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.Щаний колективний договiр (надалi - Колективний договiр) укладено на ocHoBi

чинного законодавства з додержанням вимог Законiв УкраiЪи кПро колективнi

договори i угоди>, (Про оплату працi)), (Про охорону працi>, Кодексу Законiв про
працю Украiни, iнших законодавчих aKTiB Украiни.

1. зАгАльнI положЕння

1 .l , Колективний договiр укладений мiж:
- роботодавuем ТОВ (МНД ТРЕЙДD (надалi - Роботодавець), в особi директора
Ниметi Жолта Ернестовича, з однiеi сторони, та
- працiвниками ТОВ (МНД ТРЕИД), в особi уповноваженого представника
працiвникiв Ниметi Наталii Валерiiвни (надалi - Представник працiвникiв), обраноi та

уповноваженоi працiвниками, яка дiе вiд iMeHi та в iHTepecax працiвникiв, з дрУгоТ
сторони, (надалi разом iменуються - Сторони).

1.2. Колективний договiр е актом, який реryлюс виробничi, трудовi i соцiально-
економiчнi вiдносини на ocHoBi узгодження iHTepeciB працiвникiв та Роботодавця.

l .3. Колективний договiр укJIадено для:

y а) чiткого визначення прав та обов'язкiв CTopiH цього.Щоговору;- б) реryлювання та удоскончшення умов оплати працi,
висококвалiфiковану, продуктивну та якiсну працю;

в) покращення умов працi, побуту та вiдпочинку працiвникiв;
г) визначення оQновних положень та створення умов для додержання правил

внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками;
д) вирiшення iнших питань.
1.4. Колективний договiр набувае чинностi з дня його пiдписання та дiе до

укпадення мiж Сторонами нового колекгивного договору.
1.5. Положення Колективного договору поширюеться на Bcix працiвникiв ТОВ

(МНД ТРЕЙ,Щ>, i с обов'язковим як для Роботодавця, так i для кожного працiвника.
1.6. Сторони пiдтверджують реальнiсть забезпечення узгоджених i прийнятих

зобов'язань i обов'язковiсть умов Колективного договору.
1.7.Роботодавець визнае Представника працiвникiв сдиним представником

, прачiвникiв з питань вреryлювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин.
1.8. Колективний договiр пiдлягае повiдомнiй реестрацii.
1.9. У разi виникнення мiж Сторонами спорiв та"/або розбiжностей, вони

використовують примирну процедуру, передбачену Законом Украiни <Про порядок
вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)>.

2. ОРГАНIЗАЦIЯ ПРАЦI, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОi ЗАЙНЯТОСТI

2.1. Роботодавець затверджус розробленi за участю Представника працiвникiв для
кожного працiвника посадовi iнструкцii та iншi документи, що визначають його

функцiональнi обов'язки, i вимагас iх виконання.
2,2, Роботодавець зобов'язу€ться:
2.2.1. Ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку,

Колективним договором i посадовими обов'язками (пiд розписку), умовами оплати
прачi.
2.2.2, Проiнформувати працiвника шляхом проведення iнструктажу з охорони працi,
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технiки безпеки, протипожежноi охорони згiдно додатку 5 Комплексних заходiв щодовстановлення нормативiв безпеки, гiгiсни працi та виробничого середовища,
пiдвищення iснуючого.. рiвня охорони працi, запобiгання_ випадкам виробничого
травматизму та професiйних захворювань в ТоВ (МНД ТРЕЙДD.

2.2.з. Вести трудовi книжки працiвникiв вiдповiдно до чинного законодавства.
_ 2.З. Кожний працiвник зобов'язаний добросовiсно i якiсно виконувати своi

обов'язки, працювати чесно i сумлiнно, дотримуватися дисциплiни працi, своечасно iточно виконувати розпоряджен}л Роботодавця таlабо уповноважених ним осiб,
дотримуватися трудовоi дисциплiни, вимог Еормативних aKTiB з охорони працi,
дбайливо ставитися до майна пiдприемства, а Рьботодавець зобов'язу€ться вживати
заходiв для забезпечення продуктивноi зайнятостi: забезпечити *o*noao працiвника
робочим мiсцем, належними та безпечними умовами працi та забезпечити оплату
працi вiдповiдно до вимог чинного законодавстЬа Vкраiни.

