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КОЛЕКТИВНИИ ДОГОВIР
мiж державним пiдприсмством <Закарпатлiссервiс> (роботолавчем) та

. первинною профспiлковоrо органiзашiсю обласного управлiння лiсового та

мисливського господарства

на 2021-2025 роки

лl. Уясгоро,t "26" сiч l rя 2022 р.

З метою сприяння регулюsаннк] lрулOt]их вiдносин i соцiал bHo-eKolloM iч н их iHTepeciB

дерrкаRне пiдприсмство "Закарпатл iccepBic", в особi директора Кий В.В.

з одного боку,

i прачiвникtt лер;+(авltог() пiдприспtства "За ка рпатл iccepBic", в особi первllнноi

_ профсIriлковоi органiзаrtii об.rtасltого управлittня лiсового та ýttlс"лиRського госпоjlарс,гва

(голова первиrIноi профспiлковоi органiзаttii Гого.rlюк Я.Я.),

(налалi iменуrоться "С,гороtlи"). уклали даний ко.llек,гивний ;tоговiр rrpo нас'гуlltti

взасм t li зобов'язаtlll я:

t. lar 1.1ыli полоi+iсllllя

I.1 l1аllий ко.ltек'гивrtий логовiр чкла/tеttий вiдtltlвiлно ло Закtrну УкраТrlи "Ilpo колек-гивнi

догоRори i угоди". KIlpo оttлату прачi>. KIIpo lrpot|leciйrri сlliлки. iх права та

,|l



гарантiТ дiяльНостi), кЗпП УкраIни, Положення про Закарпатське обласне управлiння
лiсового та мисливськоI,о господарства" iнtllих нормати вно-правових akTiB i визllачас взасмнi
виробничi, Tpy:toBi i соtliал bHo-eKotloM iч н i вiдносини мiж власником (уповноваженим лtим

органом) пiдприемства (l|адмi iмеНУСться '' Роботодавеrrь'') i праltiвниками пiдприсмства.

1.2. Умови даного колективного логовору с обов'язковими для CTopiH. якi йоt.о
пiдписали, I{i умови. у випалку бчдь-яких суперечок i розбiжнос.гей, не можуть тракlуватися
як r'aki, що погiрtлукlть. у гlорiвнялlнi з чиllнипt законодавством Украi.ни, становище
працiвникiв. itlакшlе BiдtloBirllHi умови визнаlогься нсдiйсними.

1.3. Положення даного колективIJого договору llоширtоlоться на
пiдприсмства й обов'язковi як для управлiнського персоналу пiдприсмства,
члена трудового колекти ву п iдприсмст ва,

1.4. Жодна iз CTopiH, що уклала колективний логовiр, не може R однос1орон ньому
порядку припинити його дilо. або виконання своIх зобов'язань за ланим колективним
договором.

l,.5 Змiни 1'а доповнення ло колективного договору, шцо зумовленi змiною чинного
ЗаКОНОДаВСТВа Та УГОЛ ВИПlОГО РiВtlЯ. а TaKo}i( li. ttlo спрямоваlli на ttолiпtttе}Jliя II'J'o)lteHb
чинl]ого колllоговору. прийп,tаються спiльним рiutенllям Роботодавця та первинtlоt.
профспiлковоi органiзаrtii обласного управлiнtiя лiсового га мисливського господарства.

|.6. l]аний коJlек.гивний логовiр зберiгас силу у випадку змiни складу. структури i
найменуваннЯ пiлприсvства. а ) випадк) реорганiзачiТ lliдгtрисмства колекгивний доlовiр
може бути перег,,tянутий за згодою CTopiH. У випадку змiни кРоботодавця) цей колективний
логовiр с чинним не бi"Tьше. нiж один piK. У цей перiод Сторони повиннi почати переговори
про укладаllня tlового чи змiну даного колективного llоговору.

1.7. Полохсення даного колективного договору дiють до пiдписання нового
колективного договору (контракту) м iяt Сторонами,

Bcix праuiвни KiB

так i для кожного

2. Сltрlrяttttя ро,]Rи.l.кч BlrpoбttlttlTBa
2. |, Робоrтltавеt{ь забезttечус:

2,1.1 Формуваttllя стратегii lа розвиткч гtiлltрисмсtва з ]\1е.гою
використання матерiа.ttьних та фiнансових pecypciB, збiльtl;ення
лолiлшення фiна нсово-економ i,lltого стан1 л iлпр иl vcTBa;

2,1,2, Спряплування cBoci' дiял bHocTi tta створенrtя умов стабiльноi.та ефек,гивltоi роботи.
2, ],3, I]жи,ггя заходiв tцtl/tt,l l]еJlолуulення перелчмов виtlикl]ен}lя колективних Трчдових

найбiльш ефективного

обсягiв виробн и цтва.



спорiв (конфлiктiв), а у разi iх виникнення прагнути до усунен}lя ii шляхом перемовин.
2.1,4. Провеlення послiловноi i цiлеспря MoBaHoi дiяльностi ll1одо розробки та реалiзачiТ

програМ технiчногО переобладнання та шлодернiзацil.:

2,1.5. ЗалученНя представникiв первинноТ профспiлковоТ оргаrriзаrtii. у BcTaHoBJieHoMy
законодавством порядку. до складу комiсiй та робочих груп :

а) з прива,гизаtliТ, рсстру к,г1, р иза Lt ii. реорганiзаLtii r.a лiквiltаltii пiлприсмства:
б) з розробленrtя ltропозичiй tцодо фiнаttсових планiв в час-гинi соцiал ьно-економ iч ного

розвитку пiдtlрисмс-гва.

3. Гарантii ltрачiвникам у разi змiни органiзаuiI виробництва,

форпlи власностi, баllкрутства, лiквiддllii пiдприс:пrства.
Роботодавець зобов'язусться :

3.1. Щоводити до первиннот профспiлковоi оргаtliзаuiт та праttiвltикiв пiдприсмс-I.ва свосчасну
iповну iнфорМаtlitо tllorlO можJlивосгi llроведеннЯ на пillприсмс.гВi реорганiзачii.. лiквiдацi]..
прива,гизацii. загрози баttкрч'гс,гва. |Ilo Mo)lte потягнутИ за собоЮ звiльнення праrliвникiв чи
погiрlllен ня vMoB iх tlpalti.

ПроводитИ поперелнi коltсультаtriТ з Ilервиllноlо профспi;tковою оргаtt iзаl.tiскl щодо
провелення реформ з метою опрацIовання заходiв з ttlo',]o пом'якшення негативних наслiдкiв
цих процесiв.

3,2, Узгоджувати з первинною просРспiлковою органiза.tiсю проекти програм реформуваrtня,
рест ру ктуриза ltir'. л iK вiла rr jr' п iлп рис rtcTBa гоtttо.

ПерсдбачитИ R ltих програ]\lах oKpevi п)нкги З вирitttення соцiальних llитаllь. ,tt)Kpeva.

проблеми зайнятостi. працевлаtl]туван ня праttiвникiв у випадку Iх вивiльнення.
J,J У разi виникнеI{llя озttак поt,iрtllенtlя фiнансового cTatt1 пiллригvства. сtli,ltыtо з
первинною про(lспiлковокl органiзачiсlо. розробляти i вживаrи заходiв що]lо llолередх(еt{ня
банкру,гства та lIокраlI1еllня ситчацi'i' tta tl iлприсмствi.

х



4. Оргапiзачiя виробництва, працi,

забезпечеlrня продукти B}loi за йlrятостi
4,1, Буль-який ,грудовий логовiр (KollTpaKT), уклалений Роботодавrtем iз прачiвником. не

може супсречити да}Jому колек,гивllому договорч v то\rч. tlto праttiвниковi надасться MeHu]e
прав за трудовим договором (контрактом). нiж ,rа даним колективним договором. У випадку
виникнення такого протирiччя вiдповiднi положеl{}lя трудOвого логовору (конт.ракту)
визнаються недiйсним и.

4,2, OKpiM визIJачених Цим колективlIим договоро'1, або чинtlим Iрудовим
законодавствоМ випадкiв, <Роботодавецы>. або уповноважений ним орган пiлприсмства не
вправi вимагати Bi,t праttiвника виконання роботи, не обумовленот трудовим логовором
(контрак,гом). укладеним мiяt < Робо,годавцем>. або чповновая(еним ним органом
п iдприемства та працiвни ком.

РоботодавеttЬ зобов'язаtlиЙ для кожногО лрачiвника передбачитИ в тр)довоI1\ ,tоговорi
(KoHTpaKTi). або розробити i затверJtити у формi лосалово'i. irrс.грукцiТ його сDчнкцiональнi
обов'язки. ознайомиr.и працiвtlика iз ltими та вимаI.ати llалеlt(}lого злiйсtlсння ttрацiвниколl
його труловоi' l|y н Krtii',

Виконаrttlя праlliвникопt ittulоt'трчдовоi фyttKrtiT можливо. як виняток. виклtочно v разi
нагальноi необхiдностi у випадках тимчасово]. Bi.ltcyTttoc-t.i працiвника. який виконус
вiлповiлн1 труловУ (lyHKuirO (в зв'язку з хворобою. вiдп)сткою чи чсре-} iHtlli важлиlti
причини). Вiдповiдне лоручення працiвниковi мас даватися iз обов'язковим урахуванням
реальноi можливостi праltiвника викоtl),вати вiдповiднi обов'язки" гобто iз чрахуван}lям
налеlсttоt' про(lесiйнrli'гti.lготовки праrtiвника га йоlо зайнятосr i ttри викоllалtнi безttоссре.]ttir
трудових обов'язкiв. У разi вiлсут.lrостi на пiдприсмствi вiдповiдноj. посади. ]lозволяс.гься
наданllя разових _]ор\ чеItь прашiвникам,

за виttlе визначених умов праLliвник мас лраRо на дода.гковч оплату.
,{.3. KoTteH прачiвttик зобов'язаtttлй счмлitlно. якiсltо i на.lежно викон\вати сво]'

обов'язки, праllюRати чесно i ttoбpocoBicllo. jtоле prky ваr,и с ь лисциплiни праrti. вчасно i точно
виконуваl,И розпорядженнЯ роботолавltЯ та у повнова)l(еIJ их нипt осiб. до.гримчsатись трудовоl.
i технологiчно]'ДИСIlиплiни. вимоги нормативних aKTiB з охорони пРацi. дбайливо с.t.авитися
до майна пiдприспlства. на riрохання роботодавця негайно представляти звiти про виконання
cBoi'x безпосерел ll ix обов'яз к iB,

4.4. [1раltiвrrики мо)кvть буr.и звiльненi з пiлприсмства у випалкч лiквi;tаrriТ
пiлприемства. peopгartiзацii. змiни в органiзачiт виробничтва" Ilри скороченнi ,lисельностi
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штату, У цих випадкаХ вони llерсоналЬно поперелжаються робо'одавIlем про майбутн€
звiльненнЯ lle пiзнiuIе. Ili)l( за лва мiсяцi. При цьом) пiдIlрисмство надас працiвникч iHlu)

РОбОТУ За сПеttiал ьн icTto" а у випадку немояtливостi цього. або при вiдмовi праtliвника вiд
запропонованоi йому робот.и- останнiй праllевла1.1]тову€r.ься самостiйно.

Ilрацiвникам. попередr(еним ч всl.ановленому порялку про звiльttення rta пi,tставi п. l

ст.40 КЗпII. про.tягом останrIього мiсяtlя пере,ц звiльненням надава.l.и на l'х t]рохання для
пошуку новогО мiсttя роботи вiльний час на yN.loBax. вс I.аt|оRJlеним коллоI.оворо]\l. a.Ie з
оплатою його tte меншtе лвох третиtl тарис|lноi ставки чи окJlаду,

При звiльненнi працiвника за визначеною в цьому пунктi пiдставою йомч виплачус.гься
компенсацiя у вiдповiдностi до чинного законолавства

у розмiрi не MeHUlc середньоI.о мiся.lного заробiтку.

4,5, Звiлыtсrrttя праttiвtlикiв .lогI) ска(,ться тi.ltьки пiс.ltя використаllllя Bcir tlаявllих i

додатковО стRорениХ мо;tсливостеЙ для забезпечснНя зайtrятостi на пiдприспtствi.
4,6, Забезпечити перiодичнiсть пi,ilвиLцення квалiфiкачii прачiвttикiв - нс рiдlltе о;ltltlго

разу на 5 poKiB.

5. Оtlлата i tropMyBarlltя ltpalti.
5,1, Тарифну ciTKy та схему посадових окладiв Роботоrllавеrtь формус на ocHoBi тарифlrоi

ставки робiтника I розрялу та мilltрозрядних, мiжпосадових (мiжквалiфiкаuiйних)
сп iBBiдHottleH ь. I-1ри формуваrrнi схеми посадових окладiв максимальнi коефiLtiснти
спiввillношlень ttc повиttнi переви llly ва,l,и мiнiмаrlыli. чстановлеtli ['алузевоrо уго,лоtо, бiльше
н iяt на l5 вiлсоткiв.

5,1.I. Установити на Пiдприсмствi мiнiл,tа.llыlу ,гарифlrrу cTaBKv робiтника I рсrзря;tч lta
лiсокультчрних (л iсогос поларських ) роботах у розмiрi не нижче Il0 вiдсоткiв розмiру
l,tрожиткового MilliMyпlv дJIя лраItездатнOi особи. всталtов;tено].Законом.

5,1.2. I-Iри визначеtttli .l.ари(lltих c.l.aBoK i лосадоsих оклалiв Робоr.одавсць здiйснюс
заходи lцодо ylloc коliален l]я с,грук.I.чри заробiтноi. лJIати. в)кивас захо/.lи tltодо збi;lьlttенltя
частки octtoBHoi (тарифноТ) заробiтноi' пла.ги 1, серелнiй.

5, Lз, Класнiсть водiяv пiлприсмсr ва лрисвоlосгься квалiфiкаltiйноlо kovicick-l.
створеtlою l.ta tliлприспtствi (додатки Nс I ; 2).

5.1,4. Iloca;toBi окJlади окреN|иNt tlрацiвttикаьt. tlосали

чголоlо. визIlачаlо.tься пillltрисrlствtlм сапtосr.iйttо rra piBHi

ка,гегорi Й проt!есiоlrал iB, rhахiвцiв .га техн iч ttих слутсбовLli в.

яких не перелбачеlli I-алузевоtо

tlосалових окладiв вiдловiлн их



5,|,5, [lосадовий оклал директора пiдприсмства встановлюсться !ержл iсагентством
УкраТни при укладеннi контракту згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украlни вiл
l9,05. l999 М859 <Про умови i розмiри оплати працi керiвникiв пiдприсмсr.в, засноваI{их на
лержавнiй. коv1 llальнiй B;lacHocl i. la об'сднань .]ер)(авIIи\ пi.lприсvств, з 5 рахуваtrняv зпliн
та лоIlовIlеIJь, в залеяtностi rзi,ц розуiру .гарифноТ ставки робiтника l розрялу, визI]аченого
колективним договором, та групи оплати праIli ltiдприсмства. tt(o встаtlовлIо€ться
!ержл iсагеllтствопл YKpai'H и.

5. ].6. Мilriмалыlий розмiр ол.tати прачi праЦiвникiв. якi виконують прост1 робtllу. ttto
не вимагас квалiфiкацii (прибиральник слуrкбових при м iщен ь,сторож, двiрник тощо) tle може
бути менtлиМ законодавчО вста}Iовленого розмiру мiнiмально'i заробir.ноi плати (за умови
повного виконання м iсяч но]'. го,циIJ}lоj. норм и праrti (обсяl.у робiт).

5.I.7. ВинагорОда за вислугч poKiB та за лiдсумками роботи за piK злiйснюсться
вiдповiдно до Ilолоlкеltь. персдбачених колективним логовором.

IJоложенltЯ про порядоК та )'Nlови вип-цати виllагоро/'(и за вис.гl)'Гу poKiB працiвникам
II lлпри(]мства до/tасl.ься (llо,цаток ]. 4).

Пiдприемство в своТх Полол<еtlнях визначас перелiк категорiй
отримувати таку виllагороду . ii' розмiри в залелtностi вiл категорiй
роботи, а також iншi умови вип,Ilати.

5.I.8. З пlеr-оrО IlocпjlcllllЯ irta.гcpia.пbtttli За IliKa B.:tettocTi праltiвltикiв ttiллрис,лrсrва
lцолtl tl iлBlt lrtctt tlя ефек.гtt вttос.гi ra як.ос.гi робiт lla ll i.,IIt pttcllcTBi lас1.()совчс,гься ctlcle}la
прелrilованltя.

KoltKpeTHi упlови, розпliРll i порялок IIарахчвilIItrя препtiЙ lt.rяl tlpattiBttlrKiB
rt iлItрttспtства вrl]llачасться лоJlаl-ка[IIl ЛЪ 5 ra ЛЪ 5.1 до Ko.r eKTlt BlIoI.o логовор1,.

праt-tiвl.tикiв. я Ki ltaloTb

прачiвникiв -га стажу

5,l.9. Роботола r]сllь моll(е RиIIлаrl),sати

леп)(аltlIих га ttроl|lссiйtlих свя.l в poзrtipi .1о

ставки (лодаток ,Ц 6).

tt patt iB tl и кам о;tltоразовi гроrltов i лреtлii',1о

l 00%о t tОСа.'Цl ВОго о кJlалу. або м iся ч Ho'i. гар иt! Hoi.

пiдпрrtсмства реI.члярlIо в робо,li
5.2, Заробir.lIа п,rlа,га Rll11.па.Iусться пpatliBllrtKaпt

Лlli лвiчi па пriся ttb:

5.2.1. За перlllу половиtlу мiсяttя l5-го числа поточllого м iся ця.
5,2,2,За другУ половину мiсяця (остаточний розрахунок) ЗO-го числа бiжучого мiсяtlя.
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5,2,З, Виплачlвати заробiтн1 плату наперелолнi. якlItо лень iT виrt-rаrи збiгаrrься з
вихiдним. святковим або неробочим лнем.

5.2.4. Заробiтна плата за час.tерговоi вiлltустки виIlлачус.Iься }le менш. нiж за r.ри дlti
до початкУ вiдпустlси. Заробiтна пла,га та iHltti виплати мох{уть перерахову ватись на KapTKoBi
рахун ки праuiвн и к iB.

5,], ЗвiтИ про оплатУ працi прачiвtlиКiв llадаtогьсЯ iншим органам i особам liльки 1
випадках, прямо передбачених законодавством,

5,4, При уклаланrti трудового договору (контракту) Роботодавець. або уповноважений
ним оргаt|, ловолитЬ ло вiдома працiвника розмiр. порядок i термiни виIlла.Iи заробiтноi
плати, умови, вiltповiдно до яких мо)куть злiйснtоватися утримання з заробiгtlоi пла-ги.

5.5. Перелiк гараI{,говаIIих розмiрiв доп,rат i tlаrlбавок праttiвникам пiдприr.мс-l.ва ло
тари(lttих ставок. ок:tадiв i tlосадових оклалiв ltавелеlli в ло,lатку Na 7 до даtlого договорч.

5.6. Робота у свя.гковi. неробочi i вихiлlri днi. якttltl BolIa l]e комIlенсусться iнlttим часом
вiдпочинку, а також У lIадурочниЙ час. оплачусться в полвiйrrому розмiрi.

5.7: У разi задовiльного фiнансового стану пiдприсмства. заробiтна плата b,tolte бу.ги
пiлвищеttа пропорItiйttо пiдвищенню законодавчо встановлеt{ого розмiру плiнiмальноi
заробiтноТ пла,ги. таlабО згiдно рекоменДацiй органiв управлiння майном. алс в буль-якому
разi не можс бути N,,енluою законодавчо
встановленого розм ipy пл iH iмал bHoi. заробiтноi плати.

5.8. !ля нормува}lня праui робi.гникiв Роботодавець застосовус га,rузевi. мiяtга.qчзевi.
норми i нормативи з праlti.

5,9 ПрО зап ровад)кеIJI{я llових. або змiнч ,lинни* ttормативiв tlpaui lrраtriвники
повi]lомляlоться tte пiзлtitllе. нiж за о,llиtl мiсяltь.

