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З метою сприяння реryлюванню тудових вiдносин i соцiально-економiчних irггерсiв
праrriвникiв i власникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,БУДМrШТ ",

Власнuкu Товариства з обмеженою вйповiдальнiстю ,ЛУДМIIЕТ", яке надалi йменусться
<пiдприемство>, в особi уповновФкеного - дпрекгора IIАЛЬКО Пав.па Пав.повича, нада.пi
кробоmдавеl_ь>, з однiсi сторни, i

Працiвнuкttмu Товариства з обмеженою вiдповiда.пьнiстю ,ЛУДМIЕТ", в особi обраного i
уповнова:коного представнпка працiвшпкiв пiдпрпсмсгва СУЯЗОВОi Няталii Ярос.павiвнп,
надалi <працiвниrcr>, (лалi по ,Щоговору: разом роботодавеrр i працiвники - "Сторони"), пiдrиса.lш
цей колекгивний договiр (лалi - <логовiр>) про насryпне.

1. Загальнi поло?кення

1.1. Цей колегшвний договiр складений вiдповiдно до Закону Украiни кПр колекпrвнi
договори i угtiли>; BiH визнача€ взасмнi вирбничi, труловi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж
роботодавчем i прачiвниками пiдприемства.

1.2. Умови цього колективного договору € обов'язковими для oбох cTopiH. Щi умови не
MollcyTb погiршчвати становище праuiвникiв порiвн-пrо з дiючим зiжонодiлвством Украi'ни, в
пртилежному разi вони визнаються недiйсними.

1.3. Жодна зi CTopiH, що пiдгмсала колекптвний договiр, не може в односторнньому
порядку припинити виконання його положень.

1.4. Щей колеrспrвrпrй договiр чинний у випадý змiни складу, стукryри i наймеrryвання
пiдприсмства, а у випадку його реорганiзацii BiH може бупr переглянутий за згодою CTopiH. У
випадку змiни власника пiдприсмства чиннiсть колективного договору зберiгаеться п[ютягом
строку його дii, a:re не бiльше одного року. У цей перiод Сторони повиннi рзпочати переговори
про пiдrплсання нового чи змiну дiючого колектtвного договору.

1.5. Положення даного колекIивного договору набувають чинностi з моменry його
пiдписанrrя сторнами.

1.6. Сторни повиннi розпочати переювори щодо }кJIадеЕня нового колективного доювору
на наступrшй перiод не пiзнiш е, як за 2 мiсяцi до закiнчення дii даного колективного договору.

1.7. Положенrrя LФого колективного договору дiють до пiдписання нового колекIивного
договору.

1.8. Змiни i доповнеr*rя в цей колективний договiр можуть вноситись лише за вза€мною
згодою обох cTopiH i набира,ють чинностi тiльки пiсrrя ix затвердlriеняя з!гllльними зборами
працЬникiв ТОВ,ЛУДМIIЕТ".

2. Оргапiзацiя виробництва, працi, забезпечеппя продуктивноi зайнятоgгi

2.!. Труловi договори (контракги), rцо пiдm,rсуються пiдприсмством з прцiвникllми, не
мохq,гь суперечипl цьому колекпlвIIому договору. У випадку випIIкIеIпш такого протирiччя
вiдповiднi положення тудового договору (контраrry) визнаються недiйсними.

2.2. РоботодавеIд не вправi вимlгати вiд прчiвника виконання роботи, не обумовленоТ
тудовим договорм (контракгом). Пiдприсмство зобов'fiане пердбачити в трудовому логоворi
(контракгi) чи рзробити i затверлитл для ко)<ного працiвIrЕка його функцiональнi обов'язки,
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ОЗНаЙОМИТИ ЙОГО З ними i вимаrати лише ix виконalння. В функчiональних обов'язках чи в
т},довому договорi (KoIrTpaюi) lrolce бупr передбачеIIо BIiKoIIaIлUI одIшм з прцiвrмкiв обов'язкiв
iншого lпаше у випадках тимчасовоi вiдсугностi останнього у зв'язку з хворбою, вiдгryсткою чи з
iнцrих важливих причин, причому TaKi обов'язки можугь покпадатися на iншого працiвника лише
з врахувilнЕяМ його реапьноi можливостi викон)вати ix, тобто з врахуванIrям необхiдноТ
професiйноi пйготовки i зайнятостi при виконапнi безпосерлнiх обов'язкiв.

2.3, Кожний праlliвник 3обов'язаний пiлпорялковратись правилам внlцlitпнього :тулового
РЗПОРядкУ (!одаюк Nel), сумлiнно i якiсно виконувати cвoi обов'язки, працювати чесно i
добросовiсно, дотиDryватися дисциплirпа прачi, своечасно i точно виконувати вказiвю.r
рботодавця, дотримуватись тудовоi i технологiчноi дисциплiни, вимог нормативних акгiв з
охорни працi, дбайливо ставитися до майна пiдприсмства, на пtюхalння роботодавця
пiдприсмства надавати звiти про виконанЕя cBoix конкртних обов'язкiв.

2.4. Прачiвники можуть бути звiльненi з пiдприсмства у випадку змiн в органiзацii
ВиРОбництва i прачi, в mму числi лiквiдацii, реорганiзацii або перпрофiлювання пiдприсмства,
скорочення чисельностi або штаry працiвникiв. Про майбутнс звiльнення працiвннки перонально
попереджаються рботодавцем пйприсмства не пiзнiше нiж за два мiсяцi. одночасно з
попереджевням про звiльненrrя роботодавець пiдприсмства пропову€ працiвнику iншу робоry на
mму ж пiдприемствi. При вiдсупrостi роботи за вiдповiдною професiею чи спецiмьнiстю, а також
у разi вiдмови працiвника вiд переводення на iншу роботу на тому ж пiдприемствi, працiвник, за
своiм рзсудом, звертаеться за допомогою до державЕоi с.iтркби зайнятостi або
праIIевлаштовуеться самостiйно,

при звiльненнi прачiвника за пiдставою iHe вчасного попередження за 2 мiсяцi, вкllзаною в
uboMy пуиктi, Йому вшлачусться вихiдна допомога у розмiрi одного середнього мiсячного
заробiтку.

2.5. Звiльнення працiвникiв допускасться лише пiсля використzrння Bcix нмвних i додажово
створених мож.ltивостей для забезпечеrшя зайIrятостi на пiдприсмствi.

3. ЕормУвання i оплата працi, встанокпення форми, системи, розмiрiв заробiтноi платк
й iншrrх вrцiв трудових виплат

3.1. ВитшачУвати заробiтну плаry лвiчi на мiсяць: за I половину мiсяця - 22 числа поточного
МiСЯця, за II половику мiсяця * 07 числа насцпного мiсяця. У разi коли день виплати заробiтноi
плати збiгаеться з вихiдними, святковими або не рбочим днем, заробiтна плата виплачусться
наперлоднi.

3.2. Вiдомостi про оплаry працi працiвникiв надаються iншим органам i особам лише у
випадках, прямо пердбачених законодавством.

3,3. При пiдписаннi трудового договору (контракry) роботодавець пiдприемства доводить до
вiдома працiвника рзмiр, порядок i TepMiH виплати заробiтноi плати, умови, згiдно з яюrми
можуть здiйснюватися )rц)имання iз зарбiтноi rшати.

З.4. Струкryра заробiтноi плати скJIадасться з основноi i додатковоi зарплати, а також iнших
&rохочрauьниХ i компенсацiйНих виплат, змiст якиХ поJIягаС в Еаступному. основна заробiтна
плата с обов'язковою винlгоролою прачiвнику за виконану ним рбоry згiдно з установленими
нормами працi (норми часу, виробiтку, обсл}товування, посадовi обов'язки) i встановлюеться у
виглядi тарифних ставок (оклалiв) i договiрних розцiнок для рбочих i посадових окпадiв для
сrr}окбовцiв. .Щодаткова зарбiтна плата - це винагорода за працю понад встановленi норми, за
тудовi успiхи i винахiдливiсть, особлIвi умови працi, вона вкJIючае доплати, надбавки, гарантiйнi
i компенсацiйнi виплаrи, перелбаченi чинним законодавством (наприклад, прмiя, надбавка за
РЗШИРениЙ Обсл робiт, доплата за сумiщення прфесiй (посад), доIшата за виконfirЕя бов'язкiв
тимчасовО вiдсупrьогО працiвника, компенсацii при сrryжбовиХ вiдрядхеннях, доплата за роботу в
поналурчний час, у святковi i неробочi днi, у нiчний час, компенсацiя за знос iнструмеятiв, що
належать прачiвникам mшо.

3.5. KoHKpTHi розмiри тарифних ставок (договiрних розцiнок) робочих i посадових окладiв
с,гrркбовцiв визначаються у межах наявних коштiв на оплаry прачi у суворiй вiдповiдностi з
професiями, квалiфiкацiею працiвникiв, складнiстю та умовами виконуваноi ними роботи i
встаIIовлIоIотьСя у Korcloмy в}Iпадку в окремому трудовому дсговорi (коптрактi) з працiвlrltком,



При цьому основна заробiтна Iшата не може бути меншою встilновленого законодllвством Украiни
мiIliма:ш,пого розйру заробiпIоi плапl.

3.6. Виплата винагорди за робоry понад встановленi норми, виплата надбавок, гарантiйних i
коrчrпенсацiйrшх виплат, передбачених чинним законодавством (наприклал, прмй, надбавка за
рзширний обс.г робiт, допJита за сумiщення прфесiй (посад), доплат за викопання обов'язкiв
тимчасово вiдсугнього прачiвтп,rка, компенсацiй при слуtкбовtо< вiдрядхенн.п<, доIшат за роботу в
понад4ючний час, у святковi i нербочi лнi, у нiчний час, компенсаIIiй за знос iHcTpyMeHTiB, ll1o
наJIежать працiвникам тощо реryлюсться чинним зzжонодавством Украiни.

3.7. Частково заробленi пiдприсмством кошти вiдраховуються в резерв на оплаry щорiсних
вiдпусmк, виIrлату винагорд зtl вислуц/ poKiB, винагорди за рзультатами роботи тощо
вiдповiдно до системи оIuIати працi, що дi€ на пiдприсмствi.

3.8. За рiшенrrям роботодавця пiдпри€мства, працiвникам пiдприсмства може надаватися
матерiальна допомога на оздорвчi та iншi цiлi. Також irmli заохочрапьнi вип.пати, прмii,
надбавки (Додаток 2) передбаченi чинrшм законодавством Украiни.

3.9. Дш працiвrпдсiв пiдприсмства встilновJIюсться погодиняа форма оплати працi згiдно
факпrчно вiдпраtьованого часу.

{. Реlкпм роботп, тривалiсть робочоrо часу i вiдпочпнку

4. 1. На пiдприемствi встановлюсться наступний pe)rcrм рботи:
- початок роботи - 09.00;
- закiнчення роботи - 18.00;
- перерва дJIя вiдпочинку i харчувапня - з 13.00до 14.00;
- субота i недiru - вихiднi днi.
4.1.1. При виробничий необхiдностi на пiдприсмствi може бl"п,r встановлеrпай двозмirп*rй

ржим рботи, про який прачiвникам буле повiдомлямся HaKfu}oM по пiдприсмству за два мiсячi,
4.2., У буль-якому випадку тривалiсть робочого часу прцiвникiв не може перевищувати

, встаповлеIIу закоIIодавством Yкpaillrr IIорму - 40 годлпI у пDкцеIь.
4.3. Наперлолнi святкових i неробочю< днiв тривалiсть роботи прачiвникiв скорочусться на

одну годину.
4.4. Щорiчна основна вцгryстка для працiвникiв пiдприсмства встановлю€ться тривалiстю 24

календарниr( днi. Щорiчна додаткова вiдгryстка за особливиЙ хараIсгер працi трива.гriстю 4
каленларних лнi на piK пропорlliЙно факп,rчно вiлпраtlьованому qасу, лля праlliвникiв, якi
працюють Eir комп'ютераJ( та обчисJповальних Maumпilx.

4.5, Графiк черговостi надання щорiчних та додаткових вiлпусток затверджу€тъся
роботодавцем пiдпри€мства за погодженням з працiвниками до 30 (тидцятого) сiчня поточного
року. При визначеннi черговостi вiдпусток вр!жовуються сiмейнi й iншi особистi обставини
кожного працiвника.

4.6. За сiмейними обставинами й irшlими повiDкними причинашr пра{iвникам, згiдно з iхнiми
заявами, моr(уть Еадаватись KopTKoTepMiHoBi вiдгryстrсл без зберження зарбiтноi плати
т€рмiном, що обумовлешfli Mix працiвником i роботодавцем пiдприемства, але не бiльше 15
календарних днiв на piK.

5. Прпйом i звiльнецпя прsцiвникiв

5.1. Не доrryскаеться звiльнення прачiвника у зв'язку з лiквiдацiею робочого мiсця, якщо до
досяпtення пенсiйного BiKy йому необхiдно пропраIцовати l (олия) piK.

5.2. Кокграктrrа форма трулового договору застосовуеться у випадках, передбачених чинним
законодавством Украi'ни.

5.3. Роботодавець зобов'язанlтй ознайолдrти кожного пра,чiвника з колекмвним договором
про,гягом трьох днiв з моменry прийняття на рбоry.

6. Умови i охоропа працi

б. 1. Створння безпечних р{ов працi € обов'язком рботолавrи пiдприемств4 яlса
оргавiзовус рлови працi на робочому Micui, безпеку технологiчних проttесiв, маrшш, механiзмiв,



обладнання, iнших засобiв виробниrцгвц наявнiсть засобiв захисry, вiдповiднiсть саяiтарво-
побl,тових пормативIптх акriв з охороIIи прачi згйlrо вимог чиIпlого закоIIодalвства.

6.2. Роботодавеrъ пiдприемства розрбляе за уiастю cTopiH щорiчнi Комплекснi зzlходи дJrя
досягненпя встановлених нормативiв та пiдвищенrrя iсrrуочого рiвrrя охорони працi. (Додаток ]ф3)

6.3.На роботах iз цrкiдливими i небезпечниlrд,t умоваJr{и прцi, а також на рботах пов'язаних
iЗ ЗабРудненням або несприятливими метеорологiчними умовами працiвникам видаються
безплатно за встановленими нормами спеlliаьний оляг, спеtliальне взуття та iншi засоби
irrдивiдуального захисry, а також мпйнi та знешкоджувальнi засоби (Додаток М).

6.4. Прачiвник мае прiво вiдмовитися вiд дорученоi рботи, якщо створилася виробвича
сrryацiя небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, якi його оточують, або дп
виробничого середовища чи довкiлля.

б.5. Працiвник мас право розiрвати трудовий договiр за власним бажанrrям, якцо власник не
викону€ з{lконодавства про охороЕ{у працi, умови колекгивного договору з цих питань.

6.6. Працiвник зобов'язаЕпй знати i виконувати вимоги нормативних акriв пр охорону
працi, правила поведiнюl з машинами, механiзмами, обладнанням, iншими засобами вирбництва,
корист}ъатися засобами iндивiдуального i колекгивного захисry, вчасно проходити медичнi
огляди.

Робоmдавеrь пiдприсмства мае право притягнути працiвника, який ухилясться вiд
проходжен}rя обов'язкового медичного огляду до дисциплiнарноi вiдповiдальностi i зобов'язаний
вйсюрнити його вiд роботи без зберхенrrя заробiтrоi rшати.

6.7. Прачiвнию,r пiдлягають обов'язковому стрчrхуванню вiд нещасного випадку на
вирбництвi та професiйного захворювllяня, якi спричинили втрату прачезлатностi.

Вiдшкодуваплrя шкоди заподiяноi працiвниковi внаслiдок ушкодження його здорв'я або
cMepTi прачiвника, здiйснюсться Фондом соцiального страхрання вiд нещасrrих випадкiв на
вирбниuтвi вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про загальнообов'язкове державне соцiarльне
страхування вiд нещасного випадц на виробниrцтвi та професiйного захворювання, якi
спричинили втату працездатностi"

6.8. Працiвплrки зобов'язуlоться використовувати падаlti iм в користувапIrя (розпо-
рядження) 'гранспортнi засоби, TexHiKy та iнше майно пiдприемства тiльки в службових цiлях.

7. Соцiальнi пiльги i гарантii

7.1. Роботодавець пiдприсмства гарантуе надання працiвникам вiльного часу дJIя
прходженяя медичних оглядiв, отриманкя медичноi допомоги, вiдвйування державню( орг:лнiв
для Вирiшення необхiдних житлово-побlтових прблем працiвпикiв без здiйснення буль_якшх
стягнень iз зарбiтноi плати чи iнших безпiдставних санкдiй.

7.2. Вагiтним жiнкам, починаючи з 5-го мiсяця вагiтностi, за згодою Miж рботодавцем i
прцiвником може бути встановлено скорочений робочий день зi збереженням середньоi
заробiтноi rшати.

7.3. За рахунок пiдприсмства прцiвникам можуть надаватись роботодавцем безпрцентнi
позики на умовах, визначених за згодою мiж прачiвником i роботодавцем.

7,4. Роботодавець забезпечус пiдготовку та перпiдготовку кадрiв, сfiмулюс всебiчне
навчання

праriвникiв.
7.5. Прачiвник повинен поглиблювати своi фаховi знанrи i вмiння, освоювати cyMixHi або

ilпшi професii, в якиr( виника€ потреба у пiлприсмства.

8. Гарантii дiяльностi представнпцьких органiзацiй працiвникiв

8.1. Пiдприемство гарантуе свободу створеш i дiяльностi прфспirп<овоi органiзаrii, рали
пра,цiвникiв пiдприемства, проведення в нербочий час загальних зборiв працiвникiв
пiдприсмства.

8.2. Сторни ввarкають, шо логовiрне регулювання соцiально-економiчних вiдносин на
принцип:rх соцiального партнерства е об'сктивною необхйнiстю.



8.3. Основними формамп ршliзачii соцiального парп{ерства визначдоться консультачii та
спiврбiтlrицгво cmpiIt, а такох< розв'язаrпш коrIфлiкгIIлrх сиryачiй rIa осповi посередмцтва та
примирrшя згiдно з чинним законодавством Украiшl,

9. Вiдповiдальнiсгь cTopiH, вирiшенпя спорiв

9.1. У випадку невиконання Im ненаJIежного виконiш}u обов'язкiв, пердбачеlих rшм
договором, cтoporм IIес}ть вiдповiда.rытiсть вiдповiдtIо до чиIпIого з{lкоIIодавства.

9.2. Сулерчlсl мiж cTopoHalrml вирiпrуоться в порядку, встановленому законодавстк)м
Yкpai'шr.

9.З. Притягненrrя до дисIцtплiнарноi, адмiнiстративноi чи кримiнальноi вiдповiдальпостi не
вик.пючае цивiльпо-пра,вовоi, матерiальноi чи iнших видiв вiдповйа.лIьностi вшrних осiб.

10. Прикiнцевi полоrrtення

10.1. Строк лii чього договору - ло 01 берзrrя 2027 року.
l0.2. Контрль за виконанням доювору здiйснюсться безпосердньо сторнаttrи чи

}товIIова)кеIмми Iмми предспrвIмками в порядку, в}IзIIачеIIому cTopoIItrN{Il.

10.3. Сторони, якi пiдписа:tи цей колекгивний договiр, двiчi на piK, не пiзнiше 01 лlmня i 28
груд{я звiтують один перед од*rм пр його виконання.

.Щирекгор
ToBaplrcTBa з обlrежеttоtо вiдповiда,тыtiспо

Павло ПАJЪКо

Представник працiвникiв Товариства
з oбMerKetIoIo вiдповiдалыtiсто

,лудмIIЕт"

л
ы, Наталiя СУЯЗоВА__ry-



,Щодаток Nчl
прлвилл

BHYTPI Ш Н ЪОГО ТРУДОВОГО РОЗП О РЯД КУ
працiвнакiв mоварuсmва з обмеlсеною вilповidапьнiсtпю

"БудIмпЕт"01.03.2022p. м. Ужгород

1. Порядок прпйому iзвiльпеппя працiвппкiв.
1.1. Працiвники ралiз1,1оть свос право на пршцо IIlJlD(oM укJIаденI I трудового договору пр

рбоry на пiлприемствi.
1.2. При прийомi на рбоry роботодlвець вимагае вiд того, хто влаштовусться на роботч,

Iюдавlлти:
- паспор або iнший докуr,лент, що посвiдчуо особу;
- трулову книжку (у разi наявностi) або вiдомостi про трулову лiяльнiсть з рсстру застрахомних

осiб;
- ловiдку пр останнс зiuиття, видану за мiсчем прживання вiдповiдною житлово-

експлуатачiйною органiзацiею);
- вiйськовий квиток;
- ловiлку про присвоення iдентифiкацiйного коду;
- дигшом (свiдочтво) про закiнчення учбового зак.паду (при необхiдностi);
_ заповнити :ulкeTy встановленого зрапка.
Прийом на рбоry без з&}начених документiв не догrускасться. При прийомi на рбоry, чо

погрбуе спечiальних знань, адмiнiстраuiя фiрIrл,r мохе вимагати вiд працiвниlса прд'.шлепня диплома
або iншого документа про здобуry ocBiry або фiхову пiдготовку. Прийом на робоry оформлюеться
нак }ом директора фiрми, що оголопrу€ться працiвнlл<у пiд рзrпrску. У наказi зазначаеться
найменрання (основна , за срлiсництвом) рботи (посадл) вiдповiдно до штатного рзпису i умов
оrrrати прачi.

1.2.1. При прийомi працiвника на робоry або при перведеннi його на iншс Micue праrri у
встановленому порядку рботодавеIЕ зобов'язанrЙ:

- ознайомкпл прачiвника з лор},ченою рбоюю, умовами й оплатою працi, рз'ясюmл його
права i обов'язки;

- ознайомит,l його з правилами внугрiшнього рзпорядIry i колекгивного договору, цо дiс на
пiдприемствi;

- првести iHcTpyKTФK з Texнitot безпеки, вирбшtчоi caнiTapii, гiгiени працi, пртипожежноi
безпеки та правил з охорни прачi.

- на вимоry працiвника вносити до трудовоi кнюIс(и, пtо зберiгасться у працiвника, записи
пр прийнятгя на робоry, пероведення та звilьненrrя, заохочення та нагорди за успiхи в
рботi.

1.2.2. На вимогу прашiвника, яоrй вперше приймасться на рбоry, трудова rc DIка
оформ.llясться в обов'язковому порялку не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийrrяггя на робоry, YciM
працiвникам з вiдрядною оплатою бухгалтер вида€ пй час виrшати зарбiтноi rшати розрацпrковi
.шrсп(и.

1.2.Э. Прачiвники маютъ право розiрвати труловий договiр, укладоний на
Ее8пзначешrй TepMiH, поперливши це письмово роботодавця не менше як за два Tor<Hi. При
розiракнi трулового договору з пов кних причин, передбачених Iмнним закоЕодавством, працiвниrсл
rкхtереФIryють пр це дирекгора письмово не менше як за один 1,!lrкдень. Час виконапrrя рбiц на якi
працЬIflrк переведений за порушеюrя тудовоi дисциплiни, у TepMiH полередження не зара,ховусться.

Прачiвнику, що звiльнясться, надасться час необхiд+rй для предачi спрlлв та матерiаrьних
цiшrостей, якi з{r ним рахуються, а тzжож рзр.D(унку з BciMa с,тrркбами i вiддiлами. ,I[оцментальнi
вrерiа.пr та матерiальнi цiнностi передаються по акry, пр що рбиться вiдмiтка в обхiдному листi
rцого працiвника.

По закiнченнi зд}начених TepMiHiB попередження прчiвник мае право припинити роботу, а

робсюлавечь у деrь звi;п,IrеIIrrя зобов'язрlпп1 видаватrr прцiвlrrrковi копitо ttшсазу (розпорял2кешя)
про звiльнення, здiйснити з ним рзрахунок, а також на вимогу праltigrп'п(а внести нале>оri записи
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про звiльненнЯ до трудовоi ю{ижки, щО зберiгаеться у прачiвника. За домовленiстю мiж працiвником i
дrрекгором трудовлrй договiр Може бути розiрваlIий i до закirrчеIпи Tepйrry попередд(епIц про
звiльнення.

термiновий труловий договiр пiдл-шае рзiрванню достроково на вимоry працiвника у
випадках його хвороби або iнвалiдностi, що перешкоджають виконzlнвю роботи за договором,
порухення диРеrгором законОдавства прО пращо, колекгивного або трудового договору й з iнrrrих
повахних причин.

Припинення трудового логовору оформJIяеться наквом дирекгора.
.Щень звiльнення е ocTaHHiM дном роботи. Праuiвниц що звiльнясться, зобов'язаний надати в

цей день обхiдний лист встановленого зразкаэ який свiдчить про те, що BiH перлав у встановленому
порядку спрalви та матерiальнi цiнностi, а роботодавець зобов'язаний зрбити з ним остаточний
розрах}нок.

2. Осповпi обов'язкп працiвншкiв.
Прачiвники зобов'язанi:

працювати чесно i сумлiнпо, дотимуватись дисцигtлiни працi, свосчасно i точно виконувати
розпоряджеЕня роботодавця та вимоги внутрiшнiх iнструкцiй та положень;

- використовУвати весь робочий час для продуffивноi працi, уФим]ватися вiд дiй, що
закlJкаютЬ iншим прачiвникам виконувати ixHi труловi обов'язки;- полiпшувати якiсть роботи;- сво€часно виконувати rшановi норми з найменшими виратами трудових i фiнансових
pcypciB;

- додерr(уватися вимог з охорони працi, TexHiю.r безпеюr i пртипожеrrсrоi охорони, працювати
у видl!ному спецодязi;

- вживати 30(одiв tдодо негайного усунення причин i умов, urо перешкоджають або
ускпаднюють нормапьну робоry i негайно повiдомим пр те, що трпилося, рботодавця;- ут.римувати свос рбоче мiсце, обладнання у порядку, чисютi i передавати ix таюrми
працiвнику, який його змiнЮе,а також дотрипýватися чистоти у вiддiлi (цеху), встановленого
порядку збереженrrя матерiальних цiнностей i документiв.
Коло обов'язкiв (робiт), якi виконуе колсrий прачiвник за своiм фахом, lвалiфiкацiсю або

посадою, визначаеться посадовими iнструrсдiями, сrryжбовими iнсцукцiями, трудовим та колеюивним
доюворм та у вiдповiдностi до Статуry компанii.

3.Осповшi обов'язкп роботодавця.3.1. Роботодавеts зобов'язуеться:
- правиJIьно органiзувати роботу працiвникiв, ЩОб кожен працював за своею спецiальнiсто i

квалiфiкачiею, мав закрiгшене за ним рбоче мiсце, своечасно, згiдно з вст!lновленим
завданням, бр забезпечений рботою пртягом усього робочого дня, забезпеwrтt здоровi i
безпечнi умови працi, рсурси, необхiднi для безперрвноi ритмiчноi роботи;- здiйснювати заходи щодо пiдвищення ефекпrвностi i кульryри прачi;

- сво€часно Доводити rшаноВi HopMrr, забезпечувати ix виконання необхЙними трудовими i
фiнансовиrrл,r ресурсами;- постiйнО удосконzurювати органiзацiю оплапr працi, широко застосов5лочи колекп,lвнi форми
оплати за кitщевим результатом роботи, пiдвищрати якiсть нормування пращ;
забезпеч-vвати Матерiальну зачiкавленiсть прачiвникiв у результатах ixHboi особисmi прачi й
у загальнш( результатах рботи;

- видiшати заробiтну плату у встановленi термiни;
- забезпечрати суворе дотримllння трудовоi дисrцmлiни;
- не)д(ильно дотимувати з:жонодalвства пр працю i првIuI охорони працi;
- вживати необхiдних заходiв щодо прфiласпlки фахових i iнших захворювань робiтникiв;- постifoiо контрлювати знання i дотримання рбiтниками ycix вимог iнсцукчiй iз технiки

безпеки, виробничоi caHiTapii i гiгiеiп.r працi, пртипожежноi охорони.

2.1.
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4. Робочrй чдс.4.1. Час початку i закiнчення рботи i перрви для вiдпочинку встановлюсться такий:
Реж.tм роботи TOB,ýY{IMIIET'':
Щоденно з 9-00 до 18-00
обiдня перрва з 13-00 до 14-00
вихiднi лнi субота, нелiля.

42. ,Що початку робом кожен працiвник i службовець зобов'язаний зафiксувати свiй прихiд
на рбоry, а по закiпченнi рбочого дня.4.3. Робоmдавеrь зобов'язаний органiзуъати облiк явrс,t на робоry i вiдходу з рботи. Бiля
мiсця облiку повинен буги годинниц що правиJьно вкд}уе час. Прачiвш.rЙ, який зЪцться на робоry
у нflвер€зому cTaHi, рботодавець не доrryскае ло роботи в цей рбочий день.4.4. Заборнясться в рбочий час:

- вiдривати рбiтникiв вiд ixHboi безпосердньоi роботи, викrикати або наймати ix длявиконаш суспiльнlо< обов'язкiв i рiзного Рду заходiв, не пов'язаних з дiя.lьнiстю фiрми,
без дозволу роботодавця.- Вживати спиртнi напоi та наркотичнi засоби.4.5. Черговiсть наданrш щорiчrп,rх вiдrryстqк встановлюсться роботодавцем з урахумш{ямнеобхiдностi забезпечення нормамвноi рботи пiдприсмства i сприятЬих у"ов лля uiлпЬтп"*у

працiвникiв. Графiк вiдrryсток скпадаеться на коr(ен календарний pik не пiзнiше 25 сiчня поточного
року i доводиться до вiдома ycix працiвrшrкjв.

5.1. за зр,зкове ""-9,*j,;;;;*:ъ:J,"'i{Зlу;l3.1хТi;, *,цю й за irлпi
досягненя в рботi передбачаються Taki зtlохоченшI.- видавання прмii;

_ нагордженItякоштовим подарунком;
- подяка.

Заохочепня оголош.vсться в наказi, доводиться до вiдома всього колективу i заносяться на
вимогу до трудовоi юпrrr<rcl, що зберiгасться у працiвпика.

5.2. Працiвники, якi успiшно i сумлiнно виконують cBoi труловi обов'язrg{ мають
перемги при прсраннi по рботi.

6. Вцповiдальнiсть за порушепня трудовоi дисцпплiпи.
порушення трудовоi дисчиплiни, тобто не виконанtul або ненмежне виконання з

вини працlвника покладених на нього трудов}rх обов'язкiв, спричиняс вжлrття заходiв
дисциплiнарного вIUIиву, а також iнших заходiв, пердбачених чинним законодilвством.6.2. За порушення труловоi дисциплiни рботодавеIь застосовуе TaKi дисцигl.пiнарнi
стяIнення:

- лоrану;
- звiльненtlя.

звiльнення, як дисuиплiяарне стtrнення може буш застосоване за не виконання
обов'язкiв' покJIадених на Працiвника трудовиМ договорМ або правилами Внутрiшнього трудового
розпорядкry, незалежно вiд того. чи до нього ранiше вживалися зzжоди д"сrш-i"арrого характеру, в
т.ч. за вiдсутнiсть на роботi бiльше нiж три години протягом робочого дня без повьих причин, а
також за появу на роботi в нетверезому cTaHi.

прогулом вважасться неявка на робоry без поважноi причини пrютягом усього
робочого дrrя, Так само вважаються пргуJIьниками працiвниlс,t, якi Оули вiлсутнi на роботi понад три
години протягом дня беж пова)ю{их причин, - i до них вживаються TaKi ж заходи, ,* iru nporyn,6.3. За проryл (у т.ч. за вiдсугнiсть на роботi бiльше нiж три год. протягом робочого дня) без

поважноi причини рботодавець застосову€:- дисrшп.lliнарнi стягнення, передбаченi в п.17. правил;- знюкення в межах, встановлених чинним законодавством. розмiру олноразовоi винагорди
за висJrугу pokiB (за стаж роботи з фаху на цьому пiдприемствi) або позбавлетоlя права на
одержаннЯ вiдсотковоi ЕадвишкИ за вислуry poKiB на TepMiH ло трьох мiсяцiв.

6.1.



Незалелсrо вiд дисциплiнарних стягнень працiвник, який вчинив пргул (у т.ч. був
Bйc}'гIliI'i IIа роботi поItад три год. протяго]и робочого дrи) без пoBaDIflIIlx прIlчиrI або з'явився lIa
рбmi в нетвер€зому cтaHi, за рiшенням роботодавця може позбавлятися премii цiлком.

6.4.,Щисциплiнарнiстягненнязастосовуютьсядирекгормкомпанii.
б.5. .Що застосування стягненRя вiл порушника трудовоI дисциплiни повиннi бути

отриманi пояснення у письмовiй формi. Вiдмову працiвника дати поясненЕя не може б}ти
пе[Епlколою лля тlстосування стягнення,

,Щисциплiнарнi стягнення застосовуються диркгором безпосередньо пiсля виявлення
пРвини, але не пiзнiше нiж пртягом одного мiсяrц з дня виявлення, не враховуючи часу хвороби
або пербуъання працiвника у вiдпусчl.

.I[исuиплiнарне стягнення не може бути застосоване пiзнiше нiж через шiсть мiсяцiв з дня
ВЧИНеННЯ ПРОВИНИ, .ЩО ЗаЗначених TepMiHiB не вкJIючасться час провадження кримiна.льноi спрви.

6.6. За кожне порушення тудовоi дисциплiни може бути застосовме тiльки одне
дисциплiнарне стягнення.

6.7. Наказ про застосування дисциIlлiнарного стягнення з вказiвкою мотивiв його
ЗаСТОСУВаННЯ ПОвlдОIчlJlяСться працrвнику, на якого некJIадено стягнення, пiд розписку в триденниЙ
TepMiH.

б.8. Яrодо протягом рку з дrя застос}ъання дисцшшiнарного стtrнення на рбiтника
не накJIадатиметься нове стягнення, то BiH вважатиметься таким, до якого не застосовано
лисrц.rплiнарне стягнення.

диркгор за своею iнiцiативою може видати Har<a:l пр зняття стягнення, не очiкуlочи
Закiнченrrя року, якщо робiтник не догrустив нового порушення тудовоi дисщ,rтшiни i прявив сфе
як хорший, срlлi}оrий прцiвник.

Протягом TepMiHy лii лисшплiнарного стягнення заохоченЕя, зазначенi в цих прlлвил:lх, на
працiвника не поширюються.

.Щиректор Павло ПАЛЬКо

-ri-;L
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Додаток Jlb2

Положення про премiювання працiвникiв

1. Загальпi положеппя
1.1. I_{e положенrrя розроблено вiдповiдно до Кодексу законiв пр працю Украiни, Закону

Украiни <Пр оrшаry прцi> положень колекIивного договору.
1.2. Система прмiювання запрваджуеться з метою посиленЕя мотивацii працiвникiв Тов

(БУДIМIIЕТ)) (Ла;ri - Пiдпрцбмство) до прачi та професiйного зростання, також для змiцнення
ТРУДОВОТ ДИСШаlПiНИ ШЛЯхОм матерiального стимулювання прачiвrпа<iв за лобрсовiсне та
л<iсне виконання поставлених перед ними завдань, вiдповiдальне cra"re"rlя до рбоrп.

1,3, Прмiювантlя прцiвникiв Пiдприсмства здiйснюеться вiдповйно до iх особистого внеску в
загальнi рзультати працi.

I.4. Ще Положення поширю€тЬся на Bcix праЦiвникiв, якi здiйснюють трудову лiя.rьнiсть на
Пiдприсмствi.

2. Впдш та показпt!кп премiюваппя
2.1. На Пiдприемствi застосов5поть TaKi види премiюванrrя:

- Прмii за рзуrьтаталли рботи.

2.2. Прмii за рзультаталш рботи виIшачуються у разi досягненЕя пра,цiвником високих
виробничrтх пОказнlжiВ при одночасноМу бездоганному виконаннi обов'язкiв, покJIадених па
нього трудовим договорм, посадовою (робочою) iнсцусдiсю та колективним договором.

3. Розмiрп премiй i порядок премiюваппя
3,1. Прмiювакrrя праuiвникiв Пiдприемства здiйснюеться за наявностi вiльlп.lх гршових KorrrTiB,

що можJлЬ бути витраченi на MaTepia;bHe стимулювання без зблrжу для ocHoBHoi дiяльностi
пiдприемства.

3.2. Iндивiдуальний рзмiр прмii працiвника визначаеться керiвником пiдприсмства.
3.3. ВитrпатИ прмiй здiйснЮються в днi виплати зарбiтноi rшати за другу половину мiсячя, в

якому прмiю було нараховано.

.Щиректор Павло ПАJЪКо
,!tlоЁjо
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Додаток Nр 3

ТВЕР.ЩЖЕНО:
кБУ.ЩIМПЕТ>

Павло ПАЛЬКо
l березня 2022 р.

пJIАн
Комплекснцх заходiв з охоропи працi на 2022 piK

I J\t
l п/п

Наймен5rвання заходiв Строк
викон8ння

Затрати,
грн,

виконавець

l,
Провести аrrапiз стану охорони прачi за piK та
виконання <Гlлаrry комгшексгпо< зжолiв з охороrпr
rтрачi на 2022 piKl>

KBlTeнb
Iюкенер з

охороrш працi

|2. .I[o укrr4ценrrя нового колективного договору
пi.щоryвати пропозшrii до роздi.тlу <Охорона працi> березеrъ

Irш<eHep з
oxopoEr rфflц

J. Провести перевiрку зrrанъ прафвrла<iu ценгру, я*i у
Bi,щloBi.цrocTi з <Перелiком рбiт з пЬшrеною
небезпекою>l повrа+ri прохо,ш,t-ги щорiчЕry
перевiрку знzlнь з питitнь охорош,r працi

TptlBeнb 1500,00
IroKeHep з

oxopo}пr пращ

l,
Забезпечrrпr прачiвrпл<iв спецодягом, спеIЕзуггям,
мrдочtдrrи засобами та iH. згЬо встaшовленIо( норм

липеtъ 12000,00 IrлrreHep з
охороrи прачi

l5. Оргшriзувати проведення замiрiв, коrrгурiв,
зазе[dленшI та грозозахисry м otj'cKTax

,IpaBeнb l000,00 Iнженер з
охороrпr працi

Iб. .Щоукомгчlекцъати або придбати аrrrечки
необхiдпirrи матерiаrrами по надаI*ffо першоi
медичноi допомоги

червень l400,00 Iror<eHep з
охороrш працi

| 7. Проведеrпrя iнструктажiв, розробк4 перiодrчlпп; (l
раз на три роки) перегляJl посадовIл(

За потреби Iнженер з
охороrпл працi

8. Провести навчаrпrя з питань охорони rIрЙ ,а ,ем).
- Електробезпека. OcHoBHi зilход-r по

забе Jпеченню елек гробезпеки;
- OcHoBHi ппсiдлr.вi виробrпrчi фактори /пrум,

вiбрачй, освiтленiсть, елек,тромагнiтне
вr.гц:lомirпованrrя тощо/ ix угвореrлrя та
можrпвrдi вrшп,в на праIцоючю(

- Правшlа надаrшя першоi медлчноi
допомоги при нещасню( випащ(ах

_1

Квiтеrъ

KBiTelrb

Квiтеrъ

Iюкенер з
oxopoTfl{ працi

9.

п

Проведеrrня медичноrо оглядz праlriвюа<iв Серпель 5000.00 IrпceHep з
охороrи працi

Lистемати.Iно прово.щrги аIапiз стану охорони
Iрацi та невиробничого TptmMaTLBMy

Щокзарта-
JIьHo

Iюкенер з
охороrш тrрацi

l1. Забезпечеrдrя вlжонаtпtя заходiu arроr*,оже*"лm
захисry

Щокварта-
JIьHo

Iнженер з
oxoporпr працi

l1



Додаюк Ns 4

Норми безплатноi видачi спецiальною одяry, спеuiаlьною вз}.,гrя та iшцtп засобiв iндивiдуапьною
захисгу прачiвникаlц зайrrяпли м булiвепьн}Dq MoюiDKHID( та ремоtmrобудiвоьrмх робогах

Найmня.я!я сп€чодяrу
споцлrлъ ъ iнших яфбi,

lЮ w уdп@в ф у.!йd Ф-rpффh- е фо* фаry-

н.}t.МФнiял9оп.дцl

пiафpefuувrйуR iхфлф-|

,l2

lM @ р<lьлч у ldpц у@ d.пмка)

|2

з
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Дrтqтор ТОВ,IGУ,ЩIМIЕТ>

Павло ПАЛЬКо

представrик трудового колективу
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