2,4. Bci працiвники зобов'яз}тоться не розголошувати конфiденцiйн у таlабо таемну
iнформацiю, що була оголошена такою в установлеIlому порядку i яка стала iM вiдома
при виконаннi ними трудових обов'язкiв.

2.5. При проведеннi реорганiзацii, скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв
роботодавець не пiзнiше як за два мiсяцi персонально письмово попереджас cBotxпрацiвникiв про наступне звiльнення ,а uод"о"u. пропону€ iншу робЬту в разi iiнаявностi.

2.6. Представник працiвникiв зобов'язуеться:

_-л-l;u;a 
aо.'яснювати працiвникам змiст нормативних докр{ентiв щодо органiзацii

працl, lx права l оOов'язки.
2,6,2,Сприяти дотриманню труловоТ дисциплiни та правил внутрiшнього

трудового розпорядку.
2,6,3. 3абезпечити постiйний громадський контроль за свосчасним введенням в дiюнормативних документiв з питань трудових вiдносин.
2.6.4. Попереджати виникнення трудових конфлiктiв.
2.6,5. Здiйснювати громадський контроль за дотриманням законодавства з питань

оплати працl.

2,7 . На пiдприсмствi
i чоловiкiв.

гарантуеться забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок

3. ОПЛАТА ПРАЦI, ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТIЙ, КОМПЕНСАЦIЙ I ПIЛЬГ

3,1, Заробiтна плата - це винагородап обчислена, у грошовому виразi, яку за
трудовим договором Роботодавець виплачуе працiвниковi au 

""*o"ury 
нимробоry.

3.2. основна заробiтна плата працьнипiв встаrrовлюеться згiдно з схемами
посадових окладiв, але в будь-якому разi на piBHi не нижче законодавчо встalновленого
рiвня мiнiмальноi заробiтноi плати.

3.3, Розмiри посадових окладiв затверджуються штатним розписом пiдприсмства.
з.4. Заробiтна плата пiдлягае iндексацii у встановленому законодавством порядку.
3,5. Працiвники, якi працюють за сумiсництвом, одержують заробiтну nnury.u

фактично виконану роботу.
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3.6. Заробiтна плата виплачуеться працiвникам реryлярно в робочi днi у строки, не
рiдше двох разiв на мiсяць, 22 числа за першу половину мiсяця за який здiйснюсться
виплата та 7 числа наступного мiсяця за другу половину (остаточний розрахунок)
мiсяця за який здiйснюсться виплата, через промiжок часу, що не перевищу€
шiстнадцяти кЕUIендарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за
який здiйснюеться виплата. Якщо, день виплати заробiтноi плати збiгасться з вихiдним
днем, то заробiтна плата виплачу€ться напередоднi цього дня.

3.6.1. Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяця встановлюсться на piBHi
500% посадового окJIаду, але не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з
розрахунку тарифноi ставки (посадового окладу) працiвника.

3.7. Заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачуеться не пiзнiше нiж за
три днi до i{ початку. Порядок обчислення заробiтноi плати працiвникам за час
щорiчноi вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчоТ вiдпустки,
додатковоi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, та компенсацii за невикористанi
вiдпустки, встановлю€ться Кабiнетом Mi HicTpiB Украiни.

З.8. У разi звiльнення працiвника до закiнчення робочого року, за який BiH уже
одержаВ вiдпусткУ повноi тривалостi, для покриття його заборгованостi Роботодавець

.*Y провадить вiдрахування iз заробiтноi плати за днi вiдпустки, що були наданi в рахунок
невiдпрацьованоi частини робочого року, KpiM випадкiв, ucru"b"nb""*
законодавством.

З,9. Час простою не з вини працiвника оплачусться з розрахунку не нижче вiд двох
третин тарифноi ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу). Час простою з
вини працiвника не оплачу€ться.

3. 1 0. Працiвникам надаються гарантii та компенсацii:
- при службових вiдрядженнях згiдно дiючого законодавства;
- оплата листкiв непрацездатностi за перiод тимчасовоi непрацездатностi за першi 5

днiв,
3.11. При вирiшеннi питань оплати працi Роботодавець керу€ться також

положеннями Кодексу законiв про працю Украiни та Закону УкраiЪи <Про оплаry
працi>, iнших нормативних документiв.