5.10, Робо го;tавеltl, lотриv\ с гьСя закоll()лаRl|и\ Hoprl з illtllиx питаlIь Hop\l) ваtlня пpalti,
5.Il. Присвосння. пiдвилtенгtя га перег,rяд ква,ri(liкаrtiйних розрядiв робiгникам та

квалiфiкацiйних категорiй професiоналам i (tахiвrrяпr здiйснюють koMicii з лровсденl]я
квалiфiкаrriйноТ атестацiТ згiдно з Довiдниками квалiфiкаuiйних характеристик професiй
працiвникiв.

б. Рсжи:лt працi та вiдпtrчltнку
6, l, Трудовi вiдtlосинИ у сферi працi та вiдпочиllкУ булукlться l]a засадах ло-гри ]\,latl }lя

законодавства Украi'ни про IIрацк). лержавних гараrrтiй r.a,{оговiрного реIулюванl]я.
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6,2, РежиМ роботи на пiдприемствi встаноI]лю€тьсЯ ГlравиламИ внутрiшнього 
'рудовогорозпорялку для llраtliвtlикiв J{сржавного ttiдl tрис:мс.r.ва <Закарпаr.,t iccepBic>. якi

затвердя(уютьсЯ прот'околоi\t загалыlих зборiв працiвllикiв гtiлlr рисмстrlа. Кожен ttрийнятий
прачiвttиК зобов'язаttий ознайолlигисЯ з )мовами коJIективного договору та правилами
внутрiшнього трудового розпорядку.

6.з, Роботодавець забезпечус встановлену зако}lодавством нормальну тривалiсть
робочого часу 40 годин }iа.ги)кдень,

6,4, Встаttовити tla lt iдti рисмс'l'вi ll'ятиде'ttий робочий тиждень з лвома вихiлними
.а,н я м и.

6.5. Змiнlовати реrким робочого часу (тривалiсть робочого дня. тижltя) Робсrrодавеttь
вправi тiлькИ у Rс'I'алIовленОNlу l]акоtIолавством порядку з обов.язковим погtереднiм
пого/I(сl IIlя \t з ttpo(lctti.tKoBиrt коrtiтсгоv,

6,6, Водiяrr авто,граtlс l]op,I,ll их засобiв тривалiсть Lцо,rtснгtо'i роботи (змilrи) лtоже бути
збiльшеltа до l0-ти голин. В окремих випадках. якlllо протя|.ом робочого дня мас мiсце
присутностi на робочопtу мiсцi (коли BiH не ксруе траl]сI]ор,rним засобом),гривалi tlерiо:tи
простоiв. вiлсутностi, очiкуваннЯ чи перервИ в роботi - тривалiсть робочого дня мо)(е бути
збiльшена До l2 годин у тому разi, коли час безпосереднього керування aBToTpaHcllOpтH и]\{

lасобом проrягоrt робо,tоi'змillи lle перевиul}г 9 го.tин,

6.7. flлЯ оl]еративних чергових встаllовJllосться ПiдсумоRаний облiк робочого час1.

6.8. НапередоДнi святкоtзиХ i ltеробочих днiв тривалiсть роботи праrtiвникiв
с корочусться на одIlч голиl|ч,

6.9. Робоr,олавеtlЬ до.гримус.l.ьсЯ ви]\lог закоllодавства гlри залученнi праuiвникiв до
llадурочних робiт. робоrи в lliчгtий час. подiлу робочого часу на частиl|и, роботи у вихiлнi,
святковi i неробо,ri днi, ввелеrtнi пi]lс) м()ва}ltrго обlriк1 рtlбочого часу та в iнlltих виllа,,lках.

6.10. Прачiвники пiдприсмства ловиннi бути повiломленi про надурочнч роботу не
MeHru, нiж за одну лобу до початку такоi.роботи.

6.1l. Прашiвники пi;iприсмства, за узгодженtlям з роботодавцем, маю.t.ь IlpaBo
ви користовувати гнччки й грас|li к робо.ги.

6,12, За згодоtо iЗ первинноlо прос}спiлковою органiзачiсlо Роботолавець влравi
розглянути можливiсть вста}lовленl]я скороченоТ тривалостi робочого часу. лри збереженнi
рiвня заробiтноi'плати' вагiтним лсiнкам. rkiHkaM якi мають малолiтttiх дiтей, або дитинч-
i нвалiла,,1,а деякиl\'t itlIttипt Kar егорiял,l праtti вtlи Ki в.

6. I3. Чергуваrrня праtliвникiв у вихi,,tr;i га свяr.ковi ,,tHi Робо.t.олавеltь погодltчс з
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первиt|ноlо лрофсrl iJlковою оргаIl iзацiсlо .га компенс!(
вiдгулу в iншtий час. 

Z !,yl!"||)qL{|L,tr la KUMlIgHcvc ttl лнl lll,qяхом надання праltiвникv

6. l4. 'гривалiсть шrорiчноi вiлпустки лля лрацiвltикiв r]iдtlрисмства встановлюсться tle
менш, Hilt 24 календарltих лнiв за вiлпрацьований робочий pik, вiдлiк якого почиIlас1 ься з дня
у кладення трудового договору.

6.15. ГрафiК черговиХ щорiчttиХ вiдlrустоК затверджуетьсЯ Роботодавцепл до 5-го сiчtlя
гlоточl]ого року. лля чого ,rакий графiк не пiзнiшrе. нiж 3 сiчня. надасться Робоrrlлавцем
первинtliй профспiлковiй органiзаuii'для логолже|{ня, Ilри визначенlli черговостi BiлttycTok
враховуIоться сiплейнi й irttli особистi обставини ко)l(ного ltрацiвника, cTarK роботи на
пiдприсмствi. особливос,гi роботи пiлприсмства Tottlo,

6,16. Перелiк катеl.орiЙ праttiвникiв. Що l\1ають право lla надаI{ня вiдпустки в зрччний
для Ilих час. вtlзltачеtlий cr.. l0 Закоrl1,Украiilи ''llpo вiлlrустки''. а саме:

l) особапr BiKoM дtl вiсiмttалttяrи poKiB:

2) irrва",liдам;

3) жiнкам перел вiллусr,коtо у зв'язку з вагi.гнiстlо,l-а tiологами або пiсля неТ:
4) ltiHKaM, якi маtотьдвох iбiльше дiтей BiKoM ло l5 poKiB або дитину-itlвалiла;
5) олиrrокiй пrатерi (батьку). якi виховуtоть ди.гину без батька (MaTepi); олiкунам,

пiклувальникам. або iнtllим самотrliпt осtlбам. якi (lактично виховують одного. або бiльше
:iтей BiKoM ло l5 poKiB за вiдсутtlосгi баr.ькiв:

6) дружинам (чоловiкам) вiйськовослужбовцiв;

7) BeTeparraM ПраЦi та особаrv" якi MatoTb особ.,tивi r,руловi заслуги перел Ба.гькiвtци HoK.l:
8) ветеранам вiйни. особам. якi Mato'b особ.,lивi засJlуги llеред Батькiвщиноlо, а [акож

особам, на яких поItlирlосться чиннiсть Закоrlу Украiilи ''Про статус BeTepaHiB вiйни. t.apaHTii
l'x соцiал ьttого захисту '':

9) ба,гькам-виховатеJlям дитяч их булиlrкi в сiмейного .гиrtу:

l0) в iнших вигlадках, передбачених законодавством, колективним, або .груловим

договором.

6.17, ll,ля окремих категорiй працiвltикiв можуть налаватися ocHoBHi. дода,гковi чи
соцiальнi оплаччваtti вiлпустки бiлыrrоi тривалостi порiвttяtlо з чинIlим законолавсгвом за
рахунок прибутку Гl iдприемств. зокреN|а:

|) Додатковi вiдпустки тривалiс.гю До 3-х днiв у випадках:
- народ)кеl lня лiтей (бат.ьковi);

- шлюбу ttраlliвникiв, або Тх дi.l.сй:

- проводiв tla BilicbKoBy службч лiтей (ба.гькам);
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- у разl смер,гl рlдIlих.

2) Вiльний вiд робо.ги день з приRоду:

- ювiлейltих лаl ] лня нарол)ксння лраuiвникlt:

- l вересня - одному з батькiв, дiти яких навчаються в 1-4 класах, якцо цi днi
припадають на робочий ден ь.

7, lI[орiчrli долатковi вi_tll5стки можуть lIа;lаt}агись працiвникаv з ненор\lованиv

робочи\l днеv - ло 7 каllсtlдарних лtliв,

7,l, Пере;liК посал i професiЙ. шо vаюIЬ прав0 Hil лолатков) вiлпусlк1 ]а llеlIор!1()ваний

РОбочиЙ день. i r,ривалiсть такоТ вiдпустки наведенi в додатку Ns 8 до даного колекl.ивного

договорч.

7.2. Перелiк поса,,t i проrРесiй. tцо мають право на ]lолаткову вiдtl,rстку за особливий
характер праrti (робога яких лов'язаlIа з пiлвиlценим ttервово-емочiйним наван,].а)кеllня]\,1. а.

зокрема" робо,га за комп'lотером uiлий лень) i r.ривалiсть такот вiлпустки наведенi в долатку
Ns 8 до даного колективного l1оговору.

7.3. За заявами праuiвникiв Тм, у разi наявtlостi сiмейних обставин й iнtltих Ilоважних
причин, моя(уть бути наданi короткотерм iHoBi вiдпустки без збереження заробiтноi плати на

TepMiH. обупlов-ltений угодоtо мiж poбoTollaBtteM. тривалiсткl rte бiльше l5 калеtlларних лнiв. а

\, випадках поulиренllя kopoHoBipyclloi iHtpekltiT чи iнших надзвичайt,tих ситуацiй - на бiльший
TepMiH, передбачен ий вiдповiдни]\1и законодавчими aKTal\1 и.

'l .4. Усi працiвники зобов'язуlоться без дозво.rу робо,годавця не з||ахолиlися R

ПРИМitЦеНttЯХ ttiДПРИСМС'ГВа В rrеробочий час з llричи}l. не ltов'язаних з робо.гtltо. a-]aKo)l( lIe

зап potlly вати тчди cToptlttHix осiб.

8. Встаttовлеtlltя гаран,гiй, копrпенсацiй i пiльг
8.1. При направленнi лраuiвникiв ЛЛя пiдвищенtrя квалiфiкачii з вiлривом вiд

виробниuтва за ними зберiгасться мiсце робоr,и (посада) i проваltяться виплати. передбачеtti

зако|iодавством.

8.2, ПраrliвниКи. якi використовую,гь cBoi iнсr.рчмен.ги, ocHoBHi засоби д:tя ltот.реб

пiдприсмства, Malo],b право Ila одерх(ання коплпенсацiТ за Тх зношування (амортизачilо).

Розмiр i порядок виl'lлаги цiгТ коvпенсацiТ. якllrо вони не BcTaH()BJ.Hi в

tlентрал iзованоМу порялку. визl{ачаlотьсЯ робо.rодавцелt за погод)кенням з праtliвником.
8.З. PoбoTo.taBtterl зLiйсlttоrТllся BllllJla,la llpatliBltиKav пiдtlриt rtctBa o.1lIonaloB()i

гроlttовот лопомоги jtля озлоровJIення лри Ha:taltHi черговоi вi;lltчстки в розмiрi lIосадового

окладу.
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9. Oxopolra праrti
9.1. Робо.годавець здiйснюс cBoi повtlоваження з охорони працi вiдlrовiдно до ЗакоlJу

Украiни <Про охорону працi) та iнших лtормативно-правових aKTiB.
9,2, Забезпечус виконання Галузевоi програми полiлtttелtня стану безпеки. гiгiсни працi

на 202l -2025 роки, Органiзовl,с на lriдприсмствi розробку та здiйсltк,lс конlр()ль за
викоt{анням Кtlмliлексних заходiв по;liпшення безпеки працi на 202l -2025 роки. як складовоi
частини колекти вного договору.

9,3, ЗабезпечуС фiнансуваннЯ витрат на охоронУ rlpaui у розмiрi не MeIlltl як 0.5% вiл
с|lондч оп.ltати llpatti за гlопереltнiй piK.

9,4. СiприяС BIl poBa]l)Kel| н IO tta ltiлприсмствi ес!ек-гивltих r.ехнiчних засобiв охорони
лрацi. а такохt IIовному забезпеченtltо працiвltикiв зас()бами iнливiлуального та колекl.ивного
захис,гу.

9.5, ЗабезпеченНя безпечниХ уплов працi е обов'язком роботодавця, який органiзус умови
працi на робочому плiсцi, безпекУ технологiчних прочесiв. малtин. механiзмiв. ус,га.t куванllя.
iнtllих засобiв виробниtlтва, ttаявнiсть засобiв захисту. вiдповiлнiсть сан ir арно-побч.гових
\,]\1ов нормативIlим актаý1 з охороltи праtti.

9,6, ПрацiвникИ N,lають право вiдмовитися Вiд дорученоТ роботи. якlчо при викоtlанlti
такоi роботи створlоеться ситуаlliя, rlебезttечна д,ця 

.t.xHbot.o 
rки,rгя iздоров'я. а TaKo;t< ,rlllя

;киття i з;tоров'я irlllих лrолей i IlавкоJIиllll1ього середовиlI1а- якutо TaKi ч11{ови llряN,lо tle
лерелбачснi труловиN{ JlоговороNl (контрак.гом ),

9.7. [iрачiвrrики зtlбов'язаtti знат'и i викtrttl,ва,ги ви[lоги Ilорма,|-ивних aKTiB про охорону
працi, правила поведitlки з маtuи}lами. мехаtliзмами. yста,гкуванням. iнtлимt.l засобами
виробництва, користуватися засобами itrди вiдуап ыtого i колективtлого захисту.

9.8. РОбОТОДаВеЦЬ! За рахунок кошlтiв пiдприсмства, здiйснtое проведення медичних
ог,пядiв rlраttiвникiв, зайltяr,их IIа ва)кких роботах. роботах iз пlкiдливими чи небезttечними
vl\lовами ttpatli. або,гаких. дс с погреба у про(lесiйrrому лоборi.

9,9. Робогоltавеttь зlбезllечlt лроведення сttiльlltrго l пераиllноlо llpolhclli.lK()B()Io
органiзацiсю свосчасного i об'сктивtlого розслiлування I{ешtасних випа/lкiв. про(lссiйних
захворlоваIJь. r,a аварiй lla виробниtlтвi, лороllсtlьо-транспортн их пригол. у lleMo)lt,.l и вл lOc
приховуваt| llя HelItacl lи\ виrtа/lкi в Bi.tl розс.lt i]lr,ваltня,

9. ]0, Вiлrrrко;tУвагlня |IlKo]-l}l. заllо.liяttоi праttiвttиковi вltаслi/tок ytttKo/uкcllHя його
здоров'я. або r pa,ri cMepli ltpltttiBllиKa. l:iйсttlоrться Фон,]оrl соltiальноlrl сграх1 всltня Bi-t
IIеl]lасI]их виtlадкiв вi.цповiдно до Закоttч Украirrи "про загальнообов'язковс дсржавlaе
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соцiмьне страхуRання вiд нещасного випадкч на виробпиuтвi та професiйного захворювання,
якi спричинили втрату працездатностi''.

за праItiвниками. якi втратили праttездатнiсть у зв'язку з нещасним випалком на
виробничгвi, або проr|есiйним захворюванняпt, зберiгаtоться мiсце роботи (посада) та середtlя
заробiтна г]лата на весь перiод до вiд1,1овлеllltя п раtlездатtlостi або до встаtiовлення стiйкот
втрати професiйrlоТ працездатностi, У разi неможливостi виконаtlня погерпiлим лоперелttьоi
роботи проводЯться йогО l|авчанlIЯ i переквал iфiкаrliя. а laKorlt rl рацевJ,lаштуваl; ня вij(tlовiлно
до медичних pcKolttet t,,tartiй.

9. l l, Гlраttiвники зtlбов'язуюгься ви користовyl]а-ги ttаланi Тм у корисгчванllя
(розl]оряджен 

I {я ) Tpatrcltop,гtri засоби. TexHiKy й iншlе пlайltо власника тiльки в слч)кбових
ttiл я х.

9. l2. На пiдгlрисмс.гвi rцороку

заходiв з охопони праlri tta погочltий

.fоговорч,

9. lЗ. Робоr'одавечь орl.аttiзовус навчанllя. rliлвищеltня квалiс|liкаrtii.та ttepeBipKv знань з
охороllи праui праltiвникiв пiлприсмства,

9. l4. Роботодавець сприяе первиннiй про(lспiлковiЙ оргапiзаrtil. )' здiйсttенtti
громалського коllтролю за викона}lням l}имог закоllо]lавства з охороtlи llpaLti та
забезtlечеt.lням на пi,'tприсмсr Bi безпечних i ltеtrtкijlливих vMoB tlpaui. виробllичоТ carri-l.apii, а
також l]икоl{)( виrlоt и llpotitctliJlKи Ilo _\cyllclIlllo вияв,,lсllих недо:liкiв.

9,]5, lIe пlеttшlе, Hirlt двiчi на piK. за участi ltpelcTaBttиKill первиt|llоl' про(lсlriлковоi.
органiзацiт, розглядати iHc|lopMauiro про cTall охорони гrрацi на пiдприепtс.гвi на засiданнi
ком ic ii адм iH iстрати вно-громадського контролlо.

розроблясться та затверд)l(ус.l.ься плаli ко]!1lIJlсксllих

piK, який с додаткоl\{ М 9 оо лаliого колектиRl{ого

l0, Соttiалыrиl.i захист та ]адоRолеt|шя ;lyxoBllrtx tlотрсб

l0, l, РоботодаВецЬ дотри]\4усТься liopM i вимог, rtерелбачених Законом Украilrи <|Ipo
:ержавнi соцiалыti стандартИ та дер)кавнi соItiальнi гаран гii)l.

l0,2, Роботодавеttь забезгlечус вi.,tповiднi уN,|ови jtля проведення ку"ц b.l урllо-масови х.спор,lивниХ заходiв r,a tРiзкул ы,урно-о'l:tоровчоi' робо.ги. сприяс працiвtlикаr,l. якi беруть\часть у мiських, обласltих. Всеl,краiitських сllортивIlllх змагаIIliях, l'аJI\,зевих сгtартакiадах.
кон курсах. огJl ядах, tРес,гивалях.

l0.3. Роботолавечь влравi, за ltаявllостi фittансових моrкливостей, перераховуl]ати на
рахунок первиtlноi проQlсtriл KoBoi' органiзаuiТ коtUти tla Ведеl{ня ку;tь-гl,рно-rlасtlвоi.
спорти вно-доз Вiльн их та оздоровчих заходiв. Вилiляти на цi цiлi ttоt.tlти у розмiрi 0.З %чiсячного {loH,tly оплати tlpaцi з вiдltесеtl}lям цих сум на витрати.
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Перерахування KoluTiB на поточний рахунок первинноi профспiлковоi' органiзачii
проводити lлом iсячно одI{очасно з виплатоlо заробiтноi' плати.

i0.4. З м eT,tlKl озлоровленнЯ працiвникiВ Робоr.одавеtlь, при ltаявностi с}liнаtlсовихкоштiв, компенсус ло l00% вартос,гi tlyTiBoK на вiдгltlчиttок. оЗдоровлеIlня. лiкування та
реабiлiтаuiю iнвалiдiв, довготривале лiкуванrlя прашiвникiв та ixHix лiтей. прачiвникам на
caHaTopHo-Kypopr не .гliкування.

I(),5, 1JOu"'n""*crl. якi вихоляlь ltc lletlcito v зв'я,]к\ iз.tосягltеllllяv псtlсiйllоtrl вiкr.,tи
пi-,lьговоТ пенсi]'. за vr,tови зBillbllr"ltt,, 

' ,,i,tr,pu,,aaоа IIР()'l'яI.ОNl п,tiсячного TepMiHy. вста}Jови.l.и
одноразовУ винагоролУ в заltежностi вi,ц безпсрервttого сга)ку роботи на rti,tприсмствi:

- вiд 5 ,до J0 poKiB - одиl] посадовий мiсячний (тариrРlrий) оклад;
- вiд l0,I до I5 рокiв-два посадових пriсячних( тарифllий) оклади ;

- вiд l5,I ло 20 poKiB -,гри посадових мiсячних( тариtРrrий) оклади;
- вiд 20. | ло 25 poKiB - чотири I|осадових мiсячних( тарифний) оклали:
- бiльutе 25 poKiB п'я,гь посадових мiсячних ( тариt|llий) окладiв,

l0.6. У разi проllов)кення робо,ги lla пiлприсмствi. llраtLiвнику олноразова t]и}]агорода t{e
наласться,

l0.7. В разi смер,гi працlоlочого. гlри наявностi фiнансових Morlt,lt и востей. llадавати
о,]нора3ову магсрiальнv itопомогу в розмiрi rtiсячttоt' гариtРноi'с-I,авки. окладу ltраltiвllика на
_1ату Rи падку.

I0,8, Роботодавсltь. при rtаявностi фirtансових моlttливостей. N,lo)l{e liа]tава-ги .llля
працiвни KiB:

- безпроцентнi t|озllки /(JIя яtитлового
iнших побутових проблем;

- вид|ляти коtjlти на фiзкультурну i спортивну робогу, в т.ч, на оренлу примiutень iспор,lивljих споруд. rlрилбанllя слорт.iнвентаря,га iнulе:

Зd i йс н юв а m u ч а с m ков.у а бо п ов t t_1l ком п е н с а цi ю :
- довготривалого лiкуваl,tня прачiвникiв та ]'xHix дjтей:- BapTocTi оздоровлен tlя лiтей;
- навча}Iня праltiвrlикiв. або'lirliх,li,гей ч виtлих чи ссрелнiх спецiальних зак-qадах
та tla ittltli лотреби :

- оп.лату tlоворiчних поларуttкiв лля ;liтей:
- BapTocTi квi'гiв, вазонiв. буксr'iв д.ltя привil.анllя llрачiвtlикiв та пенсiоttерiв:
- вар гос,l i ритуалыlих в iH KiB;

- вартос,гi на утримаtlня дiтсй в доl:lкiльних закладах:

Оdноразовi прелt ii':
- працiвникам у зв'язку з дерr(аRниl\{и та професiйними святами. lовiлейними да,гами:

будiвництва -га придбанttя житла та вирIшен}Jя
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О i П О р а з о в.1: d о tl о.м о е_1, ;
- працiвлrикам llри зBi,,lblict{lli з роботи за скорочеlIням цlта.гу в розлtiрi одного пtiсячtlого

посадового окладу ;

- працiВникам ПiД,присмства лля вирiшен|Iя соцiально- побутових питань:

- lla лiкування trрацiвникiв .га l'xHix лir.ей:

- lla озlI.ороi]Jlення ,ilo tttорiчноi,вiilIl),с,гки в розмiрi оjlllог() \liся(IнOго оклit,() ;
- працitlttикам. якi втра-ги.ltи ll pat tез,.lаr.l l icTb з llигtи гiiлltриt лtс-t.ва;
- ciM'i працiвника. загиблого на виробllицтвi з вини tliлпри(]мства;
- у зв'язку зi смертlо IIрацiRLика, або ixHix блtrзьких родичiв та лрацiвнику,
який Ilостра)клав внаслiдок непере:lбачуван их обставин ;

- яtirtкам. що IIеребуваю.l.ь У вiдпустцi по догjlяду за дiтьми;
- з |lагодИ олруп(еlIня, при народlкеннi литини, бага.годiтнипt та малозабезllечеtt и м сiм'я м;- особам. якi повернулись пiсля звiльнеttня iз Збройrrих Сил Украiни, та участi в А'ГО:
- сiм'ям ttpatliBHиKiB. яt<i помср.lll внаслijlок грав\t чи про(lесiйних захRорк)ваtlL.

l0.9. РоботодаВець постiйttО вживас заходiв лля пiдвищеtttlя рiвлtяз проб,лемапtи. пов'язаtIиl\lи з ВIЛ/СIIlДОМ. Covid-l9 та
вiрусttипл и i rrфекlliями i'i'x Bll.,l и вом l Ia зilоров' я.

обiзнаностi працiвникiв
iншим и небезпечними

l l. Соltiа,rьпий лiа.llог
Сторони доNlоl}ились:
I l, L Злiйснкlвати соltiаltыtий ,цiа-,tог l, tPopruli обмiну irrфopMarticltl. консу,.ltь,гаttiй.

переговорiв. у:tго/l)l{у вал ьн иХ нарад, робочиХ зусr,рiчей. Totllo з питань p"ryr,,o"u,,",
соцiал btlo-e*o'oM iч н их i'грудових вiдlrосин, проектiв законодавчих iнормаl.ивrlих aKTiB
на приllципах соцiального партнерства вiдповiдно до Закону УкраТни <r[lpo соцiальний
дiалог в УкраТн i>.

l1.2. Вивчати. аrlалiзуваr,и r.a обговорtова,ги lla спiльltих засiданнях робочих груп. коплiсiй
проблеми рег\,1lованaIя вирtlбничих. с<lцiа.lt bt lo-eKollttM iч lt их i трудових- вjлнtlсин.
приймати сlriльнi рittlення ].а в)ltивати захо, iв tцоло i.x реалiзаuiТ.

l1.3. Запобiгати виl]икнеllню трудових спорiв (коlrфлiктiв). у випалку .l'x 
виникненttя

вжиRа,ги заходiв tllоло врегчлlованllя спорiв utляхом переговорiв та примирних
процедур у порядку, визначеl,|ому законодавством.

l1.4. Рiurення. прийtlятi (Jтороналlи за резу,lьтатаNlи liрове,lенIIя ссlцiз.,15ц61-6 ,,tia:lol ч. с
обов'язковипли;ll.jlя ви Kol laH t{я.

]],5, Здiйс rt roBa,l,t,t обпtitt iнфорпtаttiсttl IIр0 виявJ]сн}{я (laKTiB поруLrlень законодавства
Украiirи Lцодо забезпечсllня праR i лiя;tьностi первиtlltоi'проrРспi,пковоi органiзаrti'i...

l 2. Гараlrтii дiя,цl,rlостi пcpBttltrtoi ltрофспiл ковоi орl,аtliзаlliI
Роботодавеllь зобов'язl,сться сприя-l,и cTBOpellIllo liа,пс}liних уплов дiя.,lьностi первlлнноТ

п роr|lсп i;l KoBoi' оргаrr iзаl 1ii. jt,.l я ч oI.0 :

l2,1, Г'аран,гуС свободУ органiзаItjl' i дiяльностi первинltоТ проtРсrliлковоi оргаrriзаrti]'.
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проведення в I{еробочий час загальгlих зборiв].рудовоI.о колек,гиву.

I2.2. Забезпечуе реалiзацiю прав i гаран,гiй дiяльностi первинноi. t tpo(lcll iл ковоТ
органiзацiт, визllачених законолавством, зокрема, Законопt Укратrrи кпро професiйlti спiлки.
Тх права та гарант iТ,цiял t,tttlcTi ll, L(иМ колекти вним,цоговOром.

l2,3, l]адас: IlраRо KoHTpojll.' органаNl первинllоТ lrрофспiлковоi органiзачiТ за
,]отриманняN,| колекl,ивногО логовору. безпереш кодttого вiдвiлування та огля.llу мiсць роботи,

|2.4, I]a вимогч первинttоi проr|lспiлкоВоi оргаlriзаrtiТ налас iнформаLliЮ. tцо ql9cy6l5g,
_],о.]ержаннЯ законодавства про працю' упrов праui, виконаннЯ колективного л()l овору.
соцiал ьно-економ iч ll их прав праttiвни KiB та розвитку пiдltрисмства.

l2,5, Розl,лядатИ протягоМ 7 днiв вимоl,И i поданнЯ первинноТ проtРсп irrKoBoi' орга н iзацiТ
щопо усунеllня поруlDень закоllодавства про працlо .].а колективпого договору. ttевiдк.qалttо
вjкивати заходiв до iх усунеttttя,

l2.6. [J{омiсячrlо i безопла,гно утримувати iз заробiтноi' IlJIати та перераховуваtи на

ра-\\ нки вiдповiлних ltроr|спiлкових оргапiзаrriй профспiлковi внески праtliвttикiв (за
наявностi пись]\lових заяв,{лснiв профспiлки) в розмiрi l7o вiл нарахованоi'заробir.ноi'плати
о]ночасно iз вllпла.гокt заробi.гlrоi гtлати. Iie лоIlускати утворення заборlованостi з
профспi;lкових BHecKi в.

l2.7. Притягнення .r]o дисциплiнарноТ вiлповiдал bHocTi та звiльнеttня праrtiвникiв" якi с.

херiвниками, або членами виборних первинних та обласних проtРспiлкових органiзаrtiй.
з:ifiснювати (KpiM лоltер>ltання загального порядку) згiлно iз Закоttом Украiни <IIро
профссiйнi спi,,tки" ]'х I]paBa та гараtr гii дiяльностi>,

l2,8, liа,rава,ги виборним органам первинноi та обласноТ профспiлковоi' tlрганiзаrtii'
безкоштовltо llеобхiдtli для iх дiяльностi oltpeMi гIриirtiIltення з обладнаltням, оIlаllеllIlяN{.
освiт:tенням, засобамИ зв'язку. прибиРаIlням. oxopoнOlo. лля проRеденttя зборiв праrliвникiв.
Tolllo.

l2,9. I lервиrlна проtРспi;tкова оргаtliзаttiя мае IlpaBo:

l2,9, L вимагаr'и i сlдgржувдlУ вiд Робоr,олавtrя BilllltlBi.ilHi ltoKyýreH ги. BiltoMocTi та
пояснеllня щодо умов праtli. викоttанtlя колекl.ивного llоговору. додержаtit|я законодавства
про працlо'га соцiально-економiчних прав праuiвникiв;

l2.9.2. безпосереllньо зRертатися в уснiй. або письмовiй формi до Роботодавltя.
посадових осiб з профсlliлкоl]их питаlIь:

l2.9.З. розмirцувати власну iH{topMartiKl у прtлмitllснtlях i rla r,ери.горii пi.,lllрис,лtсr.ва. в

-]оступних для п раuiвrtи KiB ltiсчях;

l2.9.4. перевiря].и розрахунки з оплати
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використаннЯ Koll]TiB на соцiа.льнi i культурнi захоли та )l(итJIове будiвництво.
l3. Коlrгроль за викоtlаlltlям коJIективllОго договору, вiлrrовiлальlriсть

С,горiн i вирiшенllя спорiв
Стороttи домовились:

I3,1, Визllачити соцiа,rыtиЙ дiа,,tог як загал ьновиз Hal]y (lopMy спiвпрацi первинноj'
профспiлковоi' органiзаuii' i роботодавця lla базi рiвноправного партнерсl.ва з ]\1eTolo
вирiutення соцiальних, еконопtiчних iтрулових вiдносиll. вва)l(аlочи необхiдним забезгlечити
пол]альLrtий розвиток соtliальttого лiалогу i пiдвищення його еrРективностi.

I3,2, lI{окварталЬl]О Hal'laRa Ги одна олнiй tla безопла,гrtiй oclloBi наявн1, iHtbopMartilo з
пнтань. якi с пред]\4етом колективного llоговору,

l3.З. Коrrтроль за Rикона}{няМ .r.рудового договору зlliйснк.lсться гtостiйtlо jtilочоtо
РОбОЧОЮ ГРУПОlО ПО KollTpo.llo за Rикоtlаl]}iям ко.гIекти вl|()го логовору(долаl.ок J.I!r l0).

lЗ.4. I{ollTpo.'rb за викоllанняl\,| коJIек] ивн()l0 логовору можl,гь злiйснlоt]аl и l.aKo)K
прачiвники tt iлпр llспlства. якi tвl.рlакllься гtо сугi ttитаtltlя до

постiйtlО лilo,tlli'Kovicit'. або бсзпосереltlt,о .lo осifi. ttto пi.,lttиса.tИ ко.lекlивllий ,rol oBip,
lj.5. У випадку }lевикоIlання чи ненале}кного l]икоIlанtlя обов'язкiв, передбачеltлtх

_]аниl\l колектиВt{им договороМ, Сторони несуть вiдповiда.lt ьн icTb вiлповi:tно до чиIlного
]:lконодавства.

Гlри rtboMy з IlcTolo лри-гягнеllня l:lo адNliнiс,граr-ивнtlt.вirtповiлальностi осiб. llto
преtrставJIяlотЬ Робо'одаtвця чи уповгlова)кений ttим opt.atl. перl}иl]ну llро(lсltiлкову
органiзацilо, чи iнluий уповноваrкелlий прачiвникалли пiдприt:мства орган. з виl]и яких
ПОР\ ШеНО, ЧИ I{e ВИКOНаIlе Зобов'язаlltlя за ко.lективliим логовором, рала Tpv;.toBol! KoJlcKT}lB},
збо пре.ilсr,авнИк РобоrrljtавtlЯ t{алрав,ляютЬ Bi,,ltloBiдttl itt(lopпrallilo в Мiнiс,герс.гво llpatli га
соtliа,rьноi'по;li,гики Укра'l'ни j1.1я ск,lа/tаt{llя tlpOToKoJI), ltpo а;tмilliстрагивнс IlpaB()tlOpy lIleH I] я.
а _l.-lя Ilритяг}{енttя до Kptl м itla'jtbtto]' BiJlt to Bilta,lbttocTi -в орI.ани Ilрокуратчри.

До дисциплiнарноТ вiltпов iдал bHocTi посадовi особи та прачiвники rtoжyr.b бу.ги
притягнутi лиlllе на пiдст.авi llеревiрки та письмових I|оясllеllь llорушника.

l3,6. Спори мiяt Сторонами вирiшуються в порялку. встаtlовленому законодаl]ством
!'Kpaiir и.

lз.7. IIритягttеtiltя ло лисци пл iHapltoi'.

вilповiдал bHocTi не вик.rlочас Ilритягнення винних
або iHutol о вил1 вiлповi;rмьносl i.

адм ttt tстра,ги Blloi' чи кримiналыtоi.

осiб ,,to ltи в iл ыtо-llравовоi'. MaTepia-пbtioi.

1,1. ЗttK,rto,1tti Ilojlo?lictIlJя

I,1, L Зпrilrи i ,'loltoBttetlttя jK) !аl]()го ,:tоГовОр'Y- liроI.ягоIl reprliHv iiotrl .tit. rlo;tcl l.b
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вноситися,гiльки при письмовiЙ взасмнiЙ згодi cTopiH,

l4.2, Сторони. utо пi,rttиса.lи .tаний кt,лсктивний,,tоговiр. щopi,llto звillюlt, про йоlо

внконання.

l4.3.ПiслЯ закiнченнЯ строку чинносТi колективний логовiр продовжус дiяти до того

часч. покИ сторони не укладутЬ новий, абО не переглянуть чинний, якщо iHrue не передбачено

-],оговором.

ПIДПИСИ CTOPlH:

РОБОТОЩl}ЕI{Ь:

" 26" сiчllя 2022 р. В,В. Klrii
(пiдпис власника ч ним особи)

ПЕРВИНtIА ПРОФСПIЛКОВА ОРГ

"26 " сi.lrlя 2022 р, Я.Я. Гогол loK

(п iдпис KepiBH и ка iза uii')

./:2
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погоджвно

Голова
первинноi
профспiлковоi органiзаuiТ
Закарпатськ
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-;I]]C

* 0l>>.

1,o,Il lo к

Додаток NЬ l

ЗА,ГВЕРДЖЕНО

!иректор

державного п lдпри€мства
<Закарпатл iccepBic>

(-
2""'i,B. Kиii

<, t />> о* 202l р.

положення

про квалiфiкачiЙну комiсiю по органiзацii
та проведенню квалiфiкацiЙноi атестацii

-.водllв автотранспортних засоOlв

.. Ква,пiфiкацiйrtа комiсiя гtо оргаItiзацii та гtровеленню квалiфiкаIriйноТ
:;ecTarlii водiТв ДГl < За карпа,t,:t iccep в ic> (лалi - комiсiя) с llос,гiйttо'rцitо.lипл
tr]гзtlо\1 пi;lltрис:ttс,гва, який у,гворtос,гься з ме,гоIо орга[liзаrtiТ r,a проl]едення
<зеl iфiкачiйrrоi aT,ecтaltiT BolriTB, якi працlоIоть lta гti2tприсмсr lзi. визtlачення
;. з,ьr Тх робоr,и 

,I,a вiдtrовiдrlостi документiв, якi rrеобхiднi ;цlя IlрисвоснIlя
.:зз_lirРiкаrtii II чи I класу водiяпл, вiдповiдrrо ,to /tilочоl,о ,]акоIlоllавства

\'..-рэТни,
], Коrriсiя у своiii дiя.ltьтIос,гi ксрусться Коltс,ги,гу tticlo, ст..96 Колексl,Законiв
.]по rIpal(lo, Закогtапtи УкраТrrи, I Iаказапли Мitriс,герсl в l,pal{cl]opT), i зв'язку,
:patti УкраТни, l[овijtrlикопr ква-,ri(tiкаrцil:itrих xapaкl,cp и с,rи к lrрофесiй
:l раuiвн и кiв,затвср/i;ttеt tи й Ilаказом Мirrпраrli вiл 29.12.2004 р. N9336,

fовiдн иком квалiфiкачiйних характеристик професiй праrliвникiв,
затверджеrtий IIаказом MiHTpaHcy вiд 14.02.2006 р. Nl136, t{им I Iолоя<еtlt,lям

та iншими нормативtIо-правовими актами, що регулIоIоть питаIlItя
прlIсвосн Ilя K;ractIocтi волiя м,
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3. Основними завданнями KoMicii € визначення вiдповiдностi документiв та
стажу роботи вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB чинного
законодавства Украiни для присвосIrня квалiфiкаltii II чи I класу волiям, а
rакож проведенrtя iх квалiфiкачiйrrоТ аr,естацii.
-l. Зага.ltы,tа чисельнiс,гь ltoMiciT повинна становити IIе менtпе З особи,
_<. Персональllий склад KoMicii за,l вер_])кусться tIаказом llo tli7lприсvсгву.
6. OctroBHoto формою роботи KoMiciT с засiданttя, що проводяться у разi

вiлсу,гнос,гi - засl,упник гоJlоI]и

якlllо на IIьому llрисутнi бiл ыtr як

потреби за рiшrеrlням ii голови.
3асiдання koMicii веде голова. а за його
Korricii.
Засiдагrня KoMicii вважас,гься гIравоNjочним,
по_lоlзина iT член iB.
6. Резулы,ати засiдання KoMiciT оформлясться у cPopMi протоколу засiланrIя,
якtrй пiлпису€ться l,оловуlочим на засiлаtItri.-. ПропозицiТ та рекомендацii вважаються схваленими, якtt(о за них
проголосувало бiльш як половина присутнiх на засiданнi членiв комiсii. У
,эазi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним с голос головуIочого на
зэсi:аннi, ПропозиrliТ та peкoмeн/]auii фiксуIоться у протоколi.
F. I-o.roBa KoviciT вiлповiлtlо до проlоколу засiлання гоlус га подае
:ltpeKTopoBi лоповiдну записку tцодо результатiв проведення квалiфiкачiйноi
зтестацii, про вiдrrовiднiсr,ь докуменr.iв та стажу роботи для присвоення
rзапiфiкаuii II чи I класу водiям l{1-I <Закарпатлiссервiс,,.

Фахiвець з пiлприсмllицтва
в .ricoBoпry госполарствi Iваш БАРНА
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ПОГОДЖЕНО

Голова
первинноi
профспiлковоi органiзачii
Закарпатсь
\ правлl

Додаток ЛЬ 2

ЗАТВЕРЛЖF]НО

lJиректор

/1ержавного п iдприсмс,гва
<Закар2iс.:.''

-4 rп)в. в. кийo1-o-,l lo к

< 0.1>> << е/>> о7 202l р.

положЕннrl
про порялок Ilрисвосllltя (п iлтверлжеlr rrя) або пониже}lllя

класlrоi квалiфiкаltiТ воlliяпl ir втотра llcnopтll их засобiв .ЩП
<Закарпат,.lt iccepBic>.

l. Загалыli по.цожеlltlя

l. L{e полоlкеIl]Iя l]изIlачас поря/,lок IlрисвосIJI]я (пi,lrгверltжеlrlrя) або
пониже}Itlя K.ltacHoi квалiфiкаr,tiТ воlliям ав,готранс пopl.Il их засобiв fllI
,.Закарtlаl.,tiсссрвiс,,.

]. ГIолояtенttя розроблено з MeToIo заохоIlеtlIIя водiiв автоr,ра}iсIlортIIих
засобiв tla пiдс,гавi дiючого закоtlоilавства Украiни.

-:. Перелiк посад водiiв ав,готрансIIор,гtl их засобiв, за якими \{o)t(e

-:IlсвоIоватися класtIа квалiфiкаuiя, llизIлачасться штатним розписом, tllo
i_i:вер.1)+i),гться ли ре кl ором п iдприсмс,г ва.
:, об.-riк водiiв ав,готран спортн их засобiв, якиN,l присвосно (пiдтверджено,

-!rHll;+ieнo) класну квалiфiкаltiю здiйснIое спеrtiа.ltiст з кадрових llи.гань

-::присrtстrза, або вiдповi;lzutьrtий праuiвник, на якого IIаказом IIо

-,:приеrtству поклалеtIо обов' язки ви конання сп el]i ал i ста з ка.llроt]их п иl,аIJ ь.

,,}J-. j к пере/lба.tас:

-1.1. ве.]еlitlя лсрсоIIаJ]ыiого облiку Bo;tiTB aвToTpalicIIop,l,tl их засобiв
:li:присrtства, якi MatoTb класну кrlалiфiкачiю за KaTet,opicto квалiфiкацiТ (III,
II та I клас);
-l.], своечаснiсr,ь пiдготовки та подання прогlозицiй директору шlоJlо
внесення вiдповiдних змiн до ltоменклатури посад9 за якими може
п prlc воtова,ги ся класIIа квалiфiкачiя;
J.,i. органiзаttilо ttcpeBipKи знань. пi;lготовку необхi]Ulих локумсlr,гiв лля
прltсвосI{I]я (пiл,гвердя<еrrIlя, пониженrrя) класноТ квалiфiкачiI - Ilровоllи,I,ь

lp.

сного
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секре,гар квалiфiкачiйноi KoMiciT по оргаrriзацii та проведеltню
квалiфiкаrtiйrrоi aтecтattiT водiТв автотрансIIор,гtlих засобiв (rrа.uалi - секретар
ква. riфiкаILiйrrоi ком ic ii )l
J.-l. iнформуванIiя директора lllодо результатiв проведенrtя iсltиr iB з

:lрисвоення (пiд,гвердження, пониженгtя) к.ltасгtоi квалiфiкаuii проводиl,ь
JeKpeTap квалiфiкаlliйноi KoMiciT;
j. ПроведеrIltя otlittlotlattttя знань, lliдготовку гrеобхiдIlих докуN,IеtI,гiв,,(ля
..з}lсвосllIIя (lliдтверлrкеrIllя, Ilониження) класrrоi ква;riфiкаuiТ проl]одиться
_зtt прийомi llодiТв tla робоr,у, або при виробничiй ltеобхiдrIостi.
]. I1рисвосllttя ( rri;lr,Bep.ltяtcl ll lя,поIi ижснllя ) K'ltacrtoi кlза.lti<РiкаIliТ во;liяпl
] зто,tраl{с ll opTt tих засобitl о(lормлясr,ься rIаказом по пiдприсмс,гву Ila

:::cTaBi протоколу засillання KoMiciT по оргаttiзаtlii та проведеrtttю атестацii
з.rf iiB аt]тотранспортних засобiв.
-, .]а,гоtо IIрисво€ння (пiдтвер.лження, пониrкеttня) класноТ квалirРiкаrtiТ
зз],hасться ла,га вилаIiltя llаказу гlо гriлприсltсr ву.
l Заttttс IIро присвосIrrrя ( rl i.,1гвер/uкенIl я, попи;кення) класноi KBa,lliфiKaItiT

э.-1(.rсtil,ься в особову cllpaвy та у ,грудову кIlижку воl,.liя аtlr,отраllсI]ор,гних
,,..-обiв.
: Во:iям автотранс п ор,гн их засобiв, якиNl присвосна (п iл,гвер.,rхiе на ) K;tactta
.-,liфiкаlriя II ra l K:IaciB. виl|лач)(lLся lla,ltбallKa за кваliфiкаltitо зl i.,tHo

i.:.:t{ого закоIl ола l]с,гва Украirrи та I'аlузевоi уго;lи.
- K.tactta KBa.lritbiKaItiя присвоlосl ься гtос.lliловно:

ква,-riфiкаrtiя III класу - во.tliяпt ав,го,грансIIортttих засобitз, якi лtаюr,ь

. :::oBi.]He Ilосвiд.tеttttя волiя, alte lle N|aloTb K.ltacltoi квалiфiкаrtiТ;

- л,веriфiкашiя lI K.racy - волiяv авlоlраllсrlор,гних засобiв. у llocBi/tчcIllti
..-:iя яких с дозвiл на керуваtIня тран спор1,Il и ]\,I и засобами катсгорiй В, I]Ij, С.
t-' (заttiсть категорii СЕ .ltопускаеться мати ка,гегорiю D або DE:) i якi
.:Lr:яго\1 ocтaHltix ,грьох poKiB безперервrrо праltlовали на tlocailax Bo/liTB

:.lpttcltcl,tla /{II <Закарпагltiссервiс,, та Nlали класну квапiфiкачirо III K:racy;
: - з-rrit|liкачiя l r<:llcy - llолiяпt аltlоtрансlIорttlих ,tасобiв v ltocBi.tчt'tlrti воJtiя
.:,;:\ € _]озвiл на керуваilIIя ,tраIIсIlор,гн 

и м и засобами ка,геl-орiй I]. I]Il. С. СЕ.
]. DEl. \1а-lи K.,IacIly квалiфiкаrrirо Il класс1 lа lIpt-l Iяlом осганttiх.tlзох poKiB
1..-..*эервно праlIIоваJI}1 rra /lll <Закарпаr,Jriссервiс,, tta поса,,tах Bo.1liiB

_:-,:lнспортltих засобiв .

_ зэiо]r перебуваtlItя у к:lасtliй квалitРiкаrtiТ. який t{собхiitt{ий /Ulя
..],,-эtlення (п iд,гверллсеrlt tя ) класноТ квапiфiкаrtiТ II тa I класiв, зараховусться
.:-:.о-l перебчваtIIIя у квалiфiкаrtiйrliй каr,сгорiТ вijttlовijlttого Kltncr,.

,, Особаrl, якi прийrмаю,гься на поса.Llи во,цiiв автотранспортI Iих засобiв ДII
З 

"кар 
пат"r icceprзic>, кJIасна квалiфiкацiя III класу присвоtос,гься пiс"ця

, N\ОJ;\еННЯ Н ИМИ С'ГаrКУВаНIlЯ.
, ,. При прийомi I-ra робо,гу водiТв, якипл Iia попередньому мiсui робоl,и
-:;:!-Boct{a кваJriфiкачiя волiя II-го , або I - K.jlacy, l\toжe, a,re нс обов'язково,

] _, э iгатtt с ь прис I]ocIla ltвал itРiкаItiя.
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III. Квалiфiкацiйllа комiсiя

.. Для визllачснllя рiвrlя професiйноi пiдготовленостi водiТв

]втотранспортних засобil], кан.цидаl,ури яких подаIоться tla присво€tlIiя
пi:твердrкення) або пониження класt,lоi ква;liфiкаrtii, на пi7lприспrствi
jтворIоеться KBarri(liKartiйHa комiсiя (;tалi - комiсiя), cK,]Iall якоТ

l.]тверд)(у€l,ься IIаказом дирек,гора llo lliдприсмс,гву,
i. ]о cKrla;ty KoMiciT входяl,ь: голова KoMiciT , зас,гупIIик гоJlови KoMicii,
:зкретар KoMiciT та llJe lIи KoMiciT.
i. -]o складу KoMiciT повиI]Ilо t]хоjlи,Iи Ile MeHllle 3-х осiб.
:, Квалiфiкаrliйна коплiсiя зобов'язаttа /(отри му ваl,ися вимог 1-Iолоiкеttttя про
.:злiфiкаItiйну KoMiciro tIо оргаIliзаlliТ та проведеннlо квал iфiкаrtiйtlоi

=:зстацii водiiв ав,го,гранспортIl их засобiв, затвердже}lу наказо]\,1 по
,. : присl,tсr,ву за tIогоll)tенtlям з профсп iлковою органiзачiсrо..
: I-ia Kol.riciro tlокл аllаIо,гьс я r,aKi зав,цаtttlя:
- з;] ]начення вiдпоBi,,tHocтi локуменr,iв ,га cTa)+ty робо,ги вiлпоrзiдно ло вимог

-r: \la1 !,lвно-праI]ови х aKTiB чиtlrtого закоliодавс,гва Украirrи лля присвоснIlя
.,з-:iфiкачiТ ll чи I класу, або вiдповiдrlих докуменr,iв /tля поIlи)кенIiя
. _,., ttос,гi воJtiям;
- ,.,эеl]iрка квалi(liкаltiйгIих харакl,срис,гик Bo;tiiB ав,готраIlсrIортних засобiв,
],:]:1аче}lих у /lовiдllику ква;ritРiкаttiЙllих характерисl,ик lrрофесiЙ
:..liBtlttKa, за,Iвер.l1жсI Iol\,l у наказопt MitticтepcтBa тpaHcItopr.v тa зв'язку

,. .,_:зIrrll Bi;t 14 лrотого 2006 tэoKy N l36;
- ]t-.'ве.,lенIlя rrерсвiрки вiдповiдt.tоt,о рiвня зttань водiiв aBтoTpaIlcllopTlI их
..:.,,,tiiB. якi подаrri до присвослlIlя (п iлr,вердяtелrня) K.,lacHoi квалiфiкаrtiТ. або ri
- , -;]7кснняi
..:.]]\1,1еlItIя ltoKyMctrTiB дJ]я llо.,1аIlня керilзникч tIa затI]ерllже tl t Iя.

l\ , Поряrок ltpllcl]ocllllя (п i,цr,вс p;tiKc lr ll я ) класltоi ква.rliфiкаltii .

_i,.:я прltсвосн ня (пiдтверллtення ) водiяшl aBTol,pallcI]opTHtlx засобi в клас Hoi
. ._. :oiKartii II або l K.l;tc5. ctlcшia.lic г rli.,tлi:rу Ka-tpiB lIo.,ta( lla iм'я ксрiвllика
-_ :;lc\lcTl]a лис,г lttollo rrеобхiдrlостi rIрисвосIlIIя (п iдгверджсrr rrя ), абО

.,:-i:знtlя водiяNl вi.llповiдних класI]их ква:rirРiкаuiй. J['o rIисr'а /1олас'tЬся
:-,-,- _-,:i працiвtIикill, каIlли/ца,l,ури яких IlollaIoTbcя tIa IIрисвосt{IIя

__- зr-:J]леIlIlя) llи IIонлiжсtillя K:tacttoT KBa.ll i(lirtal t ii'.

i i.з:-:iфiкаrtiйltа кt,lмiсiя оцiнtос зllаItItя Bo',1iTB, рсзуlrьта,ги iх робоr,и згiлllо з
,.,.ltаз-]\l}l. передбаченими квалiфiкаrtiйни ми характеристи ками , IIto

..::озi_fають rr.п. 9- 12 Полояtеttltя.
,. Рiшенrlя квалiфiкаrtiйноТ Koп'ricii про присвосtttlя або пi;lтвердженttя

. ,:":]ос гi вt1.iiяrt о(lор rt л я юr,r,ся Ilро,гоколоNt ltoпliciT ,га Ilоllас,гься лирск,горч
n.] затверджеtIня.
] i. Особи, якi не пройшли атестацilо на присвосн}Iя (lriлтверлження ) класноi
кваTiфiкачiТ допускаються до повторI]оi атес,гацii на загаJIьних пiдсr,авах
через один piK з часу поtlереllньоi перевiрки знань.
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V. Порялок понижеIrIlя класноТ квалiфiкаuiТ для
автотранспортних засобiв II або I классу.
1. K,racHa квалiфiкаuiя водiям автотранспортll их засобiв понижус,гься tla оltиI]
.-lr,пittb або бiльшlе (в тому чис:ti аж ло III K,lacy) залежно вiл ttacltiдKiB
.lор\,шень i рitзttя показаних зllань у,гаких виIlаltках:
- lякll]о резуJIы,аl,оIliIIюваlIIJя знань оцittсно як "ttc складеtlо";
]' nopylrtettHrl Ilравил техttiчttоi eKcluryaTatliT закрiпrtеноt,о тра ll с п ор1,Ilого
,:собч. що IIризI]еJIи Jlo Його IloUIкоltжеrlь, ttccltpaBHoc гi га трав]\lуваtIIIя
.: rJJL,li:i з вини водiя автотраtIс пор,гt.I их засобiв;
.: , всrаllовлення фактiв (tlиllajtKiB) вграг i псчваI|ня Malcpia.ltbHo- tcxlti,tltиx
,:собi в водiем авто,гра}lспортI{их засобiв;
], порушlеttня Правил дорожнього руху, що призвеJIи до ,IopoжIibo-
:энспортt.tоi IIриго,itи з виIIll водiя аtзтотраlIспортIJих засобiв , а також

-.!1a\ lltсI]IIя ГIрави.lr llopoжHboI,o руху, зафirtсованi r,ехнiчt.tими засобапlи в
: З ]t-'l\ti'ГИЧ НоМУ рехtипri.
i \' разi IIастаIIня обст,авин, визIIачеIIих пiлпунк,гами 2 - 4 пунк,гу l r(ього
:.з:i.rr. в б1 лr,-який час lla lliлcraBi ltoKyMell гiв" utо п i, r t Bcp.l,lcy lor t,
'':\IllеIlня (ttосгаltоllа про t|ак.lадаltttя а.tмittiсlраlивIIого c,l яllIсllllя llo
--,::Bi про а;lпл itt iс,граr,и внс I]paBollopyII IeIl Ilя, aKr, слу;кбового розс.lti;lувангtя,
],-r.L]Ko-,l Ilpo a/lMillicтpar,иBtte lIраl]опорчIхеlltlя. рilltегtttя суду r,ошtо),

. ]t] зо_-lt.l,гься засi/lаIrIIя Koп,ricir'.

: - :езr,-,tbTaтaMи засiдаlrня коьtiсiя скJIалас aKт Jlовiльноi t}tорми. в якоNlу
, . з язково зазIIачаються коttкре,гнi гIриLIини IIоllижеIlня класноТ квалi(liкаrtii.
:-.-. пi;lписуIо,гь I,oJIoBa l,а члеLlи KoMicii та tlодаю,гь lIa затвсрilжеlll{я
. _:,1:{ llK\ tliлttри смства.
, З...riяrr aвTol,patlc IIop,rH и х засобiв, якi не скJlали iспи ги з пiJtтвср:tлtсlIttя
:, _зосtlоТ Тпr palIirllc класtrоi квалitРiкаIlii в ус,ганоI],1сlIий тeprriH без

:-].:_Ill{\ tlрl]чиtI, K]IacIia ква"riфiкаrtiя llоIJи)ltус,гься lla оltиllс,гупiнь.
: . '' зtllотраIIсl]орlttих засобiв. якi ttc ск.Iали iсllиr з Itiлтвср.,рttеtlrlя K.tactltlT
..., ,эiKartii з IIова)IilIих причLlrI (визttаtri в усl,ан о в-цс rl оN,lч Ilоря/tк\,
. ::це]_,lа,гIIими через хворобч. вi,lряджеtrrrя), ltc Itозбав:Iяю,I,ься IIpal}a IIа

] - эr\(II.\ i'пr patlilltc K.IaclIv KBalrirPiKnrtilo .to IIровс.,lсllllя iсtrttгiв )
_- ,-:i]o\l\ polri. У ,гако\lу l]rlIIallKy зберс;ttсtttIяt класIlоТ ква,,liфiкаrtiТ

_ _ i.](l ься олllIl раз, tliс.ltя чоt,о KJlacIla ква;ritрiкаrliя поI|и)к\,сtься Ila одиlI
--_ :::,.

- ., ..,-на квалiфiкаrtiя IrоЁlижусться наказо\{ дирекlора llo tli:ttlpttc:ulc,гBy,
;, .: -, ,.:]с право присвоtовати вiдповi/tну KJlacrry квалi(liкаrtirо.
: З_,::: aBl,oTpaHcI IортtIих засобiв, яким KJIac}ia ква.lriфiкаuiя IIоIIиrкеIlаj

'-"..ь бr гlt ,lclll1 tltctti .(о icIIIlliB l tli.ttroB-rlcttttя tloпcpc.Lttt,oT KltacltoT
,,., -оiкацiТ Ila заI,аJIыiих ),мовах i в с гроки. вltзtlачеtti uiсrо Irrc,гpyKtticto. a,ltc
- -- 

,::,litLtc- tliai через piK з ttrlя l]оllи7iсltlIя Тпr K:lacttoi квалiфiкаrtiТ,

водl l в

tэахiвець з пiдприемництва

в лaсовому господарствi

/vJ

lBaH БАРНАN



Додаток Л! 3

ПОГОДЖЕНО
Голова
первинноi

flиректор
державного пlлприсмства

" Закарпатл iссервiс"

зАтl}ЕрлжЕI{о

В. Кий

zфlр.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови виплати виllагороди за вислугу poKiB

праlliвtlикам лержавllого пi/lllрисмст.ва "Закарпатlriссервiс''

l. Зага",rьнi положеIlllя.

..,...о;кенrtя розроблене вiлповiдно до Законiв Украiни "Про оплату lrpaui'',
.,_.,:KTttBtIi доI,оворИ i уго,ци", КолексУ законiВ про праIlIо УкраIrrи,

го кодексу та Галузевiй уголi мiж !ержавним агентством лiсового
Украiни i Ilентральним KoMiTeToM профспiлки прачiвникiв лiсового
Украiни на 2021 - 2025 роки, колективному договору пiдприемства з

]ат)чення та закрiплення кадрiв на пiдприемствi.

поширю€ться лише на постiйних прашiвникiв пiдприсмства.
В;lнагорода за висJIугу poKiB виплачусться працiвникам щомiсячнtl, в

вiд фiнансового стану пiдприсмства, у вiдсотках до окладу за основною
заlе;,кно вiд с,гажу робоr,и в таких розмiрах:

Вltнагорода за вислугу poKiB не виплачусться:
,:..{ЧзсоВll\1 trраtliвникалл' праIliвttикам прийгtяr.им lra робо,гУ на строк llo /lBox

профспiлковоТ
Ъкарпатс

:-.во_ lllý
(щ

1,*(i{

i{PaIH д

t :.r роботи, який дае право tla
:,:].::]ННЯ ВИНаГОРОДИ За ВИСЛУГУ

Розмiр винагороди за вислугу poKiB до
окладу iпосадового окладу у вiдсотках

],j!rба\l. якi працtоtоть за сумiсництвом.

_ ]tlКlB 5уо
] i'tlKlB |0уо

|5%
] 20уо

25уо
з0%

lц



]. Обчис;rенtlя стажу роботи, який лас IlpaBo lla отримання винаrороди за
вислугу poltl в.

У стаж роботи, що дае працiвtlикам право на отримання винагороди за
poKiB, включаеться весь час роботи на пiдприсмствi.

У стаж роботи, що да€ працiвникам право на отримання винагороди за
poKiB, зараховуеться також:

Час роботи в iнших пiдприемствах галузi.
Час строковоi вiйськовоi служби, якщо безпосередньо перед призовом на

службу працiвник працював на пiдприемствi i поступив на роботу на
згiдно з чиt{tI им закоtIодавством

IIа курсах , пiд.оrоu*п, перепillготовки i пiдвищеttнянавчаIltlя
з вiдривом вiл роботи, якu{о до зарахування на курси працiвник

на пiдприсмс,гвi iповерIrувся до мiсця роботи протягом одtlого мiсяця з
заrtiнчення KypciB.
l. Час роботи на виборних посадах.
!. Перiол вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею BiKy трьох

а \,виняткових випадках, якщо за медичними показниками дитинi потрiбний
догляд * перiод додатковоi вiдпустки без збереження заробiтноi плати

визначеFIому у медичному висновку, але не бiльше нiж до досягнення
BlKry шести рокlв.

3. Порялок парахуваllня iвиплати виllагороли за вислугу pokiB.

Вннагорода за l]ислугу poKiB нарахову€ться у вiдсотках
i посадового оклалу) без урахування доплат i

одночасно iз виплатоtо заробiтноi плати у межах фонду оплати прачi
наявностi фiнансових можливостей пiдприсмства.

i вrrконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника вiдсоткова доплата
виходячи з розмiру тарифноТ ставки (оклалу i посадового окладу) за

J -]_ 1о IO.

Вrrвагорола за вислугу poKiB виплачусться за фактично вiдпрацьований час в
пtr:tJк:ж обчислення заробiтноi плати, яка зберiгаеться за працiвниками

_]о чинного закоtIодавства.
: , :,:.l.]a за ВисJIугу poKiB виплачlrсться з I1eptlIo|,o чис-пlt мiсяIlя. lIto tiас,гас

в якому виникло право на отримання або змiну iT розмiру.,:.з.. працiвника Ila о,гриN,IаIIня або змirrу розьriру виllаl,ороrtи зil l]исjIугч
:.:::;i\-;]€ в перiол Його гrеребува}ItIя у lli/llIycTrti. псрерахуванttя i випла,га

ло ,гарифrrоi

tладбавок та

винагород здiйснюсться пiсля закiнчення вiдпустки.

l,J



П ровiлllиri cllelliaлicT-eKolloMic,г Ilrecca ДЕ,РБАК

4. Порялок вста lroRJlell llя с,l,ажу роботи.
Стаж роботи, що дае працiвникам право на отримання винагороди за вислуry
poKiB, установлюеться комiсiсю з установлення стажу
створюсться наказом по пiлприсмству.

роботи, яка

Що складу KoMiciT включаються спецiалiст з кадрових питань, представники
профспiлкового KoMiтery, але tle MeHtlle 3 чоrIовiк. Рiшення KoMiciT

оформлrоеться про,гокоJtом у l(Box примiрниках, одиrI з яких передасl,ься до
оухгалтерl1.

Основним документом для
пiдприсмства на отримання

чстановлення
винагороди за

стажу, який да€ право прачiвникам
вислуry poKiB, е трудова книжка.

4,6



Додаток ЛЪ 4

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛIСОВИХ PECYPCIB УКРАIНИ
ЗАКАРПАТСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛlННЯ ЛIСОВОГО ТА

МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕРЖАВНВ ПIДПРИ€МСТВО кЗАКАРПАТЛIССЕРВIС)

вул. Собранеuька. l56, м.Ужгорол .88017, тел, 64-05-86, факс 64-05-86
E-mail: lisseгvis@zakarpatlis,gov.tra Код СДРПОУ 3042009 1

нАкАз

01.07.2021p, N,l l0 м. Ужгород

Про створеrlпя KoMiciT
Ilя вt|значеItня стажу роботи

Керуючись Га;Iузевою угодою мiж !,ержавним агентством лiсових
:е.,} pciB УкраТни i профспiлкою працiвникiв лiсового господарства Украiни
-. ]0]1-2025 роки., Положенням про порядок та умови виплати винагороди
i: вислугу poкiв працiвникам державного пiдприсмства
. 3зкарпатлiссервiс>,

Н,\К.\ЗУIо:
.. Створити комiсiю з ус,гановлення стажу роботи, що дас працiвникам

право на отримання винагороди за вислугу poKiB у складi:
Голова KoMicii:

Шпонтак Свiтлапа Ярославiвllа - головний бухгалтер,
виконуючий обов'язки спецiалiста з кадрових питань;

Ч_rени KoMicii:
!.ербак IHecca BiKTopiBlla - провiдний спецiалiст -eKoHoMicT;

Гоголюк Ярослав Ярославович- голова профспiлковоI
органiзаuiТ Закарпатського обласного управлiння лiсового
та мисливського господарства (за згодоrо).

]. KorriciT в своiй дiяльностi керуватись дilочим законодавством Украiни
та Положенням про порялок та умови виплати винагороди за вислугу
poKiB праuiвникам !П <Закарпаr,лiссервiс>.

i Контроль за виконанням наказу покJIасти IIа

вllконуtочого обов'язки спецiалiста з кадрових
головного бухгалтера,

питань.

василь Кий
_/-3 /И,t/аr

Rl-

Jпректор



ПОГОДЖЕНО
Голова
первинноi

"Закарпатлiссервiс"
ного управлiння

господарства

огоJllок

2фм.

положЕtII{я
про порялок та умови премilоваlrltя

п раlцiвlrи Ki в /Iержа RIrого пiдпрlrсмс.l.ва''За карпатлiссервiс''
за ви rсolra 1l llя olсpeirr tl х rrоказll и ki в фillа ltcoBo1.o lula tly.

пoJloжell llrl.

По.rо;кення розроблене вiдrrовiдIrо ло Законiв Украiни ''Про оплату праui'',
rо-lективtti /lоговорИ i уголи", Колексу закоtliв про працlо Украiни,

Долаток ЛЪ 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Щиректор
державного пiдприсмства

Кий

Закар

/':

2фв<

го кодексу та Галузевiй Угодi мiж [ержавним агентством лiсового
Украiни i I[ентральним KoMiTeToM профспiлки праuiвникiв лiсового
УкраТни на 2021 - 2025 роки, колективному договору пiдприемства з

зJ-l\ чеttня та закрiплегlня калрiв на пiдприеMcr.Bi.
.._-,:о;лення виз}lачас IIоря/lок llарахYвання та l]иllJlаги гtрацiвltикапr rlpeivriT за

окремих показникiв фiнансового плану.
. .-t-t.+r-eННЯ про преI,tlIоваIlllя за виконаllня окре]\,tих показникiв (liltаltсового
:-]!rва_l7iчСТLся з N,lel.olo IlосиленtIя ьtоr.иваtliТ lIpaIliBttиKiB ;1о lIparli, Тх

стимулювання за добросовiсне та якiсне виконання поставлених
,1,.:ll jatj-li,lIIb. забсlпс,lсIllIя ttlt.tcatttolo рitlttя викоtlавчоi' lз lp1 .LoBrlT

поширюеться лише на постiйних прашiвникiв пiдприемства.

_

&р



]. Показllикrt T:r роз]лtiри lI pcNriloBa II llя.

-ч
l п Показllики п рем iloBa lt ll я Одип.

вим.

Розмiр премiТ
вiдсотках
посадового
окладу _
20

20

l5

l5

Чисз,ий дохiд вiд ремiзаuiТ пролукuiТ (ToBapiB,

робiт, послуг)
тис.
грн

i Прибуток /lo оподаткування

j Чисlий фiнаrrсовий резуJlь,tаг 1lIрибуlок)

тис.

щц_
тис.
грн

- Сп,lата податкiв i зборiв (обов'язкових
п.rатежi в) до бюлжстi ll

тис.
грн

j]ебiторська заборгованiсть тис..
грн

t5

l5Кредиторська заборгованtсть тис,
гр tl

а Порялок нарахуваIIIlя та виllJlа,ги премiТ за виконанllя
оýремих показrtикiв фillапсовоrо IIлаIlу.

Премiя за l]иконаFIIlя окремих гtоказrlикiв фiнаllсового плану нарахову€ться у
Bi.fcoTKax до посаловоl,о окладу без урахуванtIя доплат i надбавок за

факr,ично вiдпрацьова}lий час.
У разi виконанI]я обов'язкiв тимчасово вiдсу,гнього працiвника вiдсоткова
.f,оплата обчислюсться. виходячи з розмiру тарифноi ставки 1оклалу i

посадового окладу) за ocHoBHoIo посадою.
Премiя нараховусться за кожний показIlик окремо в розмiрах, вказаних l]

розлiлi 2 Положення.
При невиконаннi одного з показникiв премiя Ilo даному показнику не

нараховуеться.
Сукупний розмiр нарахованоТ премii по Bcix lrоказниках не може
перевиIцувати розмiру tIосадового окладу.

] : I1рс,мiя виtIла!iусться lLtоквар,гаJlыiо v lr{с}ках tPotl,,ty оплати lrpatti ,га

IIptl tlая вI]ос,гi (lirlаlrсових мож'lr ивосr,еi't п iдприсмtс,гва.
_: - .].rя нарахуваrlrrя премii гtровiдrlий cKor;oMicr,, rtiсля закiнчення квартаJIьtlого

перiоду, проводить розрахуlIок iIарахування розьriру премiТ за викоIlаrillя
окреN{их Ilоказникiв фiнаrrсового пJIану на oclroBi бухгалтерських ланих по

форллi, що лодас,гься (додаток Nl l ).

_- l .. Розрахуtrок премii за викоtIанl]я окрсмих rIока,зttикiв фitrаttсового IIjIaHy. 3а

_ ;:Jo\l lo.1ol,}llol о б5 xIlt:lrcpa i прtlrli:tttого cKotloпticla Ilo_ta( ll,ся ,tирскгор) lla
:* i3PJzhe Il ItЯ.

s,9



Одночасно з розрахунком премii за виконання окремих показникlв
го плану головний бухгалтер обраховус кошти, якi можуть бути
i на виплату премii та подае списки працiвникiв з пропозицiями про

премii кожному праuiвнику,
Позбавлення працiвника премii, чи зменшення розмiру премii злiйснюсться

пiдставi наказу керiвника пiдприемства за той розрахунковий перiол, в якому
rriсце порушення r,рудовоi дисtlиtlлitlи, або /tопуrцеllня прашiвником ltc/lo.;tiKtB

Збiльшення розмiру премii (не бiльше 20%) окремим працiвникам
на пiдставi наказу керiвttика пiдприсмства.

\' tзиttалках, вказаIIих у IIylIKTax 3.9 ,га 3.10. в наказi tra ttремilоваrttlя ,tiгко

причини позбавлення працiвника премii, змеlIшення розмiру премii чи tT

Пiсля визначення розмiрiв премii за виконання окремих показникiв
го плану працiвникам пiдприемства працiвник, вiдповiдальний за

роботу, готу€ окремий ttаказ rla виплату лремii, який пiдписус дирекl,ор.
Пiдписаtrий лиректором ltаказ гlа премiюваltня передас,гься голоl]ному

для нарахування та виплати премtl працlвникам.

спецlаJIlст - eкolloNllcт tHecca /(ЕРБАК
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Долаток ЛЪ 5.1
до Положеlllrя
про порядок та умови премiювання
працiвникiв державtlого пiдприсмства
"За ка рпатл icce рвiс " за виконанIlя
окремих показlrикiв фiнансового плану.

Затверджую:
flирек,гор
ЛП <За ка рдтл iccc р в ic>

_/ (-
/ ,//tlct кий в, в,

^'* 
- О' ,оr, оо*,

Розрахунок
премii за викоtlаI{llrl оl(ремих llоказникiв

фiltаllсосового пJtану
Jа_liвартал 2022 poKv

пpaltiBlIllKaпr {П <Закарпатлiссервiс>

р
п показникrr

препriюваllltя
Oлlrlt.
в tl пl.

План на
кRартаJI

Факт
за
кварт
a.,l

BllKo
наllня

Оптllма",rьltа
Rеличli lIa
показнlfка

Розмiр
премii у
вiдсотках до
llосадового
окJlапч

Чистий дохiд BLl
реа.riзацi'i продукцii
(ToBapiB, робiт,
послуг)

"I,и с.

грн
l00%, iбi"rьпlе

Прибуток до
оподаткуванпя

тис.
грн

100%. i бiльше

Чистий фiнансовий
результат (прибуток)

тис.
грI I

l00%, i бiлыrlс

сплата податкiв i
зборiв (обов'язкових
п,rатежiв) до
бlоджетiв

тис.
грн

l00nl, i бi"rыше

.Щебiторська
заборгованiсть

тис,,
грll

Зменшення до
факту станом
на 0l ,0l .202 р.

Крелиторська
заборгованiсть

тис.
грll

Зменшення до
факту станом
на 0l .0l .202 р.

рАзом /о I х х I

н lt li бух г:rлтер
,lltlll'i cllerla.lt icT - cltollorlict,

1]



погоджЕtlо

Голова
первинноТ
профспiлковоi органiзаuiI
Закарпатського обласного

[олаток ЛЪ б

ЗАТВЕРДЖЕrIО

.Гfиректор

державного п iдприемства
<Закарпатл iccepBic>

ол loK
lzfztc/
/'L' В. В. Кий

,r} 4, р/ 2022 р.

по.rlоження

llpo виIIлаI,у одноразових премiй

працiвникам у зв'язку з державними та професiЙними
святами, lовiлейними датами.

1. 3агальнi положення.

l.l. Положення розроблене вiдповiдно до Законiв Украiни "Про оплату
працi", "Про колективнi договори i уголи", Колексу законiв про працю
Украiни, Господарського кодексу та Галузевiй угодi мiж !ержавним
агентством лiсового господарства Украiни i l_(ентральним KoMiTeToM
профспiлки працiвникiв лiсового господарства Украiни на 2021 - 2025 роки,
колективному договору пiдприемства з метою залучення та закрiплення
кадрiв на пiдприсмствi.
L.2, Положення визнача€ порядок нарахування та виплати працiвникам
одноразових премiй у зв'язку з державними та професiйними святами,
ювiлейними датами.
1.З. Положення запроваджу€ться з метою посилення мотивацii працiвникiв
до працi, ix матерiального стимулювання за добросовiсне та якiсне

Jd/



виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рiвня
виконавчот та трудовот дисци плiн и.

L4. Положення поширюеться лише на постiйних працiвникiв пiдприсмства.

2. Показники та розмiри одноразових заохочень

2.t. Одноразовi премiТ виплачуються з нагоди:

- ,Д,ержавн их свят;

- Професiйних та галузевих свят;

- Ювiлейнихта пам'ятнихдат (25,30,З5,40,45,50,55,60,65,)

Виплати одноразових премiй працiвникам пiдприемства здiйснюються

за наявностi вiльних грошових коштiв, що можуть бути витраченi на

матерiальне стимулювання без збитку для ocHoBHoi дiяльностi
пiдп рисмства.
lндивiдуальний розмiр одноразових премiй визнача€ться керiвником

пiдприемства, виплачу€ться на пiдставi окремого наказу i не може

перевищувати мiсячний посадовий оклад працiвника,

Провiдний спецiалiст - eKoHoMicT lHecca ДЕРБАК

2.2.

2.з.



П огодже lro:
Голова
перв и н ноi
п рофспiлковоТ орга н iза l-tiT

fодаток N0 7
до колект,ивllогодоговору
{П <За карпа,гл iccepBic>
lla 2021-2025 роки

Затверлжую:
Щиректор

llП <Закарп:r,г;l iccepBic>

///''
-{ {-/// l1,". , ,,

V, Ylt "" кий в. li.

!г(() о1 2022 р.

врЕлIк
та розмiри доllлат i надбавок ло тарифних ставок, окладiв i посадових

окладiв працiвникiв {П <За ка р патл iccepBic>.

асIIого

од 35663552

J\!
п/п

I-|a ilMeHl,Ba ll н я

доплат i ttаjtбавок
Розлliри ilort;laт i ttадбавок

I
,),

3

l За суплirцення IIрофесiй" посал (KpiM
ксрiвникiв п i.ttl ри спtсl в. Тх

lacr упItикiв. lоловlIих спеltiаliс riв.
керiвникiв структ) рних п i.rрозл ill iB.
вiдлi.riв. ttexitr- с.rl rrtб Ia Тх

зас,rч пll и KiB)

flоtl:tати cl.,lHolty rlраttiвнику (зайня-l,оNlу як в

лiсопром исловiй. l,ак i в лiсогосIlо;lарс ы<iй

,,tiялl,нt-tс гi.; ]\llrксимальними ро lrtiраrtи IIс

обмежуюtься i визtrачаIоться llaяBtlicrlo o:cprlraltoT
еконоvii llt гари(rниrtи сlавка\lи i ок,lа.tlrtи
счлtitltl,ваних праrtiвникiв. Пере,tумовоlо .цjIя

су,плitllенItя про(lесiлi (гlоса.r) с наявнiсть },

lllTaTIloN{y розписi про<Ресii (посаллr). я]tу

сл,пtiш{ають, ale Bolta залиlIасться BaKaIITIIolo
2 За розширення зони обслуговування,

або збiльшення обсягу робiт
!оплати одному праuiвнику максимаJrьними

розviрами lle обмежуються i визначаюr ься
ttаявнiстlо одержаноТ економii за тарифними
ставками iокладами. якi могли б виплачуватись за

уvови нормативноi чисельностi працiвн и KiB.

-) за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника

До l00 BirlcolKiB тарифнt,li с,гавки (llocit:loBo1,o

ок-lIадч) за обiймаltоtо посадоIо

1 За роботу у вечiрню змiну (з 18 ло 22 20 вiлсоткiв годиltItоТ тарисЬноТ ставки ( oK_ra.]r

.|у



м
п/п

ll aii ltetry вд ll пя
JlotlJta,l, i tlадбавок

Розмiри доплат i ttадбавок

l 2 з
години при багатозпл ill ноплу ре;кимi
роботи)

посадового окладу) за кожну голину роботи в uсй
час

) За роботу в нiчний час (з 22 до 6

години)
35 вiдсоткiв годинноi тарифпоi ставки (окладу i

посадового окладу) за кожну годину роботи в цей
час

6 На перiол освосння нових норм
трулових затрат

Ili;tвип(еttttя вiдря;lних розuiltок - jlo 20 вiдсоткiв.
ttiлвиlцеttня lapltt|lltиx сrс}iок J.,lя IIoчacllIlllKiB,,K)
l0 вiдсоткiв

1 За ненормоваItий робочий день
во;tiям легкових автомобiлiв.
/мiкроавтобу,с iB/. автомобi,цiв
експедtl;-tiй i BtlrtIytty,Ba:lt,lrиx парr,iй в

ttepio;t iх робоrи в пojll,oBtlx yIloBax !о 25_вiдсо,гкiв мiсячноТ тар ифн q!'_9]qqц" -

8 За науковий cTyl t iH ь

-- локтора наук
- кандидата наук

(KpiM прачiвникiв наукових
органiзацiй)

20 вiдсоткiв посадового окладу
l 5 вiдсоткiв посадового окладу

НадбавкIl

1 а) за класн iс,гь:

- водiям автотранспортних засобiв

Водiям 2-го класу - l0 вiдсоткiв
l-го класу - 25 вiдсоrкiв

встановленоi тарифноi стаI]ки за вiдпраuьований

час.

2 За високi досягttення у праlti /]о 50 Bi,tcoгKiB посадовоI,о ок,lаду. 11ри

погiрurеltlli ttоказникiв робо,ги гtirдбавки
t\lснш\ Io l l,ся або Bi. trtillяlоться ltoBtticr Kl

J За виконання особливо вФкливот

роботи на TepMiH 'tT виконання
До 50 вiдсоткiв посадового окJIа,цу. IIри

погiршеннi показникiв роботи lrадбавки
iмен шуIо,l ься або вi.lпtiltяються повнiс t tt,

5 за складнiсть. напрух<енiсть у роботi !о 50 вiлсоткiв посадового окладу

6 За присвосtl ня K,,lacIlocTi:
а) кЗаслужений лiсiвtlик Украirrи>
,, Зас:l1rttеllий ttраttiвник сiльськоl о

господарства)
кЗаслуженилi природоохоронець
Украiни>
Зас; tyltte tt i tlраtliвtlики itttltиx
просРесiй
б) за вiдзна!iу f]срrклiсаt,снr,с,гва
УкраIrlи ,.I[о,lссний :ticiBltиK
УкраТни>

l0 вiдсоткiв посадового окладу, оклаjlу. тарифноi
стаRки

20 вiдсоткiв посадового окладу

О;tнопазовi гDоlповi виIrагоDолll (вlrпл:rчуlо,гr,ся пiл час IIа ,l

Прачiвrrикам якi нагородlttенt :

а) Дерх<авними нагородами Украiни,

Q{^



J\!
лlл

На r"r:rr ену в л l t rl я

доплаr, i IIа;IбаRок
Розпriри доплаr, i падбавок

l 2 з
Почеснuмu грамотами mа
Грамоmаvu BepxoBHoi Padu YKpai|ttu,

три тарифнi ставки (оклади. посадовi окла;tи) апе
Ile менше п'яти тисяч гривень.

Одrrа тарифна ставка (оклад, посадовий оклад)

Почесними грамо,tаN{и Кабiне ту
MiHicтpiB Украiни;

б) IIо.tяко1.1 П pcrr,, гр-м iH ic rра
УкраТни

в) l lочесttоttl I'paMtlTo ttl : fl еряlавt tсlгсl

Одна,гариф на ставка ( окладдQ!4дQ!шй!ддqд)агентства лiсових pecypciB УкраТни,
Почесна грамота та Грамота
Федерацii Профспiлок УкраТни та ЦК
Проdlспiлки працiвItикiв лiсового
господарстваУкраiни;
г) Нагрудним знаком Державного Двi тарифнi ставки (окладц пgсадовi оклади)
агентства лlсових r}есурсlв Украiни
<Вiдплiнник,пiсtlllоr,о I,о9Irодарс гва1)l

Заслуrкений працiвник Профспiлокl
Профспiлкова звитяга:
Профспiлкова вiдзнака:
За розвиl ок соцiапьного
ilар! !1gр9]!ц
л) I-Iодяка [-оrlови !еря<авttого
агентства лiсових pecypciB Украittиl
[Iо:tяка Голови Фелерачii
Профспiлок Украillи;
Подяка Голови I]K Про(lспiлки
праltiвrrикiв лiсового господарства
УкраТни

0.5 тариtЬноi ставки(окладу. посадового оклад_у )

с) Почесноtо Грамотоtо, ['раплотоlо
обласноi адмilIiс,грацii.
об:lасноi ради.
обласltого 1,ItpaBltittItя 'ltiсовог,о r,a

N,l исJl и вського госIlодllрс,гва.
об,,tасноi оргаrriзачii [1рофспiлки

працiвItикiв :Iiсового госпоJtарстl]а;
Подяка Головй обласноl адмiн iстрацil,

0,5 тарифноi ставки (оклалу, посадового окладу)

ж) Ilодякою ['олови:
обласrrоi a:tM iH ic,l1-1at tii;
облас ttоi ра,tи;
об,rасного управ:litltlя :licoBotrl ra

мисливського госIlоларс,Iва:
обласноI opI,aH iзашii Про(lсп iлки

п paItiBt lикiв лiсовtlго господаства;

0.5 тарифноi ставки (оклалу. посадового окладу

з) Почесноtо ГрамотоIо, Грапlотоtо

райлержадм i н iстрацii;
районrrоi, п,r icbKoi рали;

0,5 тарифноi ставки ( окладу, посадового ок"lад} )

эt)



лъ
п1r1

Наймепуваllня
доплат i ttадбавок

I)o,1rt ipll доп"ча,r i ltilдбаlrок

l 2

0,5 тарифноТ ставки (окладу, посадового окладу)

ПОДЯКОIО ГОЛОВИ

райдер)(адм iHic грачii. чи районноТ.
MicbKoi ради.
к) Почеснi Грамоти, ['рамо.r.и.
Подяки пiдпrrисмства

Порядок та умови виплати допJIати та лIадбавки визI{ачаються керiвttиком
пiдгlри€мства вiдповiдно до наказу залежно вiл якост,i, складtlостi, обсягу r.a
I]ажливостi викоtIуваIIих обов' язкiв за nocallolo.

Надбавки за високi досягнсння у працi. за складнiсть. наItруlсенiс.гь уроботi встаНовлюються керiвникам структурних пiдроздiлiв iх Йтупникам,
професiоналам, фахiвцям, технiчним слуrкбовrlям та NtеIlеджерам.

Bci irrmi види rtадбавок i доплат та ix розмiри або пiдвищенi розмiривиплат, не передбачеIJих в цьому перелiку, встановлюються пiдприемс.гвом
самостiйltо на yMol]ax. lакрiплених у ко.jIскlивному логоворi.

. ffоплати за науковий ступiнь та ttадбавки за почесне звання провадяться у
разi, коли дiяльнiсть працiвника за профiлем збiгасться з наявIlим ступене, або
почесIlим званням.

Якщо працiвIIику присвос.lо почесtIе званIjя i науковий cTvrtitlb, йому
виIIлачуIоться на.,]бавка i доплата в ус.гаIlовлених розмiрах,

* Робота l]oHa.L1 liормалы{у триI]аJIiс,гь робочоr-о часу не вважа€ться
на/tурочноtо iза ttei ltc здiснюсгься дода,l кова опJIа.га IIереIIрацьованого часу.
Кiлькiсr,Ь годин перепРацьованогО часу прИ такiй роботi ,,о*" о"r"u"атись уколективному ltоговорi.

** За наявностi <заслуясений лiсiвник Украiни> та <почесний .гtiсiвник
Украirrи> надбавка до посадового окладу виплачусться за одним (вицим )
розмiром.



поголiкеlrо:

Го;lова
ttерви ll ноТ
п рофспi.п ковоТ орга н iзаrtiТ
За ка рпатськоr,о обласltого
управлirlrlя лiсового та

Гоголюк

u! 6, о/ 2022 р.

flодаток Nэ В

до колективногодоговору
{П <За ка р п атл icce pBic>
на 202I-2025 роки

Затверджую:

l{иректор

{П <За ка р патл iccep Bic>

в. t].

022 р.

щорiчнi дода,гковi
особливий характер

пЕрЕлIк

посал i професiй llраlцiвпикiвl Що Мдють tlpaBo lla
вiдпустки за неllормоваllий робочиri час, а також за

п ра цi.

м исл и вськоrопоспода рства

Л! п/п Найменування професiй i

посад, що даю.гь llpaBo
праuiвникам на додатковi

вiдпустки

Тривал icTb
додатковоi
вiдпустки

працiвникам з
ненормованим
робочим днем

Три выI icTb
додаr,ковоi
вiдпустки

працiвникам за
особливий

характер роботи
l Директор,гощовн и й бухгалтер 7 4
2 провiдний спецiалiст-

eKoHoMicT, провiлний
юрисконсульт

] 4

3 Фахiвець з пiдприсмництва в
лiсовому господарствi 1 4

4 Водii автотранспортних засобiв
(легковi автомобiлi)

7 0

cQ

,



flодаток Nэ 9
до колективI|огодоговору
{П <За кар патл iccepBic>
на 2021-2025 роки

й I]. в.

пJIАI-1
компJlексllих захолiв з охороllи llрацi на

лъ
п/п

[Iайменувапltя заходiв 'fерпrill
викоI|аtlllя

Затрати з

розрахунку
на piK
т. грti

викоllавець

l Забезпечення працiвникiв
миtочими засобами та

, питною водою
щом lсяч но 5,0

Завiдуючий
господарством

2 Проведення медичного
ог.ltяду водiТв,

двiрн и ка,п риб и рал ьrl и ц ь

щорlчно
2,0

в iдповiдал ьн и й

за охорону
lIparti

3 Страхування водiiв щорiчно 2,0 в iдпо в iлал ьн и й

за охорону
праr ti

4 Проведеrrня вимiрtовань
опору заземляючих

пристроiв, опору iзоляцii
лiнii передачi електроенергii,

автоматичних вимикачiв

щорlчно ?ý
в iдповiдальr-r и й

за охорону
праl ti

5 Забезпечення працiвникiв
спецодягом, засобами

iндивiдуального захисту

по Mlpl
потреби б,0

В iдпо вiдальн и й
за охорону

прачi
6 Бiжучий ремонт та

утримання в належному
cTaHi бесiдок, лавок,
прилеглоi територii

постl ино
8,0

в iдповiдал ы,r и й
за охороIIу

праui

7 Запровади,ги мийку ;tсгкоlзих
автомобi.цiв r.ra

спецiалiзованих мийках

I-Io Mipi
потреби 6,0

В iдповillал ьн и й

за oxopolly
праrli
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ДодатокЛ! l0
{о _колективногодоr,овору
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з,\твl.]рджЕl{о
l,{и ректор
,(ержавноI.о t t iлttрисмсr ва

"Закарпат;r icccpBic''

ПОГОДЖЕНО
Голова
первинноi
профспiлко
Закарпатс

управлiннялiсового
дарства

loK

2цk.

скJIАд

|_Ч:::"r 
ГРУпи по контролю за викопанням к0м i яt д е ржа в tr u м n iд r, р r. м ст в о м <<З а ка р n u r, i.Ё"рхТJ,," ;il"-ШТ""J;

п рофспiлкол
оо.,.,ч.,,о.пуп}о,",,,,i""Т,ijJii:Тffi#::РПаТСЬКОГО

,кого господарства.

l}. Кий

2ф_ц

l. Кий В. В,

2. l-оголrок Я. Я.

3. !ербак I. В.

_ 

:I]|eKT:e ДП,, За ка рпатл iccepBic>,, сп i вголова
рооочоl фупи;

jл".i::: псрви н lroT профс п iл ко Boi. ор га н i зац i r.Jакарпатського обласного управлiння
:l::::- та мисливсько].о господарства,
спl вголова робочоi. групи;
- провtлний спеrtiалiст- eKoHoMicT. член робочоi' r.рупи;

цГ)

,,!6,;



"злl,вl],р/(ж!]IIо,,

заI,а"l]ыI и N,l и зборами

l]paItiBtlиKiB

/{I I "Закар п а,г,,l icccp Bic"

l I ptl tt ttl t;tl. t

1.1.'l1.1bltlLt ltitllliB lt lltt ttit; t t tt t;it;

,'I lI к i u t;tt р tt tt tt t. t it,t,1,1lti it,t,

Bii к26л c.i,tttя 2l)22 p. -tp l

прАttl,|jlд
вrlу,tрi lrl llbo1,o T.pyllo Rого розllоряlIку

ltля працiвIlикiв llcpжaBI|or.() Il ill tl р и€мс.I.ва
"зАкАрплт,JI lCCE Pl]IC,,

l. lltr :t. t1,1ti lI(),l{)i|icllIlя

l. lIравила Bl t1,'t'piшtl I btlt tl lр\,лов()] о р()з Ilol]rl. tli\ r в i,,tIl oBi]tltoc l i ,,to сг. 1.1] КЗrlII
YKpaittIt затвер,.,tlItе lr i труJlовиN,] tiо,]IскIиволl la II().la1lIIr|\I в-lасIIика (I)обtrlrl.,rавtlя) i
ttcpB tl t tlloi профсl l i,,IKoBoi оргаlt iзаr 1ii.
I)l l l llot-i, lен i на ocltoBi 'l иllоtrllХ Il|]JBt|.I IiII\ ГpilIlIlL1,I() ]lr\ I()Bol1.1 po,1loPrl.tli\ ,r.tя potli tttикiв
ta с:tr;кбовцiв tli"tIlpиr:l,tc,l lз. opr-aIliзattiitл \clrtlI()I] ]iо]IиIIIIIього С'оttlзr (за,tвср.l;ltсrti
lI()clltll()RoIo flepжKtlMlIpatti CP(]I' Bi:t 20:ttllltlя )9t{{ р. N 2l3): llри ,t,,,,n,r, ,,,rpr,,u'I иltових
Ilptl]]rl,I. Iцо супереча,Iь -]ак() tl1.lall}c,I l}\, У Kpaiil и. l lс l]li. IIi) llal IIlся.

2. ТРУЛОВа ,rtltСЦИ tt.;l ilIir 'ЗабеЗttс.ttt-t t,clt сI]]орсlIllя\I ttеобхi.ltних орl.аttiзirltiйltих i
сtttlItilltjчних y\4ol} jljlя ltoprla:lt,tttTi' ItисокоIIро.,(\ liIlll}l]()l'робо].и, свiдопtrlrl Bi,цHolrlet t ttям :lo
rtpaIti. rleTo,,laпt1,1 псреltо}lаI{ lIя. вI]ховаlIlIя. а llIli()7]i ]il()\OtIcllIIя\I llt crrl.riltttr trlllttlltl, /(tl
,,1,1,_i rttt,,tKitt l[)\ ttlll\|l , tt tc t t t t t t, t i t t t t (.l(|(l\\||1\ll, ,L'l \,ll'lj ,lJlult,trttir,.rlrtr,',,' ''.l.,t. t,,i,,t,'
l]п.l]l]j\,

З, IIрави.jlа Btlr tpittll;l,tlt() ll]\.(()I]()] () ]]()l1I\,|)rl Lli\ \IilI(lll, ttit rtcti cttllttяtll lJll\()l]ilII|{l()
1',',,l,tlrrtiB lС L,l\;l;ll\lltIliIl \ I}l.i ll,) 1.1 ll,]lllt1,1 4.|, . l,, lI1\ l\.l{l,] Il|\,lll||| .,||ll, ,,l,| 1.I il l l

Ill'l1,1 l,.l ||il\|{tl|,iIl llcll(tll:, l):llli1,1iil, |,IIll\|\ l,|||.\tl\,,\ ,,Illlt, 1rr,i,1,,,,, ,, ,,.r,r trtt,,,,пirr lt,,,,.,i
lliliit. tti,lBlltl(cllllK) lIpo"t\Kl}tl}lttlcti rl1.1lLlti ii clllt,lilttlltttl.,t]crctti,,It,ltottl B,t1-,,,бttlttLt,.,,t,

J, lIи,tаttrlя- ;в'яtаtti il ]iic]()c\lJilIIllr|\I i]l)it]j]l l r]]l\ ll]1l]|ll|,()|() ll)_\.t(l|l(l|() l)()jlI()j)я.lN\.
ll1,11litttltt'l'гьсЯ Робtltодавltсrt }] PaIlKax IIil.i(a]lljx l'ii lt1-1iltl. а \, l]}lIIaJtKitx. lIсl]с,'lбачсtIllх IlиllIlt.l\I

'al(Oll().{iIBcIBo]\t 
i llpalttt,'tttltlt Ilttr г |-l i t l t t l l , rl r , l l]1\ l(|l\(llo p()ll ll0ря,.lк),. _ clti.llblttl. ttбо за
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_\ ]l().liliСIIНЯМ iЗ ttcpBИttrItllt.l ltptlr|lctti,.ttitllttltrl ()l]j illlitalr|( J(), IIi llиrаIrrrя tllt1-1illt,rttltljcя lali()rl(
t Ip;rl t i lrt t икапt и Bi.,tt tr rtti. It ltl . to l\ l l( |ttl l\)llil;h.L,I l l,.

IL IIорядок пplli'oll, i зlli;lьllсIlllя 1roбi1,1lrlKill .га сJtч.rкбовlliв

5. Працiвlrики реа.лiзl,ttlть IlpaBo IIа lIpaltl() JI1,1ях()NI \,кjIадеIIIIя -|.р\,,lового 
.It()говор\,,l11,, l), ,;,{,I ) tta lti. tltptt, rtc tBi,

6, IIри прийоrri на робот1' l)обо'гсl.'tавсl lb зобtlв'я lattllii ,]ажадати 
Bi,'t ttpattiBltиlta:

,.",,л.,,,l,,:r]::11:l,,Iя 
r p},jlO_Boi Ktllt;lltttl. trr|,o,1rrl.tullt,t \ l]cTatloB"пeHoN,\, IIоряJtк\. а якIIк)()с()оа l}"IaUlToBYc ГЬся Iia Pil "t-r tl якi)сl; ll{)l'li'||lIl(il ili;() c_iI_\,',(бов,,о о,,"1.,,,,a'_ ,,nnir,o" ,,pn()C-lil1lIl( Заняття. Bll.,taltoI'зa rlicltc.rl Ill)(,)Iiи|}ltIlll}|.,, ,,,i.,,,l,c,li з ря.,riо Зор,"i.iIru, i',.1,'y,rp"i.,,nloбtltl'яlittti llpc_l'яtзl.tttI Poбtlli1.litBtLtll ttiiicl,Ktltlttii lrtзltlt,t;:

Li,) tIРСД'ЯВ-'lСtlttя IIllс]lоргll Bj,,tlltlвi,,ttto,l() ]ill(()l|()_tlIilcIl]a lIl]o Ililcll()l]lII.Il1lийоrl tta ;ltlбtlt,r бсз tt1-1c.t'яB,tctttlri Jiltllit(lcllll\ .t()li)\lcllliB ttc _Ltllttctiar tt,ся. lI1rltIl1llJtr гi tllt pori,l1r. Iltll в||\| l|.t, .tt..tti:t_tt,ttttr :,t., |',,,],;l,' r,,,, Il, ,, ;,., ;';,i ,,,'a,'', 
',, 

,
t t1lltt l i ll t t l IKa llpc.l'яB]Iclillrl .llll1.1o\la. абtl ittttttllL] ,l()r\\\lclllil llp() ()lllll\lltttr tlcBitr. aiill
]]]]::]]:,loliy 

пii(t,tl,t,tlвк\,, }/ lilIll;ljtliil\. ilcl)c.Ll]Jl|!||l|\ ,.,',,,,t,,,,l",,.,,,,,*,. l)tlбtrlo,,latlcltt, rrLKo;l;lJ]ll]lll]l ]il)l(a.:]aги,:K)l(\,\lclI-1 Ilp() сгаIl з,.ttl1-1tlIз'я ii ittltti.,lolirrlctlгlt.'iltбОРСlttЯС ГЬСЯ Btl]\IaI'at,] Il tзi_t t11-1111ilз11111;i1, ,,].,, ,,l.,,,,,t,l,i lta рtlбогr,.,{оli.,NlсlI.1}.,. ll0.tоlIllяяtсttх l tc ltсрсдбаtlеItо заltоtlo, laBcl.BO\l,

.II1lийоlr tta робогv о(lорrt:tяс:tl,сrl 1iакilз()\l Рtl(jli,гtl,,lttвllя. з яlttltl tlзtlttйо]\lJlj(х-tься
, t 

1 

, . t t t i t , t , t t tt tti_t i.t,lltttcKr, У ttlttt:lri lltlllllllll1l ,i\ 111 1;1з11;1'1(.111r ttltй]rlcllr IllIlttt'l I1l)(]()'lIl (Il(|сi1.Iи)
"i ,rr'"'i trr",to I(,tзcttt|liKlr,rllil llpoil,cciil. iltill Il;li| |Jjl1|., 1,,,,,.,,a,,, i\\l(lltll ()lI.lilIи IIгllti.t|l;1611.1.111g jl()IIvitlсIlIIя .,Kl poбtlttl Bi.rtlt,tli.llt,,l,, lIoca,rloBolO octlбottl BBailtitt:tl,cя\li_lt1,1c1lliяN1 ,t'p),jloBOI!,loi'Ol]Op\ 

IIc]a,lc)Ii]]o Bi.l ttlltl.,tll бrll tlllttйort llJ p()6OI) o,|,,,pMlrcrr и iijlil, ic7i llllI] чti lIo\1,

il) О:]IIаЙO\JИIlI ttlrlttitl;tttttll ] _{()]-)\tlcll()l{] il()i,i)l()l(). \\l()l]il\lli ii ()|J Jil |()|() |ll]i||t1.
1ltl;'ltcli,tttt ijtlt tl llI-1ittlit ii tlбtltt'я lt;tl:

Lll tlзtlitijtlMtl ltt iirlt tl з
.l()l()]j()l)()trI. lI(o,11j1 1,,,,,.,,,rn,il'i,iu'""ll.];;],' """"',"'(| 

il)\,l()lj()l()l)()Jll()llя,Ll\\ iKtl,tctittttittlllI

rr) t lpoit tcl pvrt гу l]i1,1,и ,] гcxtlittl,t бсзltсttlt. t;ltlltiбltlt,ltli callirapii. lir.irtli llparti.lilltlttttlo;Ite;tttIiii oxoporri ij itllltl.tп.t Ilpasll]1axl lto oxtlpiltti ltрдtli.
l], Ila rrcix tlPltttiBttиKitr. IlLll Ill](ll)ol]It llL,,,,l,, , a Lttilt. ltc,tr lLся lp\,l()lti l(llи)кки вll()l)r].(Ii\. ),c,I1lIIOB.llc1lo]\1),IIlltIIIl.|]\l зatI(оIlо.,lаI]сl l]()\I_
Уcirl ltpaltiBlt1.1KaNl. llраltя яl(и\ ()11jl|llI\( ll,ся tli,t1-1я.ltIо. |)oбtrrrl.taBct(l, зсlбсlв'язаlrllйl,)I.lil lJI lIO зattil1,1ettttKl 5,tltiB tliс:iя ttptriiottr,-llll l]()ti()|\,розрахуrtковi кIIи)кки. абtl ви.,lагиttptt lзtltt,llагi заробir.rrоi Ilj]alгrl p()зl]ll\\,1llttrBi :tl:ctttl.t,

,л, ?: l].']"" i{JIeI 
{I IЯ l'p\','lottoI.o ,i(oIol]op\ \I();Jic \lагIl пtiсце l.i_цьttl,t tta ttijtcгaBax.llcl)c, i!)iltlcl ltt}' Зако tIO.'litl}c Ii}()\f.

, ._. 
1,1,;lltitrttltKИ \lilIl)|L tt1l,t,r,, 1rl,rjlr13.11ll J|)\ ,,,l1,1li l,,lllIlIl). \Ii_|.I ljl1,Iil i1.1 llcllllll1.1|l\lllllilcpllIl]. iiotlc.l)c,Il1.1IjlIil{ IIр() ltc a_,trlitlicllrattiltt tlltct,rttltзrl lil .,llta lllililIi l|1lt.t l-rtlзl1.1tзltttrtiill\,i{)ir()Io ,to]'Ol]oi]\ l lI()l]ll)IiIltl\ lll]lllIIlll. ticIlc_Liilt,rcIlttrl lllllIlI1.1\l jilK()ll(),lill]cIli()\l.

|)()'l)]l),litlJcI(b l]()зl]lll]ll( -ltltrltзi;l r lclrrli,t.,l1,,,, яtl;liii t't1.,,.r1l,, ||]]lllllllIIIlK
l L;.t>l tttltitl',crtttя r.t,r

1ltlбtl _r .1 робоLсl.ца lсttь ,"ni]ii;;|]:],l],' ;]il]lli ii,,Ji;]]i ,,.l,,i i.ll],',l, ]ll]l;,]:,''l. ;],,:]l,' ]]'l ]li;i;
l)() ]l)il\_\ l j() Ii.

'Jlt ;1ollclll';tcttictltl 1.1i;tt tt1-1:ttliBtrltKtltt i l\)6() j().llllil(c\j tрr,:tовий ,ttlt tlBi1-1 blo;Kc (iуl ll
l]rl li1-111111.1 i ;Kl Заttillчсtlttя icI)\lill\ llt)Il(l]c.L;l(UIIll)| ||Il(l tlli.tыtсttltя.('rllсlltilвиii 'l'}-)}',:lо|}и ii ,:totuBi;l lli:t:tягltс.р,rзi1,1,,i,rlt,,',,locll]olioRO за ви\,оl1)Iо trpattilзttll Klt\ l}Illlil,Ll(}, iiolo хвсrробlt. абtl ittlla.'ti,'tttocti- ttLo ttc1,,cttttt.,,t)KatloTb Btl K()I IitI I1llo робо,tи за

7. lIри Ha.lxo.,uttcl tt l i t l llit ll i tl lt l tlta
] 
)()i;L] 

] L). tllI]cl(l, зttбilв'язаlt rlii :

]I:l l)tl(lll|\. .ll ,., llJ)ll llt'l\.,\(1.1i iil\l\l llil itttttr lr,,i,,,tr
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- l()l1)]]()Il()]\1' lI()l]vIIIсIIIlя J)tlбtl'гtl,laBtlcrl ']ll]it)ll(),(iillclljil llpo IIpa[llO. tttl,,tcKttttзIlottt. абоIl]\.,L()l]()lo j{o1,ol}Op\,. itбtl з itt tttt.tx llo BailiIl]i х IIptI tlllll.
I)tlti1llзaltrtя 'l'р\'.ц()l]оI,О ,,tOII)l]Ol)\ з i t t i t l i l t t t l t l t t ])tlбо,lrl,,tаtзt tя ltc ,,кltlrскаr,гься бсзllllllL'Il( tlILol' jli).(И |Icl1l{и|lIl{li ttlrt,L.l1i 1л,,,,.1 Olrl illlitirlli, ,,i,tt,1.,и,,,,1,],l'i,,.'t,, ,,u',',,,*r] ,,u,,a ,о;,,.tlcllc. tбlt,tet t lt х за Koll o,]laBc гl]о \ t }'K1-1aitttl.
l Iрlrпиltеllltя ,tl]} jli)BoI о .K)l1)Bop\ о(ltlрrt;lяr lLcrl ]IilK:t,]()\l l'обо,l.о,,tа}iltя.
I(), J';tcrrb звi"tьtlсttttЯ J)обil гt'1.llttlKl lb 'зtlбо tз'я lllt tlt ltii вrt]lit,ги tIpitlliBtltltttlIзi iiolrr Ip),,loB),lillIl'lIili,\ 't I}IlcccIItl\I В lleiЗltllltcolt ltlltl lBi:lt,ttctlltя i зlltlбl: tll з l|и\1 ос[ltII)чtlиii розрах\I{ок,'Jattltc 
ll1-1rl ilI]],lllllIIi1 звi,llt,t;сtlt;я l] ll]\,,L()B\ l(IIIIrlili\ ll()lt]il]ctt рtlбltttlся lз ttl,tlliii ,ri,t,,,r,ri.1l,,l;,;l l]lrlllrlr-tltltlittlttlttl ,'1j111'1q1-'' Зllк()ll().'(ilI]с |]]lt i ] tll,ctt lltttttяrl IIil l]]_,tI]()|ll l]l\ cl.il l,].l()_ |J\]1l(|}.,,.,,r,, ,[crrr, ttli tt,l,.,l,tt>t l1l(.l;|.i., | , 

, \, )| . , \ J : l l I l l i \ l lJ\\] |,l,,,,jll]

lll. ()crllrBlti tlбtltt'ltlltlt tllrattilttltttiitt lli.llt;lllt rlc t ltit

l l. II1,;.11i111111l;x trrrilrli'g 1 111j,

il) lll)ltItloBltl I'| чссttо i cr lt-tittll(l. l(l lcll;li\ |li||||( l, 
"ll|cltI.iI]jtilltt 

ll1-1al(i. B,lactto i ttlчlttll]lIli()il\l]alll р()Зll()l]я,:()ксlIIIя [)tlбtllt',1авltя. l]lll(t)l]l,cll)B\I]aI,I1.1 rзссr, рrlбо,tиi,i |Jltc ].Ulя]Ip(),'l\Kгl11}|loI'.Irparli. уr.римl,ва1.1tся Bi]l ,,liй. tlltl зltIзlt-,t;aIo t ь itttllиirL,pa,lio,,n,ao, 
""no,,uru,,."r'xtri r Ilr.toili .,(ii:

]]j ll(),liI]IIlIItalIl яttiсIt, 1ltlбоt'lt i rIptl"trKltij' (ll()c,I\l,). lIto I}иII\,скllсILся. I lc ..l() l I\ с Ka.l llltc.l()l ]я.liI] i браr<у в робоIi. ,t(l:lc]l;Ittttltlllct, Tclllrl,tt,t i,tttilijltIclrиltltiltи:
l) , KIl,p11IIyBaTllcb Bll11ol Ilo oxilpcllli llpalri_ rcrlrirli бсзtrскtl. lзltpclбtllt.toi' carli.lapii..

]'.l1ll 1 ,]]']:ll'' 
i ll1-1tllиtlorlccittrriii oxtlllilrri. Ilcllc.lii11,1glli l,i.,Ltt,,tзi_rttt.,'rltt ,,1.,u.,,,,,,,r,n ii'JI(l|\\ ll|)I\L]' lll)il|(|()tjilljt \ |{lj t:ljlllll\ (|l('Jll' t',' cI',JJll\ lli. lt,11'llctr tl;rtl'tlt tt,..rr,ixl Ittttrlttjlltt)(iiL\]]| itt.ltttli,lrit.tt,ttill () ]tl\llcl\ :

ii) tti,lвиlriува'l'и tt1-1tljlr.Krrttзlticгt, lt1-1alli" tl,tacltrl i
Ilil])r,,Lil\l i l.tв,:1аltltяпl. tltlpпttl виробi гк1, i ttoprlotзltlti
l lcl)c]jl] li()IlillIIIя ]ltIx Il()p\l:

Ll\-,Iilll]il]Il lil\tt.lllз .ltl ttctltiittlll.rl \c\]lj]]llri llJ]]1 llll
\-l l]_\,(lIr|()Il, I lop]\la.]l1,I IL. BllKOl]itIllIя poбtlttl (tllltrctLlii.
l),lбolL1.1lttltlrr 1Ii)O гс. IIlO IpaIIlljlocr]:

] ) l lc l)()]l (),I(}l jl\ lJil l li t;trltcllttiii t tr l l11 \Ill jl l li( ),

tt ) .L,r t l'tltltr B:l гtJ ljt l illll'Ij.lclli Ji(,.lcIi I It jalIl|\I. iI l\,
t]ii\Ic;], (,illlrl 1lllбtlttt iз ct lticltlttL ttзit:

lV. OclroBlli oбotr'rttt,,tt I)обll l tlllавllя

ре,I,елыIо викопчвати робо,ги по
виробничi завланtIя. домагатися

l \\I()Jj. ]l(() licl](i ili().trli.ll()]|,. .l(l()
аварiя) i ttcl aiitttl ltotзi,,Kltt:tя гtl

l ])\.'l()B}t\l .,l()I1)lt()l]ll\lli lltiltl1-1olttt. ltlill

') 
]IllI1бPa'I'll clltlc' рtlбil'lс tlicltc. tc,tltll;r ]]itllllя. I]pliclOc\l]ltllllя i tlсрс,,1ава.гttttIllttlit;llttti'.ltЗi, It(o ЗlMiltKlc: ijol'o. \, ,rltclori. ,,,,1-,u.,,r"t i 

'cIlpaBllo\l\ 
ar",,i. i, ,uu,,u,_K)lIll]\l\l]lllI{cI) !ltlcll).ll.i в Ilc\\,- lli.,t,ti:ri. Kliбirtcri

.K)Illl1\l\ljillllcя I]c-]llIIol],Ic,II()l() Ilоl]я.,tli\ збс;lс-,ttсttttя r,,,,"п','ч,,,lli,,li?,o,'.ll]lli' ]ll;l]"1,)]i.i";L') бСРСl'Гlt i ЗrtillllКlВlttИ tl-'lttctticгL tti,Lttllttc rtсгва. 
",1,anrn,,,,n 

-,r,,n:,,1r"a,'o,,.",,",n

,1,1,1lll j]l' ll('l]cIJTlI й irtttt; \L,Iillli\ltitlIIlя. ,l,i.lii llll1,1 t,i,tllЬс,ttисЯ .r,, irl.]rI,r,,,cl,ir,_iзtlrlilltrlBll,tl'trtlx tiрила,'tiв, сllс|lо,lяl\' й itttltt,tx ttllc.trlc,t itt. Bl,/llll}aI]lI\l ,', ,,op,.".:,.uor,,,,u
''I\'l'l,,'' 'll,,l\l, olltil (-Iи|r(l i llaIli,ltl;t,lt,tt,, I { l l l 

l 
) : l l | :l I j , a,,1,,,,,,,,,,r. rtlttclrix.131_ Ullj|rl i11,. llilIиll(l iiittt;ri ,. lttcllilt. tt,lti P,-'cvpctl:

'] ll()]]{),(lllllc'I J-K)cl()i'llcjIJ(]\I..l.)l|lll\l\]1.1]lI (\t]il,tIt ll1,1.tlttt,llt ]JIlll1\l1l ]]\)lr..I]l]l\ll,
,' 

,., ,',i,'1,'r' rttit, 11',',iilj. ||,lt |l,JJ\,,||\, l,,|_,, ||lil llllllllli ll(, ( l,,,,,L,ll!,,.|.l ,|,iIl,(,;lrl1,1l,]rittltrlit', абtl tttlca,Li ltllзIllltllt( ll)ся 2'{tltll ttttttr,irl rt lla.. l i(l i Klt l t i ii t t r t r \il])illiIclll|cIlIlitrlltlr]lcciii ttl,1ltltillttllltitl (.кl lltI.tilIItlrl tli.tttiltti.Lttttr ,Lorli,,trrиrtiB - (.,l,,,,u.i tltpt.lr|ltttl-tittll-'tjtIliKltl(iiirtttrt .'KlBi,'lttltlttlll РОбi-r i Ilprlt]lcciй ptlбittttlriiB1. а Tilli()ж гcxlti,llttlrllt Ill]ai]t|,,I|l\|l|.
il(iail,t\)|lI|\IIl ittctp!KItiяпlt.t i tttl.,lcliltctIttяlttl. зitII}c]).(rlicll|1\ll] v l]cTaIloB.|IcIl()i!,, ,,n1-,,o.,,nr.

чх



| 2. I)обоr.олаlзеl lb зобов'язаtltlй:
а) I1раI]и"цьIIо оргаl l i.rr.Blt l и ttplttlo лplttliBttttttirl. lцоб кожttий ItpattltlBaB IIо сво'iйcltcttiil"tl,tlt'lc'l i i ltlla,'tirbiKaltil'- 

"ао 
,iu*pi,,"e,,e',,, ,,r,r, 1rобочс п,licIte- ,,.,u.],,,r' ,,,, поча.гкуо. tcililcr ttаtlоl'робо,r.и бу,В tlзtlaiiortltetlиt:i iз r,,clltlttlt;.lcttttll ]ав,ltанIlяп.t i забезtrсчсttий робогоlоllllo'lяll)\I r,сього робочого .,lIlя (lмiI|и)- зitбсзllсчlt,l tt з,цорtlвi i безtlсчlti 1,:чttlви lIpalli.\' l I l 

\ i l l { J l I I l l С t:tll iltc ГРУvсltГil. \|illIlи I{. ltcllc IJ Iil{ i itttlt,,r., y; r;.n., o,;,,,,;.';',,,,",n,',,np"n," о" i

,1l''l],:,],',,'""""''"'lt' 
rta.ePia"rliB iiItltlИx Pccl'PciB. rlсобхi.tних 

"r,, 
о",,,.p.oi,,,,n'i i'pur"iu,,,,i

"t;ttt"lllottltttl \IIt)|l|' l I! lr{,(,l'Jl}\,l\liIl||t"l,,, ,,|.illlI ll1.1rl\ll\| \lll1,.l{.l ll. tttt' tt,,,,ttttitl(ll,)l1,1\,l I, llil\ |,'ll. Ic\||ili,t i ,,.trli|,|,ltl lll\,.lll1,Il lll\|||i , , , , , , , , , , , 
, 
, 

. , , I l ,,i\\, ||| l,,ll,,tti lt,l"t|,ttJlя cll,JK'llllrll(\Lli l l r t 
1 

l , r r i i' 1 1 1 1 , , . . , . ,,,,,,.] ,, ;,. ,i i ,,,,,,,,,,,i]'. 
',,,', 

,",l,r.,,,., ,,.,,, l , , , 

l 
1 , , ' | ( ' | , | | | { t |il(,,l)(\ Ilillll,)l lrvttt,,l r.,t r,,,;,,,r ril,ib,,,,,,,,, , , ,,.,r,,u,,, 

',1,i,; ,,,;,,; , ," ,
t i 

i 
l l i t ] l ] J i l l i ] l ilti,tlltttllcrittKl li\,ll) |\ |)lI lllll)()бltIjIL||jil

,,' j\(t tllllllrlt)JraIlI (ll(),l'lL'llll'l rr1,,,,Ilt,ciir. J\ l:l,],ll(\ltilIll lillltIlcllJjll, |( ,l l l l l llL'l l l l я lIlljll()jJ.l_()lici]llrI lIL.l)c_,lol]Il\ Il1.1lliitlrliB irlcltl.,liB tl1.1lttti:
, ] ,{ li1.1It) .lilIl(l.(иlll l(l IIi tI\t){ li Iitl. ril'ttt.t t ,J,Jill1,1Iti ,iIIl. lilIIllrI. tlti,cttt;'It ltilIll l\ll(j]llli()ILlllI1,I з tlltiillctlIltltпtll вIllрага\IrI -lp\,,,lOl]II\. .,,,,"рiuло,,п* r ,r,r',",,a..'""" pccl,pcill.

,l']],. " 
, , rIi1,It, cttpяrl.tllrrri 

'rI,r 
бi,rr,rrr 

'll(ll1ll( -,,,I;;11,1.1lllя 

i IJIIK(,nltcl:tttttя tttl_r гpitttIlix
l)cc\ l)c li]:

.L) tlticгiiitto )'ltoc ]i() I l1i,,] I() BaTtl trpt altiзltltitil illt,tttги tlpat1l. Illироli() засг()сOв\,lочи|"',.1,1Jr,,Ili ll'\jl }IIt llIl IilIIl lll ttiIJtLct,tltlll 
|),, 1\ ll,|,lIi|\tи pr,бottt. tli tlrltl ,,,.,"'"';;ji;l,,ll()l)\l\ |]iilIll'l rlPatli; ЗЛý'-'311,g'trrlаtlt rlatcPitt,l'Ы,.',lttli,t.t,,.l.t,;,r.,, 

"p,,i;,,,,,,,:;;;'r'';;'rr,,,,,rro,lrttbol tlctlбtrct,li' lIpatti t:i r. заt а:l1,1t1.1x tti.,tc.,rl,tar робоги- забсзrlсl|\,вlli ll IlpalB1.1,Ibllc''l(I\|\\'"'llllя ,,,""1111 
'\l{l|{ i'||]|ilIll i llll11\l\ llilllll}l ;IJrilIIi: lrll.(iIlj.llll ,.i|,,,,'-'i',',,r"',,.,.,,, ,,,(, i., l ( ,l ,, , ( ] l l j ii ILI)Ilill,

с) J.lбс,lIl. iIll I| с\ I]()

,,ii1. ,;,,,,;,',;г-,',,,;,, .r:,:li: J;:,,lli]];""l' , :],':]]]:il i. :llI]11;l;l 
-i]];;l"iil'll:',, 

,i;;:]l1]ll,
_\!,\ l]('r]ll' lзtpltt 1rtlбtl'ttlt()I1,1(\,l].llLllll|.|_l1,1lc l1lll.t,] ll!illlllЯ li)_\.l()lilI\ l)cc\l)c]11. t 

I 
l r , 

l 
l r t r r i ; 1 1 1 1 1 11

. 
:l" ,l,\\Il ",iIll 

"к)Iги\l}l{ilIll 
tilh'()IIi,.tilltcI11.' lll),l lllr,lIt|L) i tlprIrt1,1tt (\\l)Р()llИ lll]alll:Il()]lllilllYJ]llIlt )].,!)I]II tIpillti. litбсзttс.tyllаttl ll0,,]c7iJlc ]с\liIl(l, i ('l ]()I]I()i.,ll] IIit Il}]x \,\l()l,}li. II(о lli.ltltltli.,(at,llb ,;ll;,;fi i':lffi:i', iii,i;:'i ::il;:l]]i{) lc\lli]ti бС'ЗttС',lt, cattitaPttllrl lltllrllarl i IIpit1]I|-,lll\l i irr.1, llprr 

"i,,,.r,;,n.;i',; ;;;r,;;,,,,',,;i ,,"",,r,.i\)llliI\I;i]lll' 
'li,,\ 

lI]]L rllttlBit.,1;п.clttli рtlбiт. ltcrlбxi.lrrtl .,1_11q здfigзllgrtсttttя бcзltc,ttltlx \,]\loI},... , |',,.ll('.'l:i,:('ltL. tJ \зItr.I;Iiсllllя\t iз ttclltittt,tr,,,,, lIl)i)lllclliJIKOsol() ,,p,,,,,i ,,,,,i ,,,. ,r,;"aa,]lttxll,iitз. tt,,l зlfi. ;11g,lу16,гь бc-зtlcKr n'rlillз tl1-1alli: 
\/}'l ('lIl '(lllltl('. -

) -' '|:ljl',",l lIc(lб\i,lIll|\ iil\(l li11 ll,, IlJ.(,ll,i,1,1lilIIll; lrиprlritttt,tr,,l, Il],llt\Iillll l\l\.lIi)t)ii'"liiilil\ i i,;ltttx laxBtl1-1ltlllltllt, tt1,1.1tLitltttl,ti,,: ,',,,,,,., t,;"r. Ilcpc.liilt,lctlltr ,,, , ,,,.,,,,,l,,,,i,_|\'j'l\'||" J|:I t;'tr:t1'' "i-11'1 ll i Ki'\lllcll(.lllil Il lll я|li\ !l | | | | , l l l I l { t , \ l I l \\ltllt.l\lll ll|\:ll: l\|\,t,l\l,{L,J,lIll
1lLlJi),1ttil .ijlll,., .'tilII(()Bi lli_ltlrctt;lt.,,it;.t,,t_tt,tt,' 

lr\)ll)| lilliIlltIIIC \aI)tJ\Itll||||я) ;.tiicll1c,11,,,., ,,,, ,,,tli ,il : l,|Il\ ||tll,\t ; , , , , , , , . , , . 
. 

, , , , . t t l. , , ; t , 
, , t 

, 
t 
| , ., ,n,,,r, i,{:\l,}l\| , ,, ,\lll ,;..:,,;rl,;lll.ilir.l\.,.,i,ll()l, ;il\Jlc j\. tl1,1t.illitt l].l lll liil l(,,]illllll L\ll ,|_( j,l l{tt\ltt ttlclttiitlttt:

,,, '', :,..'i''' 
, i ( t I I l 

l 
] l l . l l ( , l l . l ,ll l||.|||lI1| i 1,,1 1'1111, ,l !| ,I\.llLi,lIlllh.il\Ill \(|\ ,{||\| lll( ||)\ l.,l,,,] Ia]\ll]|i1| \)с jlIc,, . t;ttlltlбtttt'tlll cltltititlri)'i iitil lli ll1l,Lrti. Il]l(lljtIl();l.(J)l\lllli {)\(ll)Ll]]t;) ll titcllt, ij()Зl'jl'I,:lllГli i lttlrt,lз;1,1;1;1 tlltttt tlttttllr,,.Llt i palriolta,,liзar.tlIia,,,,i ,,р,,,,,,зu,ri]..

'' "1trltl"".11 i (',\t'lI\lt,lIll 
I l l ) l t i I l t ) 

] 
) i l t trttl',,,i111111,,,,.,,,,1,,,u,n \tilc(,lliй lc\lli,llliii lll(lntl(|c Ii.'l) ;rtiiсзtl, t,\ ttall't cIicl'c\Ial1,1llIIc tli,ltlltlttctttlя ,,i ,,,,u'i: 1,,,,'poiu,,,,,'.,,r' ,'.,ia,i,,tr,-a,,,].

1 l 
i 
l i l ] l i l l l ] l I ] : ; ] l i 1 "lrя i'x clttlltoпli,tllltx i tt1-1atзtlBttx ,,,,,,,,,,.'"r,,,rр,ar"а.ги 

llcoбxi,,ttti }моt]tи ](,,Iяct'rlittLcltttlllttб, ,rt :] llilBtla1llirl\I Illt Bttptlбltllttltli ii . ,',,',,,ur,,r,ul;;;;r,;,;,""""' ""
\l ] c , l]t)I)I( , lгt it ltllatlilttIttl;.|\| ||(.(lli\i tlIi rll,,trrt l |}l |tltj(()IlilIltlrl Ilttrl cBtlI'x ll()I}I|()l}it)IicJll,.ttc;lc-ltitt'tciIttx:j.,.i()I|(),llll}cгI]()II. сIlрtlяIIl ctlJ()l]elllIl() l] ll]\:,IloI]ON]\ t<tl,rlcKгtlBi ,ti-loBtll.. t.вtlрчоi

qry



:1':.]:ll'l"'", ус'i,rяко l l i7lr'ри пlувати i 1lозвt,tваttt ittit 
,

,::::':j':])"""' ''""' 1"о.,],," Kept,Batllli,,i.,,,,nn,,,.,,,,,-l',]'lil,;"T;il];ii.,;:,:|ЖlTjli'
t(lltl)|| l|)\ IljIt()I,, li(\,,cliIljlt\. Il()(liiilli).tir,,,li 11,11,,,, 

'''. 
,,,,,,

ii,]]l],i]i";l]l]:,il',,J,],ii,i]i,,i,]lJ,",u,,n ,,pu,u,,,;i'';;,'",;;.1l:'i;"l"Ъ',,'"|,'Jilj n::i':';;:#,;ii,"i

ll ) \,l]lt7I(IIO tli,,tt ttlcl,tTиct

],:1:]]lil] 
]i , ,i,;,,i,,,"],}!":;ff:'iil,i,]"H'l:i |li::ll',i]"J;} ;"ж;:i]i,iil],;i"iljJji;l,::()ill illl|'J')lt" |]llIll l'б tirt ltlratlillttttKill. tlltl ,,,,l]."iir,,',', ,, ll(),liIIlIIcllllr{ u,,,, ,,,,,,,, \ \l()l].l)()]|j(),,(],1,I ilt ;liL |,l\)lr\ I1.I()llt\ \ tli.lttiltri.tttllcti ,',,,,i,, ,,r, ,,,:,,,,:; ;,",, :]: ,"1\I]I 

]()l'll\
tltltPtlttr t-;.tctticlb tllltt lзиpilltct,lti tlиl ttlttaltl,, 

\l 'lill(()ll(),(ill'lcllr()\l i j.ll:L,]]]cLl\ lr,l]ll
|)"'1 11''1;1111'111' l tjii',ttt'' 111"1 1"i"lз'11 11;,1 r ,li . t,,trj.111111 lilIlliLl\iI\ (,ll] l1,1l(,. ,lil(, 1.1

ili;l;j;ili.ill],,li.,ll|.l'ij',',l,ll:i],,|];1"rllclrirlt'lrl"'"'"1,,,",i],,,,,i,,,,. ,, ,u,,,n,', ,,,,,',,,,,,,,,",,

V. Робочиii час iiiotrl l} l I h,() prlcT:l l|1lя

|-'!, I]ltc tltl,ta,t Kr i заttilr,lсrllrя
08:00

I]()(}()lIl lil llcl)cIlItll .t,tя Bi.,tlltl,tt.trIK1 i xlt1l,tr tзltlrtlя:

l2:()0-1j:0()
i7:0()

Iltl,t., tlllt робо гtr
()Ji.., rя rtcpc1.1l;a:
'lltttil t,tcttttя рilбо.t tt

У tl j. Lt ttllli, llt ttx l]rlllilillia\ t1-1t.l tla.'ticr t, Il1().,lcl I l l()1зltl;jtt,Ir_,titt,l ll(o.1ellll(]l, рuбоги i',,"p,_,po" ;i;;;;";;,,;,; i:* 
tl, У ТОМУ 'lИС-'ti 'tac ttочаrк1, i

I IllrtIrit;olr rrittttocl i. 'r.ru"pr,n,",,"r, 
р,.,бп,,.,,.,,,,,,,,",i""lу jriH:.:Ir",ri'''';, '''i,'.1ii,ii".i'"iilll\)(])!llj_| ,lJ'lllo (|Irl lrtri,;rIti, r,, , ,,,,n,,r,,,,,uur, ,.]',',,r,',

'.';,.,L"t'i,lj'.lilrlllиiitlб'tiltllttllli,,"1.,i.,i
l 1':r , iг,r lrlitltt,,. ti t,,,,,, ,u,,.

ttirrrirrr.].,,',,,,,, ur,,,,,'лii.;,,,i:']llii]l]].,.)],,]'i,'l'l'i.,]],'"'l 
lпitl tlI сlr7;r'ilr1111i', i'. lr. lrll i,l!'

Il1,.r,.itlrtrlKи lIL.I)J \ I(|ll,сЯ ltr, зrtitt;,t t' ; n 

' 

, , , 

'', 
; l 

,, , , ,.

,,, ,,,,,],lilirll,i,;1,."#', li],,i1;,,1]r,] 
jtltttr trt,tlttttctt ,i],,,,,,. 1.1cJl. яli llpaBIJ.]]o. lIl()l}l7\-IIя l] го,:lиIl}l.

.1l,rя 
"lсяких 

ttа,гсltlрiй ltpaltitllrиKill (t,rrl.;til.. оllера-гиlзнi че1.1t.tllli. oxopolIIli)titIIj\'lt.|.I }, ll,СЯ lli, Ic\ \t()lJillIllii .li,.tiK Iroб,t,torit,t tc,
'i(l) l l'1;111;1' Pilбtltt,t lto;t;ctt Il1llltli1,,,,,,a ,,,o,,,,rl',u,,,,il tli,,lпli,t.иги свiй tlрихi,t lla ptlбo,1.v. аll\t tilliiIl|, ltti 1rrr$6,1p1,,.tttя- llttli.l l p,ls1l1;1 ,,,,,,,,,, ,,,r'.,.."';::'i":,,:j::",]:.':,',',,'._','.'].I,,.trri'lric,lparlrя,,,п,,,;,,,o,u,,1i,i,,'':,..,,,.,,i',;i.i',,';il'ffi:,"J:ir1'1il];l]]]ii']'J,l;,,"

lji.rll lricit., ll6.titty ttiltзttltctt о,," ,nr,*1,r",,. ;i;l;p,,,;;,,,;,;,,., вI(аз\,с час.II1llr,iit;ttltlta. Itцl з'lt ви
1lrlrltlttl tl . .rrIrIй робо,trlii ,"i,]]',li,|]lT," ' 

l] IlСГI}СJ)СЗО\l\ СГаlti, Робо,го,,lаl]сltь llc ,,(()JJ.'cKil. .,t()

IS. .,.t ,,crtrcll,..lll1lIll\ I)()('l(lli|\',,r,',,,1r,,rtя, lll\l (i|,J1.1||i,llI l)llt],,l\ l.. ,,,,,,lIl(] jillllI]i 
\/\'\"а'\ 

"l\'('l'()ll'{ ll'c'] ] i l - J i ] ] l l i l l t, t 1ltlбtltr,l(() lli)ll\i].L\ Ill)illtIllJll!Kat.
\ , ,:tt.t lttt ttcyt,,ttt rrlitttt,,t ,r r , l 

, ; , t I i t l , , t t t ; ;.,,,, .t, jl)ll ||( 11' 1r1,,,,| 1 ,, ,,.,,,,, IlIll,t,", )l i,, l",IlliiIl(l tt;t;ttltt t,tr,l litl t" ,,.^, ,,,, , r, , , , , ,', , , , . , , Jlllll\| lllrill(lltlIlIK\l\|l(l. , lt trlx Ptlбtl,tltx..tc Jll \Il()l]il\lIl lJlll1()(-lllllllllJ.l IJ(

i;l,i]l;il],, l"r,]tl]li;i,luбi,,,un,,,,i 
.,,," i,,,;::;,;;;;.,,'l]ilii,'],;,l]''ni];i",,',l]li];,,'i:]]:li,lll,,:,,:

lL'' tit; lilt<их 

'""'", 'l:ll]';,1']l,,i 
\licltc ll|]Ijii,l\I\ l:t;i trcгalIott.tlotolbcя il L\LllicIl]altj( |() за),зl,(),,(riсli .,trt iз lte1-1llt t lrtttlt() lI])o(J)cllijlliItJi(,lo ,lIlr;rlrilartit I() lIl.]lпри(.N,|с,Iва.I^, ],r,Lr РОЧlli l-rr"]ottt, 

'lK 
IIpal]l,t.'l(). tlc,]кlII\сliiiJоlLся. Зас,госl,ваllltя rta.l_r1lo,tllиx робiтI),r,i,t1,,1; .t,,, \.r(|]I..c i liii(|lIi,l,,,,,,.,, ,' ;;,;;,, ;;.,;,,,l'', ,;;

,]l]i]j;]]i, 
]illit)IIoлllJtcl ]()\I. 

- 
,,IIIilIc ] .(озLо,l) ,.,,,,,];;.JiО*,,;"Ь.lll,]лl);,,i '']i",Т,Ж;

l Il. ,J,lрtltlяс.t t,ся lt pilбt),1tlii,lac:

Vл<



а) tti 1tltl,tiKarlt lI1-1ttItiBttltKjB Bi.,t t'xrtboT бсзltrlсс1-1с.lttt,оi робсl.гl.t. BиK:tlltta.t.tt. або зlliNlirItl'r'r l 1rr,,,r tt t_lЯ Bllli(lII:lllllя ()clli,lLllll\ (,itlll'яl,iill ] llI\(lвс.Iсllllя pi lrr,lr(l p(l l) ,il\tl lill. llc
,tlз'яllittItx з tзиробttлt.lоlсr ,liя]IыliсгIо (1,сiltякi ritlrrr|;cllcrtltii. селriнари. cllop,ttlBtti .JNlаtаIIIIя.

]аllяllях..tоrкньоIOсапltl]tiя,tl,tliсttо. lr,lrlrctи,tttittoi'1.1titt гсrltlо)i
,ltct ttttta'lИ З,'it,l,tt. lltci l;tllIIя i tt,.,ltlcl,I о |r(1.1\ l1.1|ri| |l| п(l c}clli.l1,1tllx (Il]):llJ:l\
l9. lIcllt'oBiclr, llll,LllI{l]я IIIitl]ltIlIll\ l(i l||\( |r,|,, ljcIli]l()B,iII()(-l l,crl [)lrбrltil talll(cll tlt

\'з]1),lrl\d] ltlI i't пc1-1lзttttttr)1(] lll](l(l)c]]i lli()]]()l() ()1,1il]l ].t li] l(l tti ttt|rtt, rt, t|,(l, : \ l\ l\ \ I],l||||r]\1
t,.,,,,,,: tt, .' 'l.t,lc,l,.,'t,.,ltt,l, ll\,l\\1.1 ||l||l, .l \ll l) ,,,,. , ll,l.,l1,1, \l(l11,1, l \,,|,ll , |,,,1||. ,..|.,|,
t ,, r,i t,,,, ,ttttcr ttpltttitltttttiirr, l 1llrIrirt tli Ittr, t,,t; ,,,,l .,i lL\,rI ||:| |(i),Ii||llii li:1,1t,] .l|\llIlii I\iK ||t,

| :, , l(,,r , ,,lя llrt 1,'111,. , |., ,\ : tL,tl,,l,, l,,)l lll,,, l l,]lllllll,il.

V'l. latlrtl.tcllttrl ln \clli\Il l} р()б(It,i

2(l. .l (pll'tк{,l{c IjlIli(tIlilllIl)L])\ lllllll\ (,il(l|l'}| ]|i,ll. tti.ttrtttltclttlrl lIг(l.t\lillll{ll(lcli llpJlli.
l,,,,ll,,lllj, l яKoc]i ||Iro lvl(ll-. t1,1ttlrlt_lr it]ct l,,I ltttttr l]lti()I\. llOHill(,nclll(l I{ ||lrillti i r:t illtlli
.,L\)j,l]llcll , rr робоIi :]llc I,oc()]]\,](l гl,с,l lIilcl\Illli ]il(l\(lll(.]lllrl:

il) tll .r:l1rцlg11111 Ilо.ilяl(}]:

б) lз rr. tlt,la прспtii:
Il) ll. , ()l]олжеlIl{rl li()l1Il()|]Illt\I ll().laI]\ IIl(()\I:

l ) l li, ()l]ojlrкcIIllrl l l(](lcc] I()I() I,[]iI\1o l Ol():

l, ,. \,,Ilсllllя l!lIIIIc(, lL)rlIll(llt),l|)l ilIjilillLi{ ],),
'jlttl L]сIIIlязllсг()соl]\l(),l ],ся I)()бol1),,Llll]llclI l \tiiti.,lI{) IlcplllIIlIloi
lll](,. -lli"IlKOl]()j il1,1titttilatlii, lI1lr.i tacloclt,lttttti }il()\()tlclIl, lll)il\()lt\11)Ll,!rl .() \lliil

tll]aItil]]lllr i lr.
'ltti, ,,1-111r" ()t() l()llL\l()lt,сяl ll tt.Lti;r li. ,l{)l]\r.Lяl ,!rl ,L(| lli_l(l\1.1 lrc1,1ll (,

t.lll(|L')lll,. ,1 lp\,K,Il\ lilll1,1\l\\ l l l 
\ . l , l l , l l l l l , i . l ,

llpr rilcTocyt}all }Ii ,tit\().,tiI1 }до\(),lсttltя ,lltбсlttс,tr]сIься ll()(:jtIlaIlllя
\lillcl,:il l .,lo сtиIl\_,lIоl(ilIttlя tt;,trtli,
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rr1l,,rIrccii,

]]. |\,tОвиii l((,.l('lillllt 1.1( |ll. 1.11\, .t lt ti.,t ,, ,,],:llli (:l\,,11, ,,r1,,1i r1,,,,,,,
llllc\lj.i( ,.,.iliiBltиliii] ,1,1я \l(ll1,1_|l,||(ll{) i \lillcl)i,l l],l1,1L(l }a()\()rlclIllя: l]llc,l()B,Ll{)( ,l\\ll(\ lt()

liilII IIl ll] .,\. llK) |I(l |.l|{lIl,!)l .ll lcl):I::ll lIl'\ ll||,,|'l l: \(|illlllI{ |I(ll(lIl, ll).Iil ii,,lli llil1,1 ll ;

l,.'|,.i,.ll, lrJ\\llrrlt l\\,ll,],11. lll, r,,rr'l,.l llt l .,ll ,||,, ., ,i ,,',,,rll ,Il,|\я |\\ |,tl |||tl \l\,,\ |п

,,.i,,. rl,,r ,, i| ,Iilc L\\l,,lllllll ]\.||,| 
,l\,, Il\ Ii | ,l ,i l; . 1,1,
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.litcItttlt.ti
llсI)с.'Lбil Ll,

21,
,'illcItlll1-1;L

ll).L
i;) ,

VlI. |}i,trrrllli.tri.l1,1liclL }il ll()l)\ lll(.llll1| l;l.t,tllttllT,tltctllllt.tiltll

Ii]vIlIcll]ir] Il]\,K)l}oi.'ltlclllt]1.1i]llt. It)б|(l lJci]lll(()||ittrttя ltбо IlcIIitjIc)iIIc l}1,1li()IlalIIIя з
,llИ]iа llolijlit,tclI1.1x lla lIt,()l'() l])},,(O]lll\ rlбоlз язttill clll]tILl1.1llя( lilcloc\ ltilllllя til\L),1iIi

i)llol () або с r с t t i.l t ь l I tt l tl l}lL,lll]\. il lilli()rK ,]ас,гос\,lJilIlliя itttttttr зaxtl,(itl.
I l lx чиlltJим,]ilко] I().la]}c,l,BON'l

Зil IIор\,lllе]IIIя I,p},;IK)l]oi,t}lcllIllIjlilIп
,ll)lIi стя 1,1letl l Irl:
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l)rlбtttt1.1aBctll, tilсгосоl]\{ IIасl,\ llI{l
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J)()al 1|о,цаВеЦь зi cBtlci'illillia,lltBll- абсt tlo I(-,l()lIo'IallIll() ltpaLtiBttиKiB ]\lo)lic lt}l]la1и наказ
]ll]() tlIя .l с,гягIIсI]}lя. ltc tl.tittlttl,ttt зllttilt.tсtlttя l]()li\. яlill(r.t tt}lalliBtlttK не jlOllуc,Iиl] lltll]OI1)
lI()])\lllc] tя грудовоi':lll,tсt(иtt:titttt iltрIlгirt вt,tяllItll ссбс ltl; tl1,1llltii. сrьtлittltий rrpзrtiBrlиrt,

lI1 '1 1'','' lCPrlillr til' tttc'ttttt titt;tlrtt,,tll ( ,| |,,,,l||lr til\ll III {illl\llt|(,l||lя. (iIilli|,lclII |{

.'tilllllx II|] lRl1.1ах- jK) llpaltitlttltt;lt Ilc tllcl()c()I]\I(rГl,c'l.
.13. l1lr'Д63Цii K().Ic|(|l|]{ 1,1l|l!ll{] ]||)i Ill j.l(](J!L)| .lllc lill\I сlrllllсl]llя . tt )с l l)() к() l](). .t(l

litttilt'tct', ]]ок\' '] .t)lя ii()l() ].]сl()с\ I]llll]]я. il iill((|il,, l{-l()ll()lillll IIl]i) ,,t()c ] ])()ti()Bc tlIrI llrl
,l _t(it:1,1| ,lillI()I() clrllllclIlIr] r1 1l , r ir r ||l]||]]i| !,| ] )i rit itttttttx зlt\t1,litl. ]i|clt)c()|]illi1l\
tt.l,iriicl .Lttit'lo зzt lIOp\1llcllillt l|),\ L(t|]()l' _ l l l ! | | i l | | . I i l l l l . ,LliIll() rJ.Ic]l li().Icl(llll]\ llc.t()]j\cll]l]
II()J]oJi) )р,, lIIеIIIIя 

"1иclttttt.titttt 
i tlllltlllttl ссбс яtt cr rl titittttij tt1.1altilllttttt.
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