнього трудовоIо ро]порядку на З аркушах
2.Комплекспi заходи ТОВ (САКУРЛ ФАРМ> з охорони праtti

, на l apKylпi,
Вiдоvостi про осiб. якi прийrrали ) часть у склаланнi

колектпвного договору:

,Щиректор ТОВ (Сакура Фарм))
Уповноважений предс гавник працiвникiв
ТОВ <Сакура Фарм)) (зав.аптекою.ф l )

В.В.Звонар

Н.Д,Лях
О.М.ЦетсвГоловний бухгалтер

Працiвники:
Рожко Н.П, ( зав.аптекою Nl2)
Лопачак О.В. (асистент фармацевта) ;
I{иганин Гапина Михайлiвна (асисте-нт фа
[ванчiв ГI.(асистент фарvашевта }

Свiтлик Щ.В. (менелжер)

3

\



-

ЛОДА'ГОК Nrl

(ЗАТВЕРДЖУЮ>

!иректор ТОВ кС
В.В.Звонар

комплЕкснl зАходи по oxoPoнI
нА 2022 PIK

Уповноваясенпй представник
Прачiвнпкiв ТОВ <<Сакура Фарм>

,/,

'(/ 
лях н"щ,

ýaprr'

_\ъ

lltl
Назва заходiв ('l роN

впконання

] Провести аналiз стану охорони прачi за piK,Ta виконання
Плану комплексних заходiв за 202lpiK.

Сiчень

1 Провести медичний оглял прачiвникiв Протязом
року

Систематично проводити анмiз стану охорони прачi Протягом
року

4 ,Щоукомлектувати аптечки необхiдними матерiалами по
наданню першоi медичноТ допомоги

Лютий

t



впутрiшпього трудового розлорядку
працlвяикiв ТоВ (сакура Фарм)

l. зАгАльш положЕннrI
l, У вiдповiлностi до ст. 58 Коц

l:,:li:::_,,: прчцi .ро"од"п,* ;':ilх,"#tж Т""";;fr} .ыjъffi: J;Ё::::]{lяльпост1, лолержаЕшя трудовоi дисциllлlн{.

,a._'||ra:"u 
un"urnn'ira забезпечуеться створенлям необхiдних органiзацiйних та екопомiчяихvlloB ],lля Hopм.i,rbEoi високопродуктивноi роботп, 

"чiдо"r" "rbn"nn]I[ до прчцi 
"*aод*пIIереконанця, вихов&Iня. а також,rяохочепня за сумлiпну прац;,'----""-

1l. порядок приЙому нл роБоту тА звIльнЕннrI

], ]lr.lчi:у'на роботу та Укладанrri трудового договору робоrодавець повиl{ен вимагатип],,l IIраl{lвпика:
- паспорт або illlпий документ, що засвiдчус особу;

,,,,;,,i,iin;iffnu*, 
передбачених законод,lвством-докумецт про ocBiTy, спецiальлiсть,

_'.__IY]Ч.""" 
ТРУДОВОго договору оформлясться чаказом, що оголоцryеться працiвнику пiдрозl]иску.

j, До початку роботп за укладеним трудовим договороtrl роботодавець або уповцоважецийни}, оргап зобов'язаний:
а), роз'ясниги працiпниковi йоlо права i обов'rJки га проiнфорпtувати пiд розписку про}Lони працi.,нмвнiсT ь Ila робочом) мiсцi. де BiH оуо" npuu.*." пЁо.rпечних i шкiдIивихвиробllичих факторiв. rз можливi паслiдки i* впоичу rrч й;;",,;;;" права ца пiльги iкомпснсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно о" ;rii;;;;;;;u".uo i *on"*r"uro--'1оговору; б). ознайомити працiчпr*ч a ор*rrч"" ufrрirп"о.о .рудо"о.орозпорrдку та колеmивпим договором;

,,,.i)u"J|]'ru"n.' 
ПРаЦiВIIИКОвi рОбоче мiсце, забезпечити його пеобхiдЕими длп роботи

г), rlроiнсруктувати праlliвпика з ,гехнiки безпеки, виробЕичоi ca'i'api'i та протипоr(ежrrоia\оропи.

1.,.l'"О:11lЗ* 
'tРУДОвоl,о договору моr(е матп мiсце тiльки па пйставах, передбачецихr,tкоllоJавсгвом. Прачiвники мають

цl]чtiнiстрацilо за 2 Tпr.Hi. 
право розlрвати тудовий договiр, попер€дивши про це

5 Розiрвання'lруловоIо доl,овор) з iнiцiативи власtlпка або уловнова).:tОuускасться тiлiкlr у u"uод*ч" пЪЪЙоч""r"-;"*;;;;;;;;;; ,7--ОПuОСХ€tlОГО НИМ ОРГаЦУ

rll. ocHoBHI оБов,язки прАцIвникtв
i. Праt,liвники зобов'язанi працIовати чесно i сl,лtлiнно, сво€часЕо i точlо викошlвати
::t]::::I:']ii,.:::.._1llKa 

або 1rlовноваженого EIIM оргшiу, додержуватцсь трудовоi.i
].:l::]]::'::_"] 1l:u"ПJllЦИ 

ВИМОl норrlативяих аюiв про охоропу працi, дбайливо ставитисяio \iаиlIа власника. ,J яким уклмсIIо ,гр).1овий 
.roI,oBip,_ Ilоввlстю виконуаати вимоги по oxopoBi праli, техЕiцi безпеки, caнiTapii i гiгiеrrи.t1,ot иttоже,lснiй бсзrrсlLi.