. з.I2, Вiдомостi про оплату працi працiвникiв можуть надаватись TpeTiM особам
g лише у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.13. Премiювання працiвникiв здiйснюсться у вiдповiдностi до Положення про
премiювання (додаток ]ф 2).

4. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ I ВIДПОЧИНКУ

4.1. При реryлюваннi робочого часу, Сторони виходять з того, що нормативна
тривалiсть робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

4.2. Режим роботи на пiдприемствi визнача€ться Правилами внутрiшнього
трудового розпорядку (додаток Nя 3) i може бути змiнений в порядку та на умовах,
передбачених чинним законодавством.

4.З. Встановлений режим роботи с обов'язковим для працiвникiв.
4.4. Напередоднi святкових днiв тривалiсть роботи працiвникiв скорочуеться на

одну годину.
4.5. ТривалiстЬ щорiчноi вiдпустки визначасться вiдповiдно до Кодексу законiв про
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працю Украiни, Закону Украiни <Про вiдпустки), iнших нормативних aKTiB.
4.6. Основна щорiчна вiдпустка надаеться працiвнпкам тривылiстю не менше

двадцяти чотирьох кtшендарних днiв. Надання додаткових вiдпусток здiйснюеться з

урахуванням положень нормативних aKTiB, визначених у п.4.5. Колективного
договору, Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Ns1290 вiд t7.11.1997 р, <Про
затвердження Спискiв виробництв, робiт, цехiв, професiй i посад, зайнятiсть
працiвникiв в яких да€ право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiдливими i
важкими умовами працi та за особливий характер працi>.

4.7. Право на вiдпустки забезпечуеться BciM працiвникам гарантованим наданням
вiдпустки визначеноТ трива.llостi iз збереженням на ii перiод мiсця роботи (посади),
заробiтноi плати (допомоги) у випадках, передбачених Законом Украiни <Про
вiдпустки>, замiною вiдпустки грошовою компенсацiсю, у випадках, передбачених
статтею 24 Закону Украiни <Про вiдпустки>.

4.8. Сторони зобов'язуються до 5 сiчня кожного року узгоджувати, затверджувати i
доводити до вiдома пiд розписку працiвникiв графiк щорiчних оплачуваних вiдпусток.

4.9. Вiдпустка без збереження заробiтноi плати надасться працiвникам згiдно з
|_ чинним законодавством на пiдставi поданоI працiвником заяви.

О 4.10, Роботодавець здiйснюе контроль за наданням працiвникам пiльг та
компенсацiй, встановлених чинним законодавством про працю, даним колективним
договором та iншими нормативними актами.

5. умови I охоронА прАцI

5.1. Умови охорони i безпеки працi працiвникiв встановлюються на пiдставi Закону
Украiни <Про охорону працi> та рекомендацiй {ержавного KoMiTeTy Украiни з
промисловоТ безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду, MiHicTepcTBa працi та
соцiальноi полiтики, MiHicTepcTBa охорони здоровlя, iнших профiльних MiHicTepcTB,
вiдомств. З метою додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi
охорони працi Роботодавцем призначаеться вiдповiдальна особа за стан охорони працi
(додаток N5).

5.2. Роботодавець зобов'язуеться :

- привести робочi мiсця у вiдповiднiсть до вимог правил i норм охорони працi,
виробничоi caHiTapii i безпеки навколишнього середовища;

- сво€часно виконувати комплексн1 заходи щодо досягнення встановлених
нормативiв безпеки, гiгiени працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони прачi,
запобiгання випадкiв травматизму, професiйних захворювань;

- при укладеннi трудового договору (контракту) iнструктувати працiвникiв пiд
розписку про умови працi;

- забезпечити здоровi i безпечнi умови працi, знизити негативний вплив
несприятливих та шкiдливих виробничих факторiв на працездатнiсть i здоров'я
працiвникiв;

- сплачувати cTpaxoBi внески до Фонду соцiального страхування вiд нещаспих
випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань Украiни, у порядку та на умовах,
визначених чинним законодавством;

- забезпечити безкоштовно працiвникiв згiдно з дiючими нормативами спецодягом
та iншими засобами iндивiдуатlьного захисту;
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- забезпечити нормальну роботу та на],Iежне утримання санiтарно-побутових
примiщень;

- забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працiвниками вимог
Закону Украiни <Про охорону працi>, нормативних aKTiB з охорони працi, правил,
lнструкцlи, тощо;

- здiйснювати контроль за станом охорони прачi на робочих мiсцях i за
дотримання вимог трудового законодавства, стандартiв безпеки працi, норм,
iнструкцiй та iнших нормативно-технiчних документiв по oxopoHi працi;

- вiдшкодовувати працiвникам шкоду, заподiяну капiцтвом або iншим
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язкiв.

5.З. Представник працiвникiв зобов'язуеться:
- здiйснювати громадський контроль за додержанням Роботодавцем законодавства

та iнших нормативних aKTiB про охорону працi, створення безпечних i нешкiдливих
умов працi, наJIежних виробничих та санiтарно-побутових умов, забезпечення
працiвникiв спецодягом, iншими засобами iндивiдуального захисту;

- в разi загрози життю та здоров'ю працiвникiв вимагати вiд Роботодавця негайно
припинення робiт на робочих мiсцях на час, необхiдний для усунення загрози життю

g або здоров'ю працiвникiв;
- забезпечити громадський контроль за проведенням навчання працiвникiв з

охорони працi та дотримання ними вимог нормативних aKTiB про охорону працi,
дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, проходження необхiдних
медичних оглядiв;

- брати участь у розробцi комплексних заходiв з питань охорони працi,
опрацюваннl та приинят,т1 локальних нормативних актlв з питань охорони працl,
оцiнюваннi умов працi на робочих мiсцях;

- брати участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань i надавати при
необхiдностi своi висновки;

- сприяти наданню працlвникам правовоl допомоги з питань законодавства з
охорони працi, соцiального страхування, вiдшкодування шкоди, заподiяноi калiцтвом;

- представляти та вiдстоювати iнтереси працiвникiв в судових та iнших державних
, органах та при вирiшеннi спiрних питань з Роботодавцем.
a 5.4. Сторони домовились спрямовувати свою дiяльнiсть на забезпечення

збереження здоров'я i життя працiвникiв, полiпшення безпеки i умов працi.
5.5. Комплекснi заходи щодо встановлення нормативiв безпеки, гiгiени працi та

виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання
випадкам виробничого травматизму та професiйних захворювань на пiдприсмствi, а
також ix фiнансування визначенi у Щодатку Nч 5.

б. СОЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧВННЯ ПРАЦIВНИКIВ

6. 1. Роботодавець гаранту€:
6.1.1. здiйснення у вiдповiдностi iз Законом Украiни <Про загальнообов'язкове

державне соцiа.пьне сlрахування) соцiального страхування працiвникiв.
6.2. Прелставник працiвникiв зобов'язусться:
6.2.1. здiйснювати громадський контроль за свосчасною виплатою допомоги у

зв'язку з тимчасовою непрацездатн iстю;
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6.2.2. сприяти проведенню оздороыlення, сlмейному вlдпочинку та лlкуванню
прачiвникiв.

6.2.З. здiйснювати громадський контроль за використанням коштiв, призначених на
охорону працi.

7. ГАРАНТIi ДIЯЛЬНОСТI ПРВДСТАВНИКА ПРАЦIВНИКlВ

7.1. Роботодавець визнае Представника працiвникiв повноваженим представником
iHTepeciB працiвникiв, якi працюють на пiдприсмствi.

7.2. Роботодавець гарантус свободу органiзацii i дiяльностi Представника
працiвникiв, проведення в неробочий час зiбрань працiвникiв.

7.З. Роботодавець зобов'язусться:
- створити умови для дiяльностi Представника працiвникiв, зокрема надавати

безоплатно примiщення з необхiдним обладнанням, зв'язком, опаленням, освiтленням,
прибиранням;

- забезпечувати транспортом, за заявкою Представника працiвникiв, спортивнi та
культурно-масовi заходи, в яких беруть участь працiвники пiдприсмства.

{, 7.4. Роботодавець зобов'язаний не перешкоджати нормальнiй дiяльностi
Представника працiвникiв та надавати йому та працiвникам пiдприсмства вiльний час
вiд виконання трудових обов'язкiв для участi у колективних переговорах.

7.б. Представник працiвникiв мае право одержувати вiд Роботодавця iнформацiю з

питань, пов'язаних з умовами працi i соцiально-економiчним розвитком працiвникiв,

умовами охорони працi, наданням вiдпусток, тощо.

8. вIдповцАльнIсть cToPlH, вирIшЕння спорIв

8.1. У випадку
цим договором,
законодавства.

невиконання чи ненаJIежного виконання обов'язкiв,
Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно

8.2. Суперечки мiж Сторонами
законодавством Украiн и.

9. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Змiни i доповнення до Колективного договору вносяться за взаемною згодою
CTopiH. Жодна iз CTopiH не може в односторонньому порядку приймати рiшення, якi
змiнюють норми, положення, зобов'язання CTopiH Колективного договору, або
припиняе ix виконання. Роботодавець вправi змiнювати в односторонньому порядку
лише положення тих додаткiв до цього Колективного договору, змiст яких
приймаеться або встановлюеться ним самостiйно.

9.2. Змiни та доповнення до Колективного договору вносяться за iнiцiативою однiеТ
iз CTopiH у зв'язку зi змiнами дiючого законодавства, реryлюючого питання, що е

предметом Колективного договору.
9.3. Внесення змiн або доповнень до колективного договору здiйснюсться шляхом

пiдписання повноважними представниками CTopiH oKpeMoi письмовоi угоди до
Колективного договору або шляхом викладення Колективного договору в новiй

передбачених
до чинного

вирlшуються в порядку, встановленому

редакцl1.
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9.4. Контроль за виконанням Колективного договору здiйснюеться Сторонами,
його уклали. Сторони звiтують про виконання Колективного договору один раз на
на заг€цьних зборах працiвникiв.

9.5. Зобов'язання Роботодавця вiдносно оплати працi, гарантiйних та
компенсацiйних виплат та iнших соцiальних норм забезпечуються вiдповiдно з

чиttним законодавством та Колективним договором. Посадовi особи, виннi у
вевиконаннi положень Колективного договору, несуть вiдповiдальцiсть згiдно чинного
з{rконодавства,

9.6. Пiд час дii во€нного стану, введеного вiдповiдно до Закону Украiни "Про
правовий режим военного стану'|, дiють обмеження та особливостi органiзацiТ
трудовlо( вiдносин, встановленi законодавством Украiни в умовах во€нного стану, при
шьому дiя окремих положень колективного договору може призупинятися з iнiцiативи
Роботодавця. Дя цього, Роботодавець повинен забезпечити та провести консультацii з

Представником працiвникiв за результатами яких оформляеться протокол. Сторони
Колективного договору на загЕIльних зборах працiвникiв повiдомляють про прийняте

рiшення ycix працiвникiв.
9.7. Щаний договiр укладено в трьох примiрниках, що мають однакову юридичну

| силу, по одному кожнiй cTopoHi та один для ре€страцiйного органу.

Роботодавець: Представник працiвникiв:

Ш!'"laMeTiH.B.
<01> липня 2022 р.

якl
piK

W
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Додаток Ns1

до Колективного договору ТОВ (МНД ТРЕИД>
мiж роботолавцем в особi директора та

працiвниками на 2022-2025 роки

(ПОГОДЖЕНО)
Представник прачiвн и KiB

, ' 
'{ 

Ниметiн,в,

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ,,МН.Щ ТРЕИД"

Вводиться з <0l> червня 2022 року

Ns

п/п

Назва посади
(професiI)

кiлькiсть
штатних
одиниць

l 2 3

1 ,Щиректор 1

2

3

Офiс-менеджер
Комiрник

l
1

4 Касир l

Всього: 4
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Додаток Ns2

працiвникiв ТОВ (МНД ТРЕИД>

l. .I|,aHe положення розроблене на пiдставi дiючих нормативних aKTiB з метою

пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах роботи ТОВ (МНД ТРЕИД),
стимчлювання сумлlнного та якiсного виконання посадових обов'язкiв,

забезпечення

Положення про премiювання працiвникiв ТОВ (МНД ТРЕИД) визначас

умови i порядок премiювання працlвникlв за виконання t{ими посадових

обов'язкiв, виробничих завдань та функцiй, термiни виплати премiй, джерела
витрат на цi цiлi.
з. Положенням передбачасться порядок премiювання працiвникiв за рахунок
коштiв ТОВ (МНД ТРЕИД>.
.l. Премiюватися може як весь колектив по пiдсумках роботи за визначений
перlод, так l oкpeМl працlвники.
5. Показником, що дае право працiвнику на отримання премi[, € сумлlнне та

Працiвникам, якi у звiтному перiодi припустилися порушень виконавчоi
.]исциплiни, Правил внутрiшнього трудового розпорядку та правил з охорони
працi, премiю не нараховують, або зменшують на певний вiдсоток (незалежно вiд

факту притягнення/не притягнення працiвника до дисциплiнарноi вiдповiдальностi
v таких розмiрах:
7. 1. За втрати робочого часу без поважних причин (запiзнення на роботу, ухiд з

рботи ранiше встановленого часу, використання робочого часу не дJIя ВИКОНаННЯ

обов'язкiв, покJIадених посадовими iнструкцiями тощо) премiя зменцусться на 5-

50% залежно вiд тривалостi робочого часу;

) якiсне виконання обов'язкiв, виконання виробничих завдань у повному обсязi,- 
вiдсутнiсть порушень виконавчот дисциплiни, Правил внутрiшнього трудового

розпорядку та правил з охорони працi.
о. Розмiр премii визначаеться з урахуванням фактично вiдпрацьованого

робочого часу й посадового окладу.

до Колективного договору ТОВ (МНД ТРЕИД)
мiж роботодавцем в особi директора та

працiвниками на 2022-2025 роки

(ПОГОДЖЕНО>
Представник працiвникiв

l-/

у24 ' ниметiн.в.__-----tJ-

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання
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7.2. за неякiсне та./або несво€часне виконання обов'язкiв, покладених посадовими

iнструкчiями, за невиконання обсягiв виробничих завдань таlабо ix низьку якiсть

премiю зменшують на 20-50Yо (за.пежно вiд тяжкостi скоеного порушення);

7.3.у разi появи працiвника на роботi у cTaHi алкогольного, наркотичноrо чи

токсичного сп'янiння премiю не нараховують;
1.4. у разi вчинення проryлу (вiдсутнiсть на робочому мiсцi бiльше трьох годин

пртягOм робочого дня або змiни без поважних причин) премiю не нараховують;

7.5.за порушення iнших норм Правил внутрiшнього трудового розпорядку премiю

зменш).ють на 10-50% (залежно вiд тяжкостi скоеного порушення);

7.6.за порушення правил охорони працi, протипожежноi безпеки премiю

зменцIуIоть не менше нiж на 50% або не нараховують (залежно вiд тяжкостi

наслiдкiв порушення, до яких призвели або могли призвести порушення).

KoHKpeTHi пропозицii та розмiри по премiюванню вносяться з урахуванням
особистого,tрудового внеску.
,r Можливiсть премiювання визначаеться директором та бухгалтером з

\-рахуванням п.7 цього Положення.
l0, Бухгалтер на пiдставi розрахункiв визначас суму коштiв, що спрямовусться

| на премiювання працiвникiв.
ll.
|2.

l3.

0

Проект наказу про нарахування i виплату премii готуе бухгаrrтер.

Премiювання здiйснюеться на пiдставi накЕIзу директора.
Виплата премii за пiдсумками роботи за мiсяць провадиться разом iз

виплатою заробiтноi плати за звiтний перiод.
14. З премiТ за пiдсумками роботи за мiсяць проводяться вiдрахування на

державне соцiальне страхування, i вона включасться до середнього заробiтку при

обчисленнi його у Bcix випадках, передбачених законодавством про оплату працi, i

при встановленнi розмiру винагороди за пiдсумками роботи за piK.
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Щодаток No3

внутрlшнього трудового розпорядку
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

(МНД ТРЕЙД)

Y I. Загальнi пOложення
Правила внутрiшнього трудового розпорядку (надалi - Правила) ТОВ (МНД

ТРЕЙД> (надалi - Пiдприсмство) розробленi вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

Правила регулюють труловi вiдносини
Пiлприсмства, сприяють виконанню основних

мiж власником i працiвниками
завдань i функцiй, пiдвищенню

ефективностi та якостi роботи, змiцненню трудовоi i виробничоi дисциплiни,

до Колективного договору ТОВ (МНД ТРЕИД>
мiж роботодавцем в особi директора та

працiвниками на 2022-2025 роки

(ПОГОДЖЕНО)
Представник працiвникiв

Ц НиметiН.В.

прАвилА

рацiональному використанню робочого часу.
Питання, пов'язанi iз застосуванням цих Правил, вирiшуються директором

Пiдприсмства у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним
законодавством Украiни, - i цими Правилами.

Питання щодо застосування цих Правил вирiшуються також працiвниками.

. |I. Порядок прийняття, переведення та звiльнення працiвникiв
t Працiвники реалiзують право на працю шляхом укладення трудового

fоговору в т.ч. у формi контракту про роботу з директором Пiдприемства
вiдповiдно до Кодексу законiв про працю Украiни.

Працiвник не може бути допучений до роботи без укладення трудового
.]оговору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого
ним органу, та повiдомлення центр€шьного органу виконавчоi влади з питань
забезпечення формування та реаrriзацiТ державноi полiтики з адмiнiстрування сдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття
працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

При укладеннi трудового договору працiвник мае подати:
- паспорт або iнший документ, що посвiдчуе особу;
- трулову книжку (у разi наявностi) або вiдомостi про трулову дiяльнiсть з ре€стру
застрахованих осiб .Щержавного реестру загальнообов'язкового державного
соцiального страхування;
- документ про ocBiTy (спецiа"lIьнiсть, квалiфiкацiю), про стан здоров'я, вiдповiдний
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вiйськово-облiковий документ та iншi документи (у випадках, передбачених
законодавством Украiни).

При укладеннi трудового договору забороняеться вимагати вiд осiб, якi
поступають на роботу, вiдомостi про ik партiйну i нацiональну приналежнiсть,
походження, ресстрацiю мiсця проживання чи перебування та документи, подання
яких не передбачено законодавством,

Прийнятгя на роботу без пред'явлення вказаних документiв не допуска€ться.
Що початку роботи за укладеним трудовим договором власник або

),повноважений ним орган зобов'язаний:
l) роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд розписку про
1,мови працi, наявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буле працювати, небезпечних i
шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки 'rx впливу на
здоров'я, його права на пiльги i компенсацii за роботу в таких умовах вiдповiдно до
чинного законодавства l колективного договору;
2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього трудового розпорядку та
колективним договором;

4) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, гiгiени прачi i
протипожежноl охорони.

Прийняття на роботу оформлясться наказом, що оголошуеться працiвниковi
пiд розписку.

Припинення трудового договору (контракту) оформлясться наказом
директораПiдприемства), який оголошуеться працiвниковi пiдрозписку.

У день звiльнення працiвниковi видаеться трудова книжка (у разi наявностi)
i провадяться з ним вiдповiднi розрахунки.

При укладеннi трудового договору може бути обумовлене угодою cTopiH
випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому
доруча€ться. Умова про випробування повинна бути застережена в наказi
(розпорядженнi) про прийняття на роботу. В перiод випробування на працiвникiв
поширюсться законодавство про працю. Випробування не встановлю€ться при

) прийняттi на робоry, осiб за перелiком передбаченим КзПП Украiни. СтрЪк
випробування при прийняттi на роботу, якщо iнше не встановлено законодавством
Украiни, не може перевищувати трьох мiсяцiв, а в окремих випадках, за погодженням
з вiдповiдним виборним органом первинноi профспiлковоi органiзацii, - шести мiсяцiв.
Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продовжу€ працювати, то BiH
вважа€ться таким, що витримав випробування, i насryпне розiрвання трудового
.]оговору допуска€ться лише на загаJIьних пlдставах.

Переведення на iншу роботу на тому ж пiдприемствi, в ycTaHoBi, органiзацiТ, а
також переведення на роботу на iнше пiдприсмство, в установу, органiзацiю або в
iншу MicueBicTb, хоча б разом з пiдприсмством, установою, органiзацiсю, допуска€ться
тiльки за згодою працiвника, за винятком випадкiв, передбачених законодавством
УкраiЪи.

Не вважаеться переведенням на iншу робоry i не потребус згоди працiвника
перемiщення його на тому ж пiдприсмствi, в ycTaHoBi, органiзацii на iнше робоче
rtiсце, в iнший структурний пiдроздiл у тiй же мiсцевостