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l. Загальнi положенпя
1.1 , VeTa чкладання колекгивного договоDl.
1.1,1. Колсктивний договiр (далi - Договiр) укладено з метою регулювання соцiально-

економiчних i ,рудо"r* вiдносиц, посилення соцiа,rьного захисry працiвникiв Товариства з
обмсженою вiдповiдальнiстю (Дlд-лдБ)) (далi - Товариство).

1.1.2. ,Щоговiр мiстить зобов'язання cTopiH, якi його уклали, щодо створсння умов для
пiдвищення ефективностi роботи Товариства, реалiзацii професiйвих. трудових i соцiально-
економiчних прав та iHTcpeciB прачiвникiв,

1.2. Стооони договорч та ii повноваження.
1.2,1. Договiр укладсно Товариством з обмежсною вiдповИа,lьнiстю (ДIА-ЛАБ) в особi

дирсктора Софiлканич ТаiЪи Василiвни (далi - Роботодавсць), з однi€Т сторони, та органом,
уповвоваженим на представяицтво наfiманими працiвниками Товариства, - Загальними
зборами наfiманих працiвникiв в особi Голови Загапьних зборiв Войченка Ольги €вгенiвни
(далi - Уповноважсний), з другоi сторони (далi- Сторони),

1.2.2. Сторони визнають повноваження одна одноi й зобов'язуються дотримувати принципiв
соцiального паIпнсрства: паритетвостi представництва. рiвноправностi CтopiH. взасмноТ
вiдповiдальностi. консIрукIивносli та аргуvенlованосli при проведеннi переговорiв
tконсультацiЙ,) шодо укладалня.Щоговору. внсссння змiн iдоловнень до ньою. вирiшення
питань, що е прсдмстом Договору.

1.3, Тепмiп дii договопч.
l.З.l. Договiр умадено на 20221024 роки. Пiсля закiнченяя зазначеного строку .Щоговiр

продовжу€ дiяти до укладснrtя нового. Договiр набува€ чинностi з дня його прийняття
}агмьними зборalми найманих працiвникiв.

1.3,2. Сторони вступають у переговори з уr-lадання нового Договору не пiзнiше нiж за два
мiсяцi до закiпчсння строку дii Договору.

1.3,3. flоговiр зберiгас чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування Товариства,
1.3,4. У разi реорганiзацii Товариства Договiр зберiгас чиitнiсть протягом строку, на який

його укладеЕо, або може бути псрегляrr}тий за згодою cтopiн,
1.3.5. У разi змiни власника Товариства чиннiсть flоговору збсрiгаеться протягом строку

його дii, але не бiльше одного року. У цей перiод Сторони повиннi розпочати переговори лро
укладеяня нового чи змiну або доповнення чинного Договору.

1.3.6, У разi лiквiдацij Товариства Договiр лiс протягом усього стоку проведення лiквiдацil
1.4. сфеDа дii ДоговоDч.
1.4.1. Положеяня Договору поширено на Bcix працiвllикiв Товариства та € обов'язковими як

для Роботодавця, так i для прачiвникiв Товариства,
1.4.2.Сторояи визнають ,Щоговiр нормативним актом, його норми i лоложення дiють

бсзпоссредньо i € обов'язковими для виконаняя Роботодавцем та наймlцими працiвниками.
1.4.3. Положення Договору, як iTpyloBi логовори. що уклiцають.} лрацiвниками Товарис,lва,

нс павиннi погiршувати стаttовищс працiвникiв порiвяяно з нормаJ\,1и чишlого зlкояодавства.
ПоложснЕя Договору i трудових договорiв, що обмежують права i гарантii працiвникiв
Товариства порiвняно з !мнIlим заколtодtlвством, с недiйсними,

l,4,4. Н€вiд'смною частиною Договору с додатки до нього (Додатки 1-5).
1.5. ПоDядок внесення змiн та доповнеltь до Договорч.
1.5.1. Змiни та доповнення до Договору вносять за потреби лише за взасмною згодою cTopiH.
зацiкавлена сторона письмово повiдомляс iншу Сторону про початок провсдення

переговорiв (консультацiй) та надсила€ cBoi пропозицii. Друга Сторона лротягом семи днiв з

дня ix отримання розпочина€ переговори.
1.5,2. Пiсля проведсння попереднiх копсультацiй i переговорiв та досягненн, взасмноi згоди

щодо змiн i доповrlеЕь, рiшення про внесснн, змiн та доповfiень до Договору схв€lJIюють

зsгальнi збори найманих працiвникiв.
|.5,З, Жодна зi cTopiн протягом дiТ Договору не може в одвосторонньому порядку приймати

рiшення про змiну дiючих полоrкень, обов'язкiв за Договором або призупинити li виконаtняя,

1.6, ознайомлеяЕя пDацiвникiв з ДоговоDом.



_ ],6.,L.ПiслЯ пiдписаннЯ Договору РоботодавеLIь протягоМ п'яти робочих лнiв Ttlpaжvc
Договiр i доводить його до вiдома Bcix працiвникiв Това;иства пiд пiдлис.

1.6,2. У подальшому Роботодавець забезпечуе ознайомлення прийнятих працiвникiв
Товариства з.Щоговором пiд пiдпис,

1,6.3, Змiни до доповнення до Договору доводяться до вiдома працiвникiв у порядк}
передбачеяому пунктами 1.6.1, 1.6.2.

2.1,1. Вiдп!вiдIiо до стат}тних завдань сво€часцо та у повному обсязi забезпечувати
працiвЕикiв Товариства матерiа.пьво-тсхнiчними ресурсамиl fiеобхiдвими для виканання
працiвниками cвoi'x обов'язкiв, та створювати належнi умЬви прачi,

2.1,2. Вдоскоfiалювати систему матерiальноrо i нематерiального заохоченяя працiвникiв зметою пiдвищення продуктивностi прачi, рачiонального та ощадливого використання
облалнання. матсрiальних та iнших pecypciB.

2.2. Працiвники зобов'язуються:
2.2.1. Дбайливо стaвитися до маЙна Товариства, ощадJIиво використовувати виробничi

ресурси та матерiальнi цiняостi.

2. Господарсько_екопомiчва дiяльнiсть та
2, I. Роботодавець зобов'язу€тьсяi

2.2.2. ВикористовуВати наданi у розпорядження обладвання,
iнце майно Роботодавця лише в iятерссах Товариства.

З.2. Роботодавець визначас кадрову полiтику за
громtlдrlн не]aцехно Bil походження, соцiальноIо i
принiцежностi. cтaтi. мови. полiтичних поглядiв,
залять, мiсця проживllвня та iвших обстtlвин. як при
по службi.

ро]виток товариства

TexHiKy, травспортнi засоби та

принципом piBHocTi трудових лрав ycix
майнового claнy. pacoBoi та нацiонаtьноi
релiгiйних переконань. роду i характеру
прийнят.li на робоl).1ак i при просуваннi

_ 2.2.3. Утримуватись вiд органiзiцii страйiiв пiл час liT !оговору ]а умови виконання
Роботодавцем його положень.

2,З. Сторони зобов'язуються:
опсративно вживати зiцодiв щодо усунення передумов виникнення колективних трудових

спорiв (конфлiктiв). У разi ix виникнення пр.гнути врегулювання спору шляхом лримйрних
процедур у поряllку, визначеному зtконодавством, бсз призупцневня дiяльностi Товариства.

З, Трудовi вiдносини та забезпеченця продуктивноI rайяятостi
з.l, Роботодавець не мае лрава вимагати вiд працiвникiв Товариства виконаяяя робiт, нс

передбачених трудовим договором. Роботодавець повинен розробити та затвердити для кожнот
лосади (професii), передбаченоi штатним розписом, посадову (робочу) iнструiцiю, ознайомити
працiв_никiв з посадовими (робочими) iнструкчiями. У посадовiй (робочiй) iHcTpyKuii може бути
передбачсно виконання одним з працiвцикiв обов'язкiв iншого прачiвника у 

""пuдп*тимчасовоi вiдсутностi останнього (хвороба, вiдпустка, вiдрядження, тощо). При покладаннi
таких додаткових обов'язкiв на працiвника Роботодавсць повинен враховувати реальяiмоrкливостi ii виконання: квалiфiкацiйнi вимоги та заваflтФкенiсть працiвника. i:lплату
виконанЕя додаткових обов'язкiв Роботодавсць провадить вiдповiдно до законодавства про
працю та умов цього договору (Додаток l).

з.3. кожен працiвник ма€ особисто виконувати своТ обов'язки, працювати сумлiнно та
якiсно; свосчасно викояувати накЕIзи, розпорядження та локl|.льнi нормативнi акти Роботодавця.
зокрема! дотримуватись Правил внутрiшнього трулового ро]порядку, вимог яормативних aKTiB
з питаль охоронИ працi i протипожежноТ безпеки; негаЙно надавати на вимогу РOботодавця
звiти пр викояання cBoix обов'язкiв та використання робочого часу.

З.4. У разi змiн в орГанiзацii виробництВа i працi працiвники можlть бути звiльнснi з пiдстав.
передбачених пунктом l статгi 40 кЗпп, зокрсма, у разi: лiквiдацii, реорганiзачii, банкрутсгва
або псрепрофiлювання пiдпри€мства, установи, органiзацii', скорочення чисельностi або штату
п[вцiвникiв.

З.5. У випадках зitплаtllовtlного звiльненяя працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзачii
вирбництва i працi (з пiдстав, передбачсних п. 1 ст. 40 КЗпЛ) Роботодавець попереджас



працiвникiв псрсонмьно про маЙбутн€ звiльнення не пiзнiше, нiж за два мiсяцi. При цьомуРоботодавець пропону€ працiвнику iншу роботу за вiдповiдною професiсю чи спецiiLцьнiстю. а
за вiдсутностi такоi роботи або вiдмови вiд Hei працiвник npuu.uri*io"y.ro., .;r;.;i;;; i;;
звiльнсннi з пiдстав, передбачених пунктом l статгi 40 КЗпП, прачiвнику виплачують вихiдну
допомогу розмiрi середньомiсячного заробiтку,

при звiльненi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацii виробничтва i лрацi врlцовуеться
персвФкIrс право на заJ,Iишеяня на роботi, передбачепс статтсю 42 КЗпП та iншими
законодавчими актами.

з.6, У зв'язку зi змiнами в органiзацii виробвицтва i працi також можуть бути суттсво змiнснi
умови працi працiвника Товариства np" продов*е""i роботи за Tictcl ж спеttiмьнiсткlл
квалiФiкачiею, лосадою. ПрО змiну iстотяих умов працi ] 

"""r"" 
та розмiрiв оплати працi.пlльг, режиму роЬоти, встановлеяня або скасування неповного рбочого часу, сумiщЬння

проф€сiй, змiяу розидiв й найменуваяня пос4д тоцо - Робоrол*au" оер"о"-"но повiдомля€
працiвЕика не пiзцiше Hix за два мiсяцi, якщо працiвник 

"a 
з.одa" пфдо"r*увати робоry в

нових умовах, трудовий договiр припинясться вiдповiдно до пункту б cTaTTi 36'КЗпП з
виплатою вихiдноiдопомоги середньомiсячного заробiтку.

3,7. У разi звiльнеяня у зв'язку з виходом на пенсiю (ст. 38 КЗIlП), працiвник; виплач)ють
Maтepia,,rbнy допомогу в розмiрi посадового оlO]аду.

4.],l. Винагорода працiвникам Товариства за виконанч роботч провали.гься за почасово-
премiальною та за вiдрядно-премiальною системами оплати працi. 

-

,1,2. НоDми пDацi.

4. Нормування та оллата працi
4,l . Система оплати пDацi,

4.2, l, При вiдрядно-премiа,lьнiй оплатi працiвникаIl
виконаняя окремих функцiй та обсягiв робiт мохе бути
лорми чисельностi працiвпикiв.

4.3. оплата поацi.

встановлюють HopMoBaHi завдання. Дlя
встаяовлеяо норми обслуговування або

часу, а також при невиконаннi працiвником v
заробiтну плату виплачують пропорцiйво до

роботодавсць доводить до вiдома працiвника
плати) а також пiдстави утримань i] заробiгноi

4.З.1., Роботодавець Виплачуе заробiтяу Плату за мiсцем робОти або перерахову€ на зарплатнi
KapTKoBi рахунки (за бажанням працiвникiв) 19-го числа поточного мiсяй - за першу половину
поточЕого мiсяця та 4-го числа настулного мiсяця - за другу половину попереднього мiсяця,
Якцо дснь виплати заробiтноТ плати збiгасться з вихiдним, 

""я.поu"Й 
або неробочим дllем.

заробiтпу плату. виплачують Еаперсдоднi вихiдного лня. Заробiтну плату за час вiдпусток
виплачують не пiзнiшс нiж за три каIсндарних днi до початку вiдпустки.

. 4.3.2. ЗаробiтЕа плата за першу половину мiсяця мас бути flе менце оплати працi за
факгично вiдпрацьований час з розрахунку посадового окладу працiвника (при почасовiй
оплатi_пр_ацi) або оллати прачi за фактично наданi послуги (при вiлрялнiй оплатi працi).

4.З.З. Розмiр заробiтноi плати за повнiстю виконану мiсячну (голинну) норму прачi не може
бути нижчим за розмiр мiнiмальяоi заробiтноj плати.

При обчислеrlнi розмiру заробiтноТ плати д'Iя забезпечення ii мiнiмальяого розмiру не
враховуlqть доплати;

- за робоry в нссприятливих yмoBtlx прlцi та пИвиценого ризику для здоров'я;
- за роботу в нiчций та надурочЕий час;
- рз'iЗний харакгер робiт;
- премii до святкових i ювiлейнлх дат,
У paзi робати на чмовах неповвого робочого

п,,вноv1 обсязi viсячноi (гоlинноi) норми праui
виконаноТ норми працi.

4,3.4. При укладаннi трудового договору
рзltiр, порядок та строки виплати заробiтноi
п-,lати.

.1.].5, Роботодавець зобов'язу€ться проводити iндексацiю заробiтноi плати у зв'язку iз
tросIанням iнлексу споживчиt цiн вiдповi.]но оо ,чпо"одчu"r"а. lндексацiю 

"pu*ouyo,o 
оо

rliнiмальноi заробiтноj плати для забезпечення i'i гараятованого розмiру.



4,з.6, Роботодавець несе персонмьну вiдповiдапьнiсть зriдно iз законодавством за
виникнення заборl ованос l i i] заробiI HoJ плати.

4.4. вiдDядження.

,4,4.1, 
Працiвникам, якi ваправленi у службове вiдрядження. оплата прачi за виконану роботуздiйснюсться в розмiрi яе ниlсчому сере,tнього заробilку.

4.4.2. Днi вибутгя або повернення з вiдрядження. якi збiгаються з вихiдними. святковими або
неробочимИ днями. не вваr(аютЬся такими. у якi працiвник спецiаrIьНО вiдряджений для робот
у, вих iдний,. святкови й або неробочий день. Робота у вихiдниЙ, святковий або неробочий день увiдрядr(еннi € такою. якшо в наказi про вiдрядження прямо BKilJaHo, що працiвник
вiлрялжасться слечiмьно лля робоги у ui lHi.

4,4.З. Якщо працiвник спецiально вiдряджений для роботи у вихiднi або святковi й неробочi
днi. то робота в цi днi комленсусться у лодвiйному рЪзмiрi вiдповiдно до ст, 72 кЗлП. Якщо
працiвник вибувас у вiдрядження або повертасться з нього у вихiдний день. то йому пiсля
поверненяя з вiдрядження надаеться iнший деНь вiдпочинку у перший робочий д""i. ц,, с
найближчим до вихiдного або iнший день вiдпочинку за вибоjой працi"п"по,u ru погодженням
з керiвництвом, або здiйснюеться оплата в розмiрi, 

"a 
n"n uo"y 

"aр.д"rоло 
заробiтку (на вибiр

працiвяика).
4.5, оплата DобоIи \ святковi на неDобочi_lнi,
4,5.1, Роботу у святковi днi (якцо ]i не коN,iпенс)lоть iншиNl часом вiдлочиlrк1,) оп,.lач},lоть )подвiйному розмiрi,
4.6, МатеDiальне стимчлювання,
4.6.1. з метою посилення матерiального }аохочення працiвникiв .Говариства 

шодо
пiдвищення ефективностi та якостi робiт у Товариствi auaroaouyra" систем1 матерiального
стимулювання згiдно з Положенням (Додаток 2).

_ 5. Гарантii', компенсацiТi пiльги працiвникам
. 5.1, Роботодавець забезпечуе надання працiвникам Товариства гарантiй. компенсацiй та

пi,rы. пере]бачених законодав( l Bov.
5,1. Прачiвникам Товариства, якi мають дiтей-учнiв l4 класiв. l вересвя налаlо] ь

додатковий вихiдний день iз збереженням середнього заробiтку за рахунок власних коштiв
Товариства у порядку. визЕаченомУ ПравиламИ внутрiшнiогО трудового розпорядкуТовариства.

5.2, Працiвникам Товариства, якi мають дiтей-учпiв випускних класiв серелнiх
загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв, у деяь свята <Останнiй дзвоник) робочий 

"uc 
cnoio"enu

на з години зi збереженням серелнього заробiтку за pa*l,non 
"-,ra"n"i 

коштiв ToBapltcTBa 1,порядку. визначеному Правилами внlтрiшнього тр5лового рOJпоря-lк) Товариства.
5.3, ПрачЬникам Товариства та членам ix сiмей першого ступеня слорiднення нада€ться

знижка на Bci види послуг Товариства у розмiрi 50%,

6. Режим роботи, тривалiсть робочого часу i вiдпочипкч
6. |, тDивалiсгь Dоботи. облiковий пеDiод.
6.].L У Товариствi встановлено 40-годинний робочий тиждень,
6,1.2. Для працiвникiв Товариства. oKpiM працiвникiв, зазначених у пунктi 6,1.3,Щоrовор5.

встановлено п'ятиденний робочий ти)(,]ень ] двома вихiдними днями субота, недiля,
Тривмiсть робочого дня з понедiлка по п'ятницю - 8 годин.
Трива,riсть перерви для харчування i вiдпочинку - l година.
Час початкУ iзакiнчення робочого дня та час початку i закiнчення перерви дlя харчування i

вi.]поч!нку визначено Правилами внутрiшнього тр)довоrо розпорядку Товариства.
6,1.з, Для певних категорiй працiвникiв. зокрема лiкарського та середнього медичного

персонаlу встановлюсться скорочений робочий час:
- ]8.5 tод, наrиждень - в нормапьни\ )voвa\ працi:
- ]6 год, на тиждень - в шкiдливих та вахких умовах працi у вiдповiдностi ло ПереJliку

виробвицтв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливипlи умовами працi. робота в,ких дас право на



скарочену тривмiсть робочого тижвя (затв, Постаяовою кМУ вiл 2I.02,200Ip, ,]а Ml63) згiдноз !одатком 3;
- iншоiтривалостi - у випадках. встановлених чинним законодавством.
6,1.4. Режим ]эоботи. зокрема час виходу i закiнчення rчолепноТ роботи (злriни,.всl?но.влю| гься в Правилах 

_BHl 
Tpt ш Hbol о lр}дового ро,]лорядк).б,1.5, llри lviнних робога\ рех(иv робоги "i,u"оuпю.,"с, графiкачи зчiнносli, шозатвердr(уються кеРiвником i завчасно доводяться до вiдома лрацiвникiв,'6.].6. напередоднi святкових та неробочих ,"i; i";;l;;; ;;Ьоти для прачiвникiв

]_":::_":]::jly "ryцiвникiв, 
якi працюк)ть на умовах неllовного робочого дня. та робога якихне ча._ое {лерервноl о \арактер). скорочуюIь на o.1H} го_tину,

6,L7, Встановлю€ться при можливостi та у з"'язку iз поважними прtlчинамп на прохання
:p_ly:I11t i:i*""й робочий день чи неповний робочий т"",r."о. onnu'ro. працi пролорцiйновlдпрацьованого часу.

6.1.8. Забезпечу€ться тривlцiсть перерви мiж змiвами не мснше подвiйно.i тривапостi роботив попереднiй rviHi lвключаючи й_ час перерви на обiд) la ,pn"-ia," Щоlижн(вU,L)бе rперервноl о вiдпочинк) неvенше.{l lutrин,
6.2, Залучення до черILвання.

",_6,2l, 
До]волясrьС" змl,rаt" працiвникiв до робоIи в лонадурочний

оlльше чотирьох годин протяго\.t двох днiв пiлрял i l20 rоiин на
час, як виняток. не
piK, згiдно чинногозаконодавства.

6.3, Вiдпчстки.
6,.].l, Працiвникам Товариства нала€ться

капендарних днi.
щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 24

6.].2, Роботодавець надас щорiчнi вiдл}стки працiвникам згiдно з графiками. якi .]атверджу(за логодженням з Головою загмьних зборiв не пijнlше I5 грулня року. що перелус рокунадання 
.працiвникам вiдпусток. При складаннi гра4iкiв враховуютi in.apa"" in"up"i.uuособистi iнтереси працiвникiв i можливостiдля ix вiдпочинку. '

Iнтереси працiвниКiв, яki вiдповiдво до cтaTri l0 Закону Украiни (Про вiдлустки) вiд
I]лl]:::л* '_01]99 "О 

мо)куть використовувати щорiчнi uЙпу"iк" у зручяпй для них час.rOUOl()лавець врахов}с пIп час складання графiкiв вiдпусток у пOрядку. ви]начено]!t}Правилами_внутрiLцнього трудового розпорядку Товариства.
6,З.З, Роботодавець надас вiдпустки iнчlих видiв злiдцо iз законодавствоlr.

7. Умови охорони працi та здоров'я працiвпикiв

'.1, 
забФпечення безлечних умов лрачi .обов'язком Роб"r;;";.-i;Ъ"rодавець забезпечч.

робочi мiсця н€чIеr(ними засобами працi. iнструкцiями , о*;r;;; ;;i, ;;;;;;;""';;;i,jсавiтарно-побутовi умови,
7.2. Роботодавсць зобов'язаний:
7.2,1. Забезпечити виконання вимог Закону УкраТнп кПро охорону rlрацi) вiд I:1.10.I992 м]6q]-Xll та iнших нuрv.l1ивно_правOвих акlits , ,,n'u"o плuроп" ,',pou,. о ,чпол ,,pou,пралiвникiв па безпечнi та нешкiдJ,Iивi умови працi. nino,n au *оrпaпauцili. соцiальний захист чpil]i \ шко]жсння ]'х н ього ,lдоров'я.

7.2.2. Видiляти_ кошти у розмiрi 2% вiд рiчного фонду оплати працi на виконаяня]атверджениХ у Товариствi та погодr(ениХ з працiвникамИ комплексниХ Заходiв щодо,]осяlненнЯ всlановлениХ норча,]ивiВ бсrпеки. riti, lrИ лрацi la виробниЧО'u aaparounro.пi.]влшення iснrючоlо рiвня о\орони, працI. запооlгання 
9иладкаv виробничого травмагиlч).пR)фесiйногО зiцворюванняl аварiям i поже)каМ (lrMi - Комл;lексНi iаходи з охорони llрацi;

Jo]aToK 4),
7.2.З. При прийняттi на роботу ознайомлювати пiд пiдпис прачiвника з умовами лрацi танмвнiстю яа робочому мiсцi цкiдливих виробничих бапrорiu,'.а n|o'npaBa працiвникiв напi.-lьги i компеЕсацii за роботу в таких умовах,
7,].,1, Забе]печувати напеяснi умсlви праl(i на робочих мiсцях. безпеку техно]Iоriчнl]\процссiв. машин, механiзмiв. устаткуваняя та iнЙих засобiв 

"n|oO"nur"u, 
проводити ixп-rансlво_профiлактичний. капiтальний peNloHT та trипробуваl,"я 1 

"cTattoB,reHi 
терr,iни,



7,2.5, Забезпечувати безоллатно працiвникiв спецодягом та iншими засобами
i ндивiдуа,rьного захисту.

7.2.6. Забезпечувати працiвникiв Товариства питною водою.
7,2.7.Забезпсчити безоплатне проведення перiодичних медичних та шорiчного обов'язкового

медичного огляду працjвникiв, а також виконання рекоменлачiй висновкiв vс]ичнпI Kovicii' Ji]

результатами огляду працiвникiв.
Зберitаlи за працiвникачи на перiод прохо:жсння ними vедичного оtляr1 Micu< рurl,_,tи

(посаду) i серсднiй заробiток.
7.2,8. Не допускати працiвникiв до роботи, яка протипоказана iм за станом ]доров'я,
7.2,9. Дотримуватися TepMiHiB i лорядку проведення атестацii робочих Micub за умовами

праui ra за ]-i ре,])льгаlачи вживаtи заходiв шодо покрашення 1мов праui. медичноlо
обслуговувавня. оздоровлення працiвllикiв та Hi].,l]Illlя j'M Bi.lпoBi.lHll\ пi,rы i компенсаrliй.

7,2.10, Не рiдше рlLзу на квартalл комплектувати необхiдними медикаментами аптечки в )cix
структурних пiлрозлiлах Товариства.

7,2.11. Проводити раз на квартм за }частю представникiв загальвих зборiв найманих
працiвникiв аяалiз причин вивик}tення нещасних випадкiв, аварiй та профзахворювань.

Вiдповiдно до висновкiв роtроб,пяrи ]аходи шодо лолiпшення ctaH1 охорони праlti 1

Товариствi.
7,J. Поацiвники ТоваDисгва зобов'я laHi:
7,J.L Знаrи la викон)ваги вимоlи нормаlивно-правових aKliB ] охорони прачi. правила

експлуатаuii машин. механiзмiв. устаткування. правил поводження il шкiдrивипlи ra

небезпечними рсчовинaш{и,
'l.З.2. Дбтlи про особисту безпеку i злоров'я, а також про безпеку i злоров'я оточ) к-)чи\

людей у процссi виконаяня будь-яких робiт або пiд час перебування на територiТ Товариства та
дотримуватись Правил внутрiшиього трудового розпорялку (додаток 5).

7.З,]. Використовувати засоби iнливit)апьного та колективногп захисту у випадках.
передбачених законодавствоlr.

7,3.4, Прохолити навчання i перевiрк\ }нань 1 питань о\орони пpatti в порядк} та у cTpoKlt.
вс rановленi Положенняv про навчання i перевiрк) jHaHb .} питань о\орони працi.
затвер,lженому у Товариствi.

7,3.5, Прохолиlи 5 встановленоv) порядку,]а } сtроки псрiоличнi vедичнi огляди.
7.З.6, Свос,]асно iнформувати безпосередяього керiвника або Роботодавця про виникнення

небезпечних та аварiйних ситуацiй на робочому мiсцi, у структурному пiдроздiлj, Особисто
вхивати посильяих заходiв цодо запобiгання та усунення небезпечних та аварiйних ситуацiй,

7.3.7, За вевиконаяня вимог пунктiв 7.3,I 7.3,6 Роботодавець мас право притягати
порr шникiв до лисчиплiнарноi вiдповi]альностi,

8. Соцiальнi пiльги i гараЕтii
8.]. Роботодавець. виходячи з нaшвних фiнансових можливостей, забезпечу€:
8.].l, Налех(не утримання. ремоят i реконструкцiю об'сктiв соцiапьноi сфери (caнiTapвo-

поб)тових примiщень,га iH.),
8,1,], Надdння працiвникам ч.llерiапьноJ Jолочоlи. ]а tаявока праljiвника.,1а сivейниvи

обставинами у розмiрiдо одного посадового окладу,
8, 1 ,3. При.лбання новорiчних подарункiв для дiтей працiвникiв BiKoM ло l4poKiB.

9. ГарантiТдiяльностi представяицьких оргдяiзацiй працiвникiв
9,1. Роботодавець гарантус свобод) органi]ацi'i та дiяльностi ]агальних зборiв найманих

працiвникiв та iнших представницьких органiзацiй. провеjlення у неробочий rIac Jal,a]lыill\
]борiв найманих працiвникiв.

10. Вiдповiдальнiсть cтopiнt розв'язання спорiв
l0.1, У випадках невиконання або ненмехпого викон&lня обов'язкiв, передбачених

Jоговором, виннiособи притягуються до вiдповiдмьностi ]гiдно з чинним законодавством,
l0,2. Спори Mix Сторонами вирiшуються у порядку. встановленоNlу законодавством,



ll. Здключнi лоложенпя
11,1. Контроль за виконанням Договору здiйсню€ться безпоссредньо Сторонами або

уповноважсними ними представниками у порядку, встмовленому Сторонами в окремiй
письмовiй (або уснiй) угодi.

l1.2. Сторови, що пiдписали ,Щоговiр, щороку, Ее пiзнiше l5 сiчня року, що настас за звiтним,
звiтlrоть про викопаяпя Договору на зборах найманих працiвяикiв.
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РЙ"r: о.€,войчевко

l8.05.2022 року

Перелiк доплат та надбавок до посадовшх окладiв працiвяикiв
Товариствд з обмеженою вiдповiдальнiстю (<(,цlА_ЛдБr)

Додаток l
до колекIпвпого договору

вiд l8.05.2022 року

<(ДIА_ЛАБ ,)

1- Т.В.Софiлканич

погоджую

Голова зsгальrrих зборiв

Найменувания доп,пат
та надбавок Розмiри доплат та падбавок

Доп.пати

за сумiцення професiй (посад)l до 50% тарифяоi ставки (посадового окладY) посад
(професiй), що сумiцаються

за розширення зони обслуговування
аоо ]оlльшення оосягlв poblT-

встацовлюються у вiдсотках вiд посадових окl|адiв
вакан]них посdд (профссiй)або tимчасово вiдс) lHix
працiвникiв rалеltlно вiд обсягiв дола t ковот робrr t и 1
кожному конкретному випадку

за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутпього працiвниказ

до JOOyo тарифноi ставки (посадового окладу)
вiдсутнього працiвника, але не бiльце 507о одному
працiвнику або за фактично вiдпрацьований час,

за роботу у важких i шкiдливих та
особливо важких i особливо цкiдливих
1vовах працi lза реrlльtаrаvи а rec tauii
робочих Micub)

за роботу у вая(ких i шкiдливих умовах працi - l2.
15 вiдсоткiв посадового окладу;

за роботу у нiчний час з 22:00 до 06;00
20 Уо годиняоi тарифноi ставки (посадового окладу)
за кожну годину роботи у цей час

працiвникам, якi ]айнятi прибиранням

ц,апетiв
l0% тарифноi ставки

Надбавкш

за складнiсть i напруrкенiсть у роботiа до 507о посадового окладу

за високi досягнення у працi' до 50О/о посадового ок"lалу

9



за виконання особливо важливоi

роботи (на TepMiH ii'виконання) до 500% посадового окладу

Ъ"-о"а,]ня 

"ор"Д 
з основноЮ роботою, обумовлсною трудовим договоромl

роботи за iншою професiсю (посадою) протягом встановленоi закоподавством
додатковоi
тривмостi

робочого дня (робочоi змiни),
'Виконання у повIlому обсязi робiт з меншою
прачiвникiв.

'Виконання працiвяиком за його згодою обов'язкiв тимчасово вiдсутяього працiвника без
увiльнення вiд ocHoBHoi роботи протягом встановлоноi законодавством тривмостi робочоl о
дня (робочоj змiни ),

"Викпнання сво]'х обов'я,]кiв l пiдвишеНИv сl}ленеv напр)женосliлрацi в учовах. вiJviнних
вiд ]вичайного трудового процесу (у звiтний перiод. за необхiдностi пi;LlrlTOBKи ве,-tпк(lго
обсягу документацii або аналiзу значних потокiв iнформачii у стислi строки та в iнших
випадках).

'Якiсне виконання посадових обов'язкiв, вiдсутнiсть зауважень з боку безпосереднього
керiвника та HapiKaHb вiд контрагентiв,3начний особистий внесок у розвиток Товариства.
створення позитивного iмiджу Товариства при виконаннi cBoii посадових обов'язкiв.

Примiткаi
i. KoHKpeTHi пiдстави встановлення надбавок за складнiсть i налруженiсть у роботi. за високi
досягненнЯ у роботi. за виконаннЯ особливо важливоТ роботи та доплат ]а с)мiшеllня
професiй (посад), за викоtlання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього прачiвника. за розширення
зони обслуговування або збiльшення обсягiв робiт, ix розмiри та TepMiH виплати
визначаються директором Товариства iвстановлюються його наказом лiсля у]голження i]
засновниками.
У разi несвосчасного виконання завдань. погiршення якостi роботи iпорушення труловоТ
,1исциплiви зазначенi надбавки та допла'l'и директор'I'овариства cBojM наказом скасовус або
з\!еншус розмiр доплати незалежно вiд застосування/не3астосування до лрацiвника
,]исциплiнарних стягнень.
2, ,щоплати за роботу у вечiрнiй i нiчний час, за роботу у важких i шкiдливих та особливо
важких i особливО шкiдливих умоваХ працi. за прибираннЯ туапетiв провадяться за фактично
вiдпрацьований час на пiдставi табе,,liв облiку використання робочого часу,
3. Спори з питань премiювання розглядаються в порядку. передбаченому чинним
законодавством,

вiд штатноi (нормативноi) чисельнiстю
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Додатоп 2
до колективного договору

вiд l8.05.2022 року

погоджую

Голова загальяих зборiв

зАтвЕlцжуl()

prfleKTop ТЬВ <дIа_;t,tБ ,
)1le.11.' т.в.софi,lкаlrичО.€.Войчеllко

l8,05.2022 ооку

положенвя про наданпя матерiальнот допомоги, премiюваняя та заохочеяня цiнниDlи
подарунками працiвпикiв ТОВ (<,ЦIА-ЛАБ >)

l. Зага.jIьнi положення
],l. По,'lоження про матерiа-rьнl,допOмогу (.,taпi . Пt];rqцgllцr1 вll,]начul п(,ря.((,к j \M(,BIl
виплати працiвникам ТОВ (ДIА-ЛАБ ) (далi - Товариство) матерiальноТ допомоги (далi
до_поvога.), джерела фiнансування витрат на зазначенi цiлi i строки виплати лоломоl-и,
l2.Нuдuпп" допо"оги впроваджують з метою покращення матерiiцьного стану працiвникiв
Товариства та з метою впорядкування розлодiлення коштiв, налравлених на TaKi цiлl,

2. Види i розмiрц матерiальноi допомоги та умови iI вйплати
2.], Допомогу на поховання у разi cMepTi близьких родичiв (подружжя. батькiв. ..riTeii)лрацiвнику Товариства надають у po}Mipi прожиткового MiHiMjMy, визIJаченого уBcтaHoB,leHoMy законом порядку.
12, !опомоry Еа поховання працiвЕика, який помер пiд час дii трудового договору з
Товариством, у розмiрi не менше проr(иткового MiHiMyMy яадаютi'особi, 

"*u 
пuлiarо

документ,.що пiдтверлжують право особи на допомогу для поховання за рахунок коштiв
Фонду соцiа,rьного страхування з тимчасовоТ втрати працездатностi,

3. Порядок виплати лопомоги
]. L Допомогу надають на пiдставi ,]аяви праIliвника. який потребу€ допомоги. та док!ментiв.
шо пiдтверджують право на одержання допомоги,
].2. Maтepia,,lbHa допомога, надана згiднtl з даним Положенням. € безповоротноlо.

4. Премiювання працiвникiв
4.]. Показнш(ом, що дас право лрацiвяику на отримання премii. с сумлiнне та якiсне
виконання обов'язкiв, покладених трудовим договором. виконання виробничих завдань v
повному обсязi, вiдсутнiсть лорушень виконавсько'i дисциплiни. Пjавил внутрiшнього
Tpy_]oBolo роiлорядк1 ta правиr з очорони прачi,
4.2, Розмiри. пiдстави надання та порядок виплати премiй обумовлюються у кожномч
конкретному вппадку та оформлюються вiдповiдними наказами керiвника товариства.

5. Заохочення iнших видiв
4.1, Працiвнихам Товариства моr(уть буги наданi цiltнi подар}нки ло свя,]: Нови}i piK, Лень
заснування ТОВ (ДlД-ЛДБ)). 8 Березня та iнших за рахунок прибутку лiдlrрисмства,
,1,2. Розмiр коштiв, що мають бути видiленi на оплатУ цiнних подарункiв. фуршетiв, банкетiв
i презентацiй, визначають у кожному конкретному випадку загаriнi збори засновникiв Тов(ДIА-ЛАБ ) за поданням директора та погодженням засновникiв Товариства.
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погоджую

ГолоЕа загальЕих зборiв

О.€'.Войченко

18.05.2022 DoKy

Додаток 4
до колективпого договору

вiл l8.05.2022 року

А-ЛАБ ))
:r

Т.В.Софiлкапич

Комплекснi 3аходи щодо досягвевня встаповлених цормативiв безпеки, гiгiснп працi
та виробничого середOвища, лhвпщення iснуючого рiвня охоронп працi, запобiгапня
аипадкам виробппчого травматизму, професiйцого захворювання, аварiям iпожежам

2|l22 lll niK

.IФ

llл Наймеяуваняя заходу

Bapтicтb робiт (тис. грн.)
TepMiH

викопацня
Вiдпtrвiла;tьнi
за виконанняза

кошторисом
фактично
витрачево

l
Навчання посадових осiб
з питаяь охорони працi

4.0
l-п

квартали

lнспектор з кадрiв,
Вiдповiдальна особа
з охорони прачi

придбання нормативно_
технiчно'i лiтератури

5,0 III квартал
вiдповiдальна особа
з охорони лрацi

Проведення медичного
огляду
працiвникiв

5.0 lV квартал lвспектор з кадрiв.
Головний лiкар

] ПридбаЕня медикаментiв
для половнення аптечок

3,0 III квартал
Головний лiкар

Проведення очишення
систем вентиляцii 5.0 lIlKвapla]l 1Г{trрсKTtl1l

6

Придбаняя засобiв
iнли вiдуального захисту,
слецодягу, миючих
засобiв

40,0 lv квартм
!иректор

Всього 62,0
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додаток 5
до ко.rIективного договору

вiл l8.05.2022 року

погоджую

Голова загальппх зборiв IА-ЛАБ ))

О.€.Войченко \ТЛ.Со4iлкапич
j ,l

I8.05.2022 року

прАви.лА
внутрiшнього трудового розпорядку

для працiвникiв Товариства з обме (еною вiдповиальнiстю
(дIА - лАБ>

1.Загальнi полоя(ення
1.1, Вiдповiдно до Конституцii. кожен ма€ право на працю, що вк,lк]час мо,ltливir.l ь

]ароб-]яти собi на )киття працею! яку BiH вiльно обира€ або на яку BiH BillbHcl погоджусться,
Роботодавець створю€ умови для повного здiйснення громадянином права на працю, нацеr,нi
i з,lоровi умови працi. на заробiтну плату, не нижчоI вiд зазначенот законом.

1.2, Обов'язок iсправа честi громадrнина добросовiсна лраця в обранiй ttим c(lepi
с}спi,,]ьно-корисноi дiяльносt i. ло t риvання r р1 loBoi лисчиплiни.

Трудова дисциплiЕа в ТОВ (ДlА - ЛАБ)) забезпечу€ться створенням необхiдних
орIанilацiйни\ i еконпviчнttч \\|,,в ,,l,.я писпкопр(,,l}кIивltоl пplrtti. Bi tлпвi,t:rrыtttч
ставJенняN, працiвникiв до роботи. методами виховання! ]аохоченням :]а сумлiнну працк-\.

l.]. Трудовий розпорядок у ТоВ <!Iд - ЛдБ)) визнача€ться правилами внутрiшнього
т)-fового розпорядку, якi мають на MeTi змiцпенЕя трудовоI дисциплiни, стпмулювання та
lrотивацiю ефективноТ працi. покрацення органiзацii та умов праui, бiльш повну реалiзацil0
наJIвного трудового потенцiалу. пiдготовку квалiфiкованих кадрiв, рацiонапьне викорисl.ання
рбочого часу та вйсоку якiсть медичного обслуговуваняя.

],4. Правила внутрiшнього трулового розпорядку (папi-Правила) ТОВ <ДlА - JlАБll
рзроблено вiдповiдно до законодавства УкраТни. лалузевих правил внутрiшнього трудовог('
ро3порядку лля працiвникiв закладiв охорови здоров'я! з метою 3абезпечення чiтко'i
органiзачii прачi та вiдпочинку працiвникiв, налеясних безпечних умов працi, пiдвищення ij
проiуктивностi та еd)ективностi,

Правила € обов'язковими для виконання BciMa робiтниками. якi працкlкlть в ТОВ (ДIА -

ЛАБ)
1,5. Питання, пов'язаннi iз застосуванням Правил. вирiшук,lться лиректором ТОВ кflIД

- ЛАБ> в межах наданих l'ioмy прав. а у випадках. llередбачених законодавством i циNlll
правилами, спiльно або за погодr(енням загальних зборiв найманих працiвникiв вiдповiдно
.]о його повноважень.

1.6. З Правилами ознайомлюються Bci працiвники ТОВ (ДIА - ЛАБ) при прийомi на
роботу. Правила вивiшуються на видному мiсцi у примiценнi ТОВ (ДlД - ЛДБ),

2.Порялок прийняття на робоry та звiльнення працiвшикiв
2,I. Право на працю реапiзу€ться ш,qяхом уклаfання Mi>K праrtiвником i керiвником ТОВ

(Д]А - ЛАБ) трудового договору! за яким працiвник зобов'язусться виконувати робот1.

ЗАТВЕРДЖУЮ
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визначсну трудовим договором, з доц)имalнням правил внутрiшнього трудового розпорядку,а ксрiвник ТОВ (ДIА - ЛАБ)) - виплачувати прiчi"никовi ЪароОiтву плаry i забезпсчуuаiи
умови працi, нсобхiднi лпя виконання роботи, персдбаченi ai*оподЬ"".r"ч, про лрацю та
трудовим договором.

. 2.2. Пptl укладсннi трудового договору громадянин зобов'язанtrй подати паспорт абоiнший документ, що посвiдчус особу, трулову книжку 1у paзi наявностi) або вiдомосii про
трудову дiяльнiсть з ре€стру застрахованих осiб !ержавноiо рсссrру залаJIьнообов'язкового
державного соцiального страхування, а у випадках, пере.чбачЪних-iаконодавством! _ також
ДОК}а,{ент про ocBiтy (спсцiальнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiдповiдний вiйськово_облiковий докr,I\,1ент та iншi документи, зокрема санiтаЙу книжку для осiб, цозараховуються для роботи по Еаданню медичноi допомоги 1ilпдд,1, яа посади молодшоIмедичноi состри, та iнцих випадках, передбачсних MiHicTepcTBoM ЬiJрони злоров.я Украiнина вимогу працiвника, який влерше tlриймасться на робъту. lрудова книжкаоформлясться роботодавцем в обов'язковому порядку не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття
на роботу,

""__I9:]:a*.Ч 
яа вимогу працiвника ,]обов'язаний вносити до трудовоI книжки, що<Uерlгасться у працlвника. записи про.прийняггя на роботу. перa"елс"п, та звiльнсння,заохочення Iа нагороди за услiхи в робогi,

ллл_,lj^1,_т":л:л.л]ч: 
бry допущений до роботи бсз укладення трудового договору!оQормленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повiдомлiння центральногооргану виконавчоi влади з питаяь забезпечення формування та реалiзацi.i державноТ полiтикиз адмiпiстрування €дияого внеску на за"а,r""ооЬов'".*очa д"рr*u"пa Jo(i-on" 

".pu"yuu"""'О" ХР] 
О Т:' jl1],1yJa на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB v*pain".z.J, rlри прийнятт' на роботу, яка вимага€ спецiальних знань, роботодавець вправi

]::T:lT..,:1-T ,n9{}"1 nP-i"""nov ДИПЛОму. або iншого докуменl) про ocBil1IспецlаJlьнlс]ь. квалjфiкацiю). Вiдповiдно до основ }аконодавсгва Украiни про охоронуздоров'я, мсдичною iфармацевтичною дlяльнtстю можуть займатись особи. якi MaKlTbвiдповiдну ocBiTy та вiдповiдають €диним квалiфiкачiйним un"oa*,-*u встановлюються
YЧ:О::,у" охорони ]доров'я Украiни, Вiлповiлалrпi"." .u дЙ"опня зазначенихкваJIlФlкац]Йних виvог несе керiвник заклад} охорони.]доров.я,

2.4. Заборонясться вимагати вiд осiб, якi поступають на роботу, вiдомостi пропартiйну,_нацiональну приналсжнiсть, по*ол*снп", рессaрацiю та докумен r и, подання якихне псредбачено законодавством.

_ _ 
2.5, Укладення трудового логовору оформлясться наказом директора 0.()B (ДlД -ЛАБ).лро зарахування працiвника nu робоrу, де вкilзуються iuir"ny"un"" no"*nвiдповiдно до Дерхавного класифiкатора пробесiЛ, штатноЙ po.n""y-ru l"o"" onnur" npuu;.

_ . _ 
2,6.-Що початку роботи за укладеним трудовим договором Робойавець Тов (ДIд -ЛАБ) зобов'язаний:

:j::,l"nnr' працiвнику його права i обов'язки, проiнформувати пiд розписку про умовипрац1;
- наявнiсть ва робочому мiсцi, дс BiH буде працювати, небезпсчних iшкiдливих факторiв. якi
ще не усунуто, та моrcrивi наслiдки it впливу на здоров.я;
- йог0 права на пiльги i компенсацii за роботу в таких
законодавства i колективного договору;
- провссти iнсцlуктаж працiвника з охорони
пожежноi безпскиj

умовах вiдповiдно до чинного

працi. виробничоТ caнiTapiT, лiгi€ни працi та

- ознайомити працiвника з правилами внутрiцнього трудового розпорядку! колсктивним
договором, посадовою iнструкчiею. обов'я]ками дотримання """u. aч*о"одu""auч.
нормативних aKTiB, ЬструкцiЙ та правил з технiки безлеки. виробничоI caнiтapil, гiлiснилрацi та 

.пожежноi бсзпеки, лро заборону розголошення конфiденцiЛноi та службовоi
iнформацii;
- отримати письмову згоду працiвника на обробку персональяих даних з первинних джерел зметою забезпечення реалiзацii податкових вiдносиi та вiдпосин у сберi бу*.алтер""ко.о
облiку, а також письмовс 3обов'язання Про нерозголошення у буль-який спосiб персо"алоп"*
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даних iнших осiб, цо стануть вiдомi працiвнику пiд пiдписt та повiдомлення про Його права,
визначснi закоподавством у сферi захисту персонапьних ланих. та про мету ix обробки:
- визЕачити працiвниковi робоче мiсце, забсзпечити його необхiдними д,iя роботи засобами,

2.7. ТрудовиЙ договiр може бути розiрваниЙ на пiдставах, псредбачевих
законодавством. Працiвник ма€ право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений строк, поперсдивши про це Роботодавця письмово за два тижнi, Коли заява
працiвника про звiльIlеЕIlя з роботи за власним баrканням зумовлена неможливiстю
продовжувати роботу з повФкних причин, трудовий договiр можс бути розiрваний у строк,
на який вкщу€ працiвник.

2,8. ПрипиненнЯ трудовогО договору оформляеться наказом директора ТОВ (ДlА -
ЛАБ). Роботодавець зобов'язаний в день звiльнення видати працiвниковi копiю наказу
(розлоряджеяrrя) про звiльнен|lя, провссти з ним розрахунак у строки, зазначенi у cTaTTi
l lб цього Кодсксу, а також на вимоry працiвнtlка внссти наJIежнi зtlписи про звiльнення до
тудовоi книжки, що зберiгасться у працiвника. !ень звiльневня ввФкасться ocTaHHiM днем
роботи працiвIrика.

3.0cHoBHi обов'язки працiвн и KiB
]. l. Працiвники зобов'язанi:

- працювати чесно та сумлiнно, сво€часно i точно
роботодавця. додержуватись трудового договору.
ро}порядку. тр),]овоТ. виконавчоI дисциплiни. вимоl
технiки безпеки, по)кежноi безпеки;
- дбайливо ставитися до майЕа тоВ (ДIД - ЛДБ)). виконувати доручену роботу особисто. не
передоручати il виконанЕя iЕшiй особi, KpiM у передбачених законом випадках;
- вчасно приходити на роботу. використовувати весь робочий час для продукгивноi працi.
уФимуватись вИ дiй, що заважають iвцим прачiвникам виконувати ii трудовi обов.язки;
- сво€часяо зЕайомитися з графiком роботи;- в разi хвороби та Ееможливостi заступити fiа робоry, заздалеЙь сповiстити про це
Роботодавця ддя оргаrriзачii бсзперервного процссу;
_ дотримуватися порядку та чистоти на робочому мiсцi, у вiддiлсннi, кабiнстi, iпших
струкryрниХ пiдроздiлах, а такоr{ на територi-t медичного центру! псредавати свос робоче
мiсце. обладнання ) належноvу cTaлii
- дотримуватись лрофесiйних обов'язкiв, зокрсма цодо вимог профссiйноi етики,
деонтологii; збережсння лiкарськоТ таемницi, власним прикладом! здорового способу життя;
нацання коltсультативноi допомоги своIм колегамl пiдтримувати сприятливий морiцьно-
психологiчний клiмат у колективi, та iнших обов'язкiв, псредбачених законодавством;
_ з'являrися в иеробочий час на вимогу РоботодавLц для надання медичноi', психологiчноi допомоги
при масових надходженнях хворих i потерпiлих та у випадках, передбачених законодавством, ]
оплатою 1а фактично вiдпрацьований ча(.
- знати та виконувати iяструкцii користуванвя машинllмиl мехапiзмами, устаткуваяням!
засобами iндивiдуального захисту;
- пIюходити у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;
- спiвпрацювати з Роботодавцем у справi органiзацii безпечних та uешкiдливих умов працi;
- особисто вживати посильних зiцодiв щодо усупення будь-якоi виробничоi ситуацii, яка

створюе загрозу життю i здоров'ю або людей. якi його оточ}'Iоть, та довкi]Ulя;
- повiдомляти про небезпеку безпосерсднього керiвника, Роботодавця та дiяти згiдно схеми
оповiцення - збору керiвництва при надзвичайних сиryацiях та катастрофах;
- систематично пiдвищувати piBeнb лрофесiйпих знань та майстерностi.

3.2. Прачiвник1 забороня.ться,
- нс виходити на робоry бсз повiDкних причин або ставати до роботи в cтaнi аJкогольного,
наркотичного чи токсичного сп'янiння, вирФкеноi фiзичноi або психiчноi перевтоми, з
ознаками iнфекцiйного захворювання;
- вживати Еа територii або в примiщеннях ТОВ (ДlА _ ЛДБ> алкогольнi налоi, наркотичнi,
токсичнi речовини;

виконувати розпорядження! накази

правил внутрiшнього трудового
нормативних aKTiB з охорони працi.
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- знсважливо ставитися до вiдвiдувачiв, членiв ix родин або до спiвробiтяикiв ТОВ <.ЩlА -
ЛАБ>;
- розголошувати чи сприяти розголошенню конфiденцiйноi чи службовоТ iнформацii. у т.ч,:
розголошуватИ у будь-якиЙ слосiб псрсональнi данi iнших осiб, якi стали йому вiдомi у
зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв або пiсля звiльнення з ТОВ (ДIА _ ЛДБr.

З.3, Перелiк обов'язкiв (робiт). якi виконус кожен прачiвник за свосю спецiа-цьнiстк).
квалiфiкацiсю або посадою, визначасться передбаченими положсннями, посадовими
iнструкцiями, технiчними правилами та iншими документами! ]атвердженими в
установленому порядку.

3,4. Прачiвники на робочоvу мiсцi дотрим)ються дрес-коду та корпоративноi к)льтури
ТОВ (ДIА - ЛАБ>. Зовнiшнiй вигляд працiвникiв повинен бути акуратним, стриманим.
охайним, Переважним стилем одяry с офiцiйно-дiловий. Носiння слiвробiтникsми одягу! що
не вiдповiдас нормам медичного закладу - спортивних костюмiв. шортiв. бриджiв. майок.
дуrке коротких спiдниць та iншого занадто вiдкритого, зучвалого або рваного одягу
(вiдкритий живiт, глибоке дскольте, розрiзи! прозорий оляг та iH.) не допуска€ться. Медичнi
працiвники повиIrнi дотримуватися профссiйного дрес-кодУ, який поредбача€ медичну
форму - халат або медичЕий костюм, - бездоганно чистi, випрасуванi. Обов'язковим е змiнне
взуття на стiйкiЙ миючiй пiдошвi. ВiдсутнiстЬ встаповленоi медичноi форми (або часткова
вiдсутнiсть) вважа€ться порушенням дисциплiни. Сприяс пiдвищенню ефективностi роботи
носiння бейджiв, що вк€Lзують прiзвище. iм'я. по батьковi та посаду спiвробiтника, KpiM
мсдичноi форми, до зовнiшнього вигляду сгliвробiтникiв лред'являються TaKi вимоlи|
волосся повинне бути чистим. мати охайний вигляд! довге волосся акуратно залравленим:

чистi руки з коротко пiдстрижсними нiгтями, н9яскравий манiкюр.

4. OcHoBHi обов'язки Роботодавця
4,], РобоIодавець зобов'я]аний :

- правильнп орrанiз5ваtи праuкr прашiвникiв. lUоб коI(ен праUFrвав 1а cвn, ю спецiальнiсlп i

квапiфiкацi€ю, був о3gайомлений iз встановленим завданням. забезпечений вiдповiлними
iнструментами, обладнанням. матерiалами. пiками, приладдям. ]асобами vеllичного
призначення, iншими ресурсами, необхiдяими для безперебiйноi i ритмiчноТ роботи;- неухильно дотримуватись заководавства про працю та охорону працi. ]абе]печ)вати
трудову виробничу дисциплiну. усунення втрат робочого часу, рацiонмьне використання
трудових pecypciв. формування стабi-пьного колективу; застосовувавня до пор}шникiв
трудовоi дисциплiни дисциплiнарних стягнень:
- по-,liпшувати умови прачi. забезпечувати Ha-,ter(He 1ехнiчне обладнання робочих мiсць.
cl ворюва] и уvови роботи. шо вiдловjдаюгь правилаv о\орони працi. те\нiки бе{пекll.
санiтарним нормам;
- створювати умови для забезпечення високого рiвня медичноi допомоги. зростання
прод)к]ивносliпраUi шляхоч впрова-]ження HoBiTHix дося|нень на) ки i Iе\нiки:
- всi,qяко ро]вивати форми органiзачii iстимулювання працi; здiйснювати заходи щодо
пiдвишення ефекlивносгi лрачi. органilовlваги вивчення. лоширення i впровадження
передових прийомiв та методiв працi: н4lавати мо2(ливо(тi та сlворювати умови д--lя
пiдвицення працiвниками своеi квмiфiкачii;
- систсматично проводити iвструктажi (навчання) працiвникiв з питань охорони працi.
пожежноi безпеки:
- вживати необхiдних заходiв для профiлактики виробничого травматизму, професiйних та
iнших захворювань;
- забезпечувати працiвникiв спецодягом та iншими засобами iядивiдуаqьного зачисl) згiдно
лiючиr норv та нор\lагивно-правовиr aKtib:
- вип]ач)ваlи rapoбilH\ плаl) ) всlановл(нi {aKoHoJaBcIBUv lсрviни,

5. Робочий час та його викорпстання
5,1. Нормальна трива,riсть робочого часу не можс псрсвищувати 40 годин за тиждень.

40-годинна норма робочого часу встановлена Iця директораJ керiвникiв вiддiлiв, служб та
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iнших пiлрозлiлiв (немедичних), спецiалiстiв, технiчних слукбовцiв, робiтникiв, мQлодших
медичних сестер.

5.2. Дя працiвникiв, працюючих щодснно, згiдно мiсячноi норми робочого часу
встановлюсться п'ятиденний робочий тиждснь з двома вихiдяими днями у суботу та
нодiлю. Фахiвцям з базовою та неповною вищою медичною освiтою, молодшому медичному
персонtшу може встановлюсться змiнвий режим тривалiстю робочоi змiни l2, 24 години, яка

визначаеться (графiком змiнностi)) та узгоджу€ться в колсктивЕому доловорi,
5.3, За письмовим погодженням мiж прачiвником i роботодавцем для працiвника може

встановлюватися гнучкий режим робочого часу. що передбачас саморегулювання
працiвником часу початку, закiнчсння роботи та тривалостi робочого часу упродовж
робочого дня, на визвачений строк або безстроково, пiд час прийняl-rя на роботу або пiзнiшс
вiдповiдно до ст,60 КзПП.

На час загрози поширення епiдсмii, паЕдемii тrабо у разi виникнення загрози збройноi
афесii, надзвичайяоi ситуацii тсхногенного, природвого чи iншого характсру гнучкий режим
робочого часу може встановлюватися наказом (розпорялженвям) роботодавця. З таким
наказом (розпорядженням) працiвник ознайомлю€ться протягом двох днiв з дня його
приЛняття. але до }апроваджсння гнучкоrо режим} робочоl о часу.

У разi виробничо-технiчноi необхiдностi та./або для виконання невiдкладних чи

непередбачеfiих завдань роботодавсць може тимчасово (Еа термiп до одного мiсяця протягом
кiцендарного року) застосовувати до працiвникiв. яким установлено гнучкий режим
робочого часу, зага,,Iьвий режим роботи на пiдприемствi, в ycTafloвi, органi]ацii.

Роботодавець, виходячи iз структури робочого часу та встановлсного облiкового перiоду
норми його Фивалостi для кожноlо окреvого прачiвника. у]годжу. час роботи працiвника.

дrя якого встановлено гнучкий режим робочого часу, з режимом роботи iнших прачiвникiв
шляхом рсгулювtlвня фiксованого, змiвного часу iчасу перерви для вiдпочинку i \арчування,

ЗапровадженЕя гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змiн у HopMyBaHHi.

оплатi працi та нс впливас на обсяг гру,лових прав прачiвникiв.
5,4. За письмовим погодженням мiж працiвником i роботодавцем для прачiвника може

]:lстосовуватись надомна робота - ue форма органiзачii працi, за якоi робота викону€ться
працiвником за мiсцем його проr{ивання або в iвших визначених ним примiшеннях. що
харакгеризуютьсЯ нмвнiстЮ закрiпленоi зони, технiчних засобiв (основних виробничих i

ясвирбЕичих фонлiв, iHcTpyMeHTy, приладiв, iнвснтарю) або Тх сукупностi, нсобхiдних для

аrробtrицтва пролчкчii, надання послуг, виконання робiт або функцiй, передбачених

!,стаповчими документами! aцс поза виробничими чи робочими примiщеннями роботолавчя.
У рзi запровалхсення надомноi роботи робочс мiсце працiвника € фiксованим та не

*о*е б}ти змiпено з iнiцiативи працiвника без погодження з роботодавцем у спосiб.

впзцачепий трудовим договором про надомну роботу. Рiшення роботодавця про вiдмову в

наданнi згоди на змiну робочого мiсця з iнiцiативи працiвника ма€ бути обгрунтованим,

Прачiввик у разi неможливостi виконання робати на фiксованому робочому мiсцi з

незaцсжних вiд нього причин ма€ право змiнити робоче мiсце, за умови повiдомлення

рботодавця не мснше нiж за три робочi днi до Taкoi змiни у спосiб, визначений трудовим

договором про надомну роботу..
Викояаяня надомноi роботи нс тягне за

впливас на обсяг тр}дових прав прачiвникiв.
собою змiн у HopMyBaHHi, оплатi працi та не

Забезпечення засобами виробництва. матерiмами та

виковання прачiвником надомноi роботи, покладаеться
iнструмевтами. необхiдними,tLtя
на роботодавця, якщо iнше не

перелбачено тру,ловим договором,
На час загрози поширення епiдемiТ, пандемiТ, необхiдностi самоiзоляцii прачiвника у

випадках, встановлених законодавсlвом. та7або у разi виIlикнення загрози збройноi агресiТ,

надзвичайно'i сптуацii техногенного. природного чи iншого характеру надомна робота може

запроваджуватися наказом (розпорядженням) роботодавця без обов'язкового укладення

трудового договору про надолtну робот1 в письмовiй {DopMi, з такиNl наказо\l

(ро]порядженням) прачiвник о_Iнайпм,'lю, lься проlягоv _lв0I lHiB { ,lнq Йоlо приЙняllя,,1_1е

до запровiцження надомноl роооти,
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!fu--у caxocтifuo впрiшус, в якхй спосiб доручати працiвниковi роботу iKoETpoJшoBaпl ii вш(оцаlщ та забgзпсчус достовiрний облiк Йо"чпоi'робо.п.
Надомяа робота може б}тл запроваджена викJIючно для осiб, ЪKi мають лрактичнiнавrlчкп аиконання певrrих робiт або можуть бути навченi таким навичкам.
Вагiтнi tкiяки, працiвники, якi мають литину BiKoM оо ip"o"'po*i" або здiйснюютьдогляд за дитиною вiдповiдно до медичпого висновку до досraпё""" 

""ю 
,""r"рiчного BiKy,працiвники, якi мають двох або бiльце дiтеЛ BiKoM до rj po*i"-uOo д"r""у з iнвалiднiстю,батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiлгрупи Д l .pyi", u.гчпоi'оaоби, якi взяли пiдопiку дитину або особу з iнвалiлвiстю з дитинiiва пiдгрупи a't .pynn, 

"u*yro 
прчцювати наумовах надомноi роботи, якцо це можливоj зважаючи на виконувану роботу. та

роботопавець ма€ для цього вiдповiднi ресурси la засоби,
5.5. 3а лисьмовиМ погодженняМ мiж_прачiвникоМ i роботодавцеМ Для ПРацiвника можезitстосовуватись дистанцiйна робота - це форма органiзацii праui, за якоi робота B"no"yar"""працIвником поза робочими примiщеннями чи територiсю рЪботодавц", Ъ будо-"*о"у мl"цiза вбором працiвника та з використаЕням iнформiчiИно_коiуri*'ч,fr Гiri" r"*rопо.iИ.у разl зilлров€шження дистанцiйноi роботи працiвник самостiйно визначас робоче мiсцета несс вiдповiдальЕiсть за забезпечення безпечниi i нешкiдлr""* у"о" прчцi nu 

"оо"у.при дистапцiйнiй Рботi працiвник розподiляс робочий 
"u" "u 

чrч"п"л розсуд, на ньогоне поширюються правила внутрiшяього трудового розпорядку. якщо iнше пё u"."a".Hoтрудовим договором.
За погодженням мiж працiвником i роботодавцем виконапня дистапцiйrrоi роботи можепо€днувmися з виконанням працiвником роботи на робочому мiсцi у примiщеннi чи натериторii роботодавця, Особливостi посднання листанчiйноi роботи з рЬбо;ою на роОо"оrуMicui у п_Римiщсннi чи на територii роботодавця ".ru"o";;;;;; ;;.iБоr" ,o.ouooo" nooдистанцiйну роботу.

_Порядок i строки забсзпечення прачiвникiв. якi виконують роботу дистанцiйно.НеОбХiДними для виконаяня ними cBoii обов'язкiв oor*"un i"",- nio.paM'o_Tex' iчним изасобамi, засобами захисту iнформацii та iнщими засобами, порялок i строки поданнягмипr].л працiвниками звiгiв про виконану робог). porrlp. пор'"Й* i стоки виплагипрацlвникам компенсацii за використання нмсжних Тм або орен.аЬваяих ними обладнання.програмяо-технiчних засобiв. засобiв захисry iнформацii та iнших засобiв, порялоквiдшкодування iншцх пов'язаних з викоllанням дистанцiйноi роботи витрат визначаються
тудовим договором про дистанцiйну роботу.

На час загрози поци!rенця епiдемii., пандемii, необхiдностi самоiзоляцii лрацisника увипадкlц, встановлсних законодавством, та,/або у разi виникнення загрози зброЙноi агрссiiнадзвичайноi сиryацiТ техногеяного, природного чи iншого харакгерi дистанцiЯна роботаможе запроваджуватися нмlLзом (розпорядr(енням) роботЬдавця без обов'язкового
у_ч:i:" трудового договору про Дистанцiйну роботу в письмовiй формi. з таким наказом
{ розпоряджен ням) працiвник ознайомлю€ться протягом двох днiв з дня його прийняття. але
до запроваджсння дистанцiйяот роботи.

Вагiтнi жiнки, працiвники, якi мають дитину BiKoM до трьох poкiв або здiйснюють
догляд за дитиною Вiдповiдно до медичНого висвовку до доСягнсння нею шестирiчного BiKy.працiвники, якi мають двох або бiльше дiтей BiKoM до tS poKiu Й дriппу з iнвалiднiстю,
батьки особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи А I .рупr, а,"Йi-"""О", якi взяли пiдопiку дитияу або особу з iнвалiдпiстю з литинiтва пiлгрупи A'I .рупп, мо*у.о працювати на
умовах дисгаяцiйнОi роботи, якщО це можливо, зважаючи на виконувану роботу, та
роботодавець ма€ ди цього вiдповiднi ресурси та засоби,

л,__j_9:..Ч lp*b:y:T,IОЧ (ДlА - ЛАБ, встановлюються норми робочого часу
ВЦПОВЦПО ДО наказу МОЗ Украiни вiд 25 травня 2006 року Jф 3 |9 .Лро затвердження норм
р*-т :ту ry,r" працiвникiв закладiв та установ охорни здоров'яD ia постаяови КабiнетуMiHicФiB Украi'ни вiд 2l лютого 200l року N9 lбЗ "пй .u*й;;;;";epeniKy urробrичтu.
цсхiв. професiй i посад iз шкiдливими умовами прачi, робота'в яких rua npu"o nu a*opor"nyтрива.riсть робочого тижня>;
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40 годин ва тиждснь:
- лля керiвникiв. Iх ]асг)пникiв. lоловни\ б}хlа.lгерiв la Iх застlлникiв. керiвникiввiддiлiв. сл)жб ra iнших пiдроздrл|в (}а виняIком лiкарiв та фахrвцiв з базовоюl ганеповцою вищоЮ медичноЮ освiтою - керiвникi" сrрупiур"и* пiщоздiлiв та закладiвохорони здоров'я, у тому числi амбулато!но-полiклiнiчнихi'голБвних 

фахiвцiв (головrrrrхмедичних сестер! лоловних фельдшерiв, .головних iнженерiв, головних енергетикiв.головних технологiВ тоцо). фахiвцiв. технiчних сл)жбовцis та робiтникiв (за 
""n"r*o,lих. \Io лрацю( ) шкiдливих )voBax llрацi):_ для молодших медичних сестер, сестер-господарок (за винятком тих. хто прац\lс iз

_л _шкi,лливими умовами працi1,
Jб.) години на тиждень i

- для керiвникiв структурних пiдроздiлjв (вiддiлень. вiддiлiв. лабораторiй. кабiнетiв TolIlo) ]числа лiкарiв та фахiвцiв з ба3овою та неповною 
""цоо oauiror, керiвникiв з чиспафахiвцiв з базовою та неповною вицою освiтою. лiкарiв ,u 6*iuu;u з базовою та

" _ ЖЁЖ."!l"J^Т;ЖХЖ#;i,:"РеДп "о,о ",,д" ""о,о 
лерсо;а,Ilу), ]а винятком гих.

Jo години на тиждень :- для лiкарiв (у тому числi лiкарiв - керiвникiв вiддiленнr, кабiнету, лабораторii);молодцих спецiалiстiв з медlrчною освiтою; молодших 
"едrчпп* "есaaр {"есaра-

:.т9:!,ч:lч:. . 
санiтарка-буфетниц", .."rpu-.o.noi"";, 

-;;;;", 
прибира,lьницявирооничих примiцlень тошо)

30 години на тиждень :

- пля лра.цiвникiв. безпосередньо 
.здйнятих рентгенодiагностикою, ф,lюорографiсю. наротацiйвiЙ рентгенотерапевтичнiи ycTaHobui, uia!-iпп"'-птролем; мололшiспецiапiсти 3 медичяою освiтою та 

"onooru "bon""u "aaapu 
p"nraani"aonn*

флюорографiчних кабiнетiв та установок за умови безпосередньот зайнятостi ле менш якполQвини робочого дня наданням допопtоги лiкаревi пiл 
"ua 

u"iunonn" ним робil J
рептгенодiагностики, флюорографiТ. nu рaпr.aпо.aрuпau."чпiП y"rano"ui з вiзуальнимкон lролеv,

З3 години на тиждень :- для лiкарiв, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих;- лiкарiв та середЕього медичЕого персон;Uiу! 
"ni 

прчцюar"'пч протязi всього робочогочасу на мсдичних генератора\ ультракороткохвильовот частоти поryжнiстю бiлыпе Hilk200 ват.

_л""U*.r:.:::; _коли 
з|iдно з графiкоv робоlи або правилаvи внуtрiшньоlо lр)доsого

розпорядку цl лlкарi працюю]ь у ctauioHapi (черl}вання. проводять 
"Ъ"i,rчр"о-проau,r"r,,апрофiлактичну роботу, диспансеризацiю.1, тривЬiсть т* рБо"Б" ,"" 

".тановлю€ться 4{)годин на l и)l(]ень.

5,7. У ТОВ (ДlА - ЛДБtl застосову€ться щомiсячний облiк робочого часу,
5.8, КОжен ПРацiвник зобов'язаний вiпмiтити qвiй пр"riл 

"u 
pnon.1, 

"n 
лочатк) роботl1. апо закiнченнi робочого дня з&пишати свос робоче Micue у пор;ку, всiановленому у tOB(ДIА - ЛАБ)). Час витрачений на переодягання перед початком i пiсля закiнчення робочогодня (змiни). не входить в облiк робочого часу.

5,9. Застосовувати роботи в надурочний час Работодавцю дозволясться у винятковихвила.]ка\, вiдповiдно до чияного законодавства,
5.10. Забороняеться у робочий час:

- вi:во_liкати працiвникiв вiд ixHboi безпосередньоi роботи:

:,:]]ll]],:i11 
або ]нiмати ]i t робоlи для виконання | роvадських обов.язкiв i провеlенняpl]HQlo р]} зaцодlв. що не пов яJанi j виробничою необ\irнiсlю.j.l l. Влхiднi днi, цри застосуваннi 5-ти денвого робочого тижня, виходячи з iнTepeciB

ВИРОбНl!ЦТМ праЦiвяикам можуть надаватися протягом робочого тижня l не слiвпадати ззага]ьнllчЦ :нями вiдпочинку, тобто переноситися на tlаступний або попереднiй день за
загапьвпч Bltli.]Hиll.

21



5.12. ,Щля працiвникiв зi змiнним графiком роботи вихiднi днi передбачаються згiдно

5.1З. oкpeМi працiвники (KpiM тих, що працюють за графiком змiнностi) моr(уть
змучатися до роботи у святковi i неробочi днi за письмовим нака]ом лиректора. за зго"lок)

працiввика, з компенсацiсю за роботу у TaKi лнi, що здiйснк)сться вiдповi,цно ,lo

законодавства.
5.14. Графiк надання щорiчних вiдпусток затверджуе Роботодавсць, виходячи з

необхiдностi забезпечеяня нормальвоi роботи ТОВ (ДIА - ЛАБ)) i сприятливих умов для
вiдпочинку працiвникiв. Графiк вiдпусток ск.лада€ться на кожний календарний piK i

доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.

б. Заохочення ]а успiхи у роботi
6.1, За зразкове виконання обов'язкiв, всlановiених трудовим договором. iнiцiаrив),

lрив"r-п1 беr:оrанну робоt1. значнi rpy.loBi lосяtнення lасгосовуюlься Iaкi lэхо,lи
заохочення:

оголош€ння подяки;
нагородження грамотами, iншими вiдзнаками ТОВ (ДtА
преviювання прачiвникiв вичолячи 1 показникiв роботи.

6.2. Працiвникам. якi успiшно i суvлiнно виконують своI

- ЛАБ);

трудовi обов'язки надасться
такаж перевага кар|срного зростання,

7. Вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi дисциплiни
7.1, Порушення тудовоТ дисциплiни. тобто певиконання або невапежве виковання з

вини працiвника поклаJlених на нього трудових обов'язкiв. тягне за собою в'ltиття lаходiв
дисциплiнарного стягнення або l ро]!lадського впливу,

7.2. За порушення трудовоi лисчиплiни до працiвника може бути ]астосовано одпн ]
таких заходiв стягнення:

_ догана;
- звiльненяя
7,]. Дисциплiнарне стягнення застосовусться безпосередньо 3а вияв-,lенням проступку.

апе не пiзвiше одного мiсяця з дня Його виявлення. не враховуючи час) lвiльнення
праuiвника вiд роботи у зв'язку iз тимLiасовок] непрачезлатнiстю або перебування його )

вiдпустцi,
7.4, До застосування дисциплiнарного стягнення власник або уповноважений ним оргаlt

повинен заr{адати вiд порушника трудовоi дисцип,,iiни письмовi пояснення, Вiдмова
працiвника дати поясневня не може бути перешкодою для застосування стягнення. При
обраннi виду стягнення власник або уповноважений ним oplaн повинен враховувати ст) пiнь
тяжкостi вчиненого проступку i заполiяну ним шкоду, обставини,3 яких вчинено проступок.
i попередню роботу працiвника, За кожне порlшення тр)довоi лисl(иплiпи може бчтх
,]астосовано лише одне дисцип-liнарне стяiнення.

7.5, Стягнення оголошусться у HaKaзi iз зазначенням мотивiв його ]астос}вання i

повiдомляеться прачiвниковi пiл розписку у три,lенний TepMiH.

?.6. Якшо проlягом рок} ] дня накладення дисциплiнарноIо стягнення прачiвника не

буде лiддано новому дисциплiнарном} стягненню. то BiH вважасться таким, lцо не мав

Lисцил,,liн,lрноlО сlяlнення, Якшо прачiвниК нс lоп)сlиВ НuВОrо ttОРl'ШеННЯ rpl_tob.li

дисцип-riни iдо того ж проявив себе як сумлiнний прачiвник. то стягнення може бути ]няте

Jo lаtiiнчення одноI о рок) ,

Протягом строку дiТ дисциплiнарного стягнення зzlходи щодо заохочення до працlвника не

застосов),ються.
7.7, Працiвники несуть Maтepiа,rbHy вiдповiдмьнiсть за шкоду. ]аподiяну Товариству.

порушенпя пок-,iадених яа них трудових обов'язкiв,
При прлтягненi працiвника дО матерiаlьноI вiдповiдал ьнос1 i права i raK,.,rrtri iHtcpccrr

прачiвникiв гарантуються шляхом встановлення вiдповiдмьностi тiльки за пряму дiйсну
шкод!,. -]ише в мехах i порядку, передбачених законодавством, i за умови, коли така шкода
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заподiяна Товариству винними п
Jаtнdчени\ пiдсгав iyvoB чагеD,а.],]ьнРUl'ИЛРаВНИvИ 

JiЯНняvll лDаlliвнила. за наявносli

;i*;жн". ;;il 
J;;"";T,-;;:j;iiffiH: " ;;il:*"ll;;l,t.;" ъ,ж*l*,

7.8, У разi виникненвя бч
)ловноваженим ;"r;;;;;;;Ъ ;i::;:YI 

СПОРiВ., ЧИ СУЛеРечок мiж власником або
Ко:.*с1 ,u*o"iu npn 

";;;;';;о;;:*"lВНИКаvИ 
ДО ix ВИРiШеННЯ ]асгпсов}к\|ься норчи

2з

l



Е.

ý<

E-iь€

lT*
Е"

I

щ

l