], Сис,гсматичrrо пiдвипlуватлt cBoto професiйuу квалiфiкацiю.

ДОДАТОК JTe2прАвилА



ly. octloBtII оБов,язки рOБотодлвIIя

], Роботодавець зобов'язаний:
- органiзовувати роботу працiввиковi так, цоб кожеЕ працювaв по своiй спецiа,'rьностi та

кваliфiкачii i мав закрiплене за Еим робоче мiсце;
. {vlltнюваlи lрудову ]а виробничу лисчиплirlу:
- покращувати )мови працi та неухильно викоЕувати закоЕодавство про працю;

rэробir,нl плаrу ви:rава,]и кожного viсяця,
- ]абез[е.Iитп сис,гематпчне пiдвищення квмiфiкаuii спеuiалiстiв;

rвэlснп вiLноситись до поtрсб та запигiв прачiвникiв.

у. роБочиЙ чАс 1,А Його використАнIlя

L llac початку та закirr.rення роботи та обiдпя перерва встановлю€ться дш ко)кяого
c,t рl,кгурного пiдроздiлу окремо.
]. Ilopilra робочого.Iасу не може перевищувати 40 годип на ,1ижлепь.(Додаток Nф)
l. Ili,цt,отовка робочого мiсця, миття рук, одягаяllя спецодяry проводятьс' до початку

робоги.
J. Робо,голавець зобов'язаний оргаIriзовуватп облiк явки та закiячепня роботи.j. IIрацiвЕикаNI палаються щорiчlri вiдпус,гки цивалiсто пе N{енше 24 кчrлендарних днiв,
['рафiк вiлпусток скltада€ться цорiчно до 5 сiчt{я поточЕого року i доводиlъся до вiдома Bcix
працlою(Iих.

у1. зАохоtIвння зА успIхи в роБотI

l, За зразковс викоlIанllя трудових обов'язкiв, довголiтню добросовiспу працtо примiн-воться
с.,liдук-lчi заохочсlrня:

- ого.JIоIленяя llоляки;
- видача премii
- IIагорол)кеIIЕ, ГраIIо,lою.

IIраlrилами впутрiIпIп,ого трудового розпорядку можуть бутrl персдбачеяi i iЕшi
1.1rl\очення, заохо.Iенuя оголоtпуються ltаказом, ловодяться до вiдома колективу.

yl l. стягtIltння зл порушЕнItя трудовоi дисциплIни

l , Порушенвя 1рудовоi дпсцшшiЕи тягпе за собою паlспадепIlя дисциплiпардого стягнеflня;
- логана;
- звiльнення.

', Звi.tt нення, як мiрз дисциплillарно!о покJрilння мас мiсuе в разi:
- сис],ематичilого нсвиконання праIliвЕиком без повФкних причиrr обов'язкiв, покладеппх

llil нього ,грудовиl\t логовором або правилами stl}трiшнього труловоl'о розпорядку, якцо до
працiвпика ранiше зас,госовувались заходи дисциплiнарного чи громадського стягЕепня;

- проl,ули ( в т,ч. BiдcyTrrocTi яа роботi бiльше трьох годин протягом робочого лня) без
llоRах(пих причин;

- вчиItепIlя за Micllelt робо,ги розкрадаiпtя майпIl ( в т,ч. ,црiбIlоaо ) всгшtовлецого
ялроком счду, ulo Irабрав здконноi сили;

- Ilоявлt на робоl,i l] tlетверезому сl,апi, },стапi паркотичflого сIt'япiIlпя,
], Лисциплiлtарне с,lягненпя застосовустьсlr роботодпвцепl не пiзлiшс шести мiсяцiв з дня
вIпненпя проступку i одноло мiсяця з дня йоIо виявлеяпя, нс врахоRуlоrм перебувавня у
вiлпустцi або вiдсутtliстю в зв'язку з тимчасовою Еепрацезлатнiстlо.
,l, До застосувапня дисциплiнарного сrчгвенвя роботодавець ловинен за]кцати вiд
llорушника 1рудовоi дисциплiЕи письмовi пояснення. Стягнеrrвя оголошу€ться в ваказi i
повiдомлясться працiвпиковi пiд розписку.

)



5, Якrrtо протягом року з дн, наклi
lri r lrlro, новом) _r,j.";"ri""p"""r' Тj],НЯ 

ДИСЦИПЛiНаРНОГО сlягнення г
]l'1сц!ллlнарноr о стягнення СТЯГЦеЦНЮ, '" "i" ";;;;;;;".Жl':Т:" ;: Т:
6, Якlцо l1рацiвяик пе долустив новlrраltiвник. io стяпrе'"";;;;;;Ё лорУшепня i до того ж лроявив себе як сумлiпвий
.' , я l lleI ll l,' , jаходи ,";;;;;;; ;;,1,1lО.ЛО 

ОДtlОГО РОКУ, ПРОr 
".Оv строку дисциплiнарного

,|l'k"jl, пор)ulення,о;r;;;i;Й;;;i::НИКа Не ]аСТОСОВ) Ю i 
""", "nro np*'

,и i до,,о.о ж про"ви" ;;;;й#ff ;bx,i fixii,,"

j{ирсктор ТОВ <Сактра Фармr)

!'Ilовноважепий представltик
llрацiвликiв ТОВ (Саryра Фарм"

/;
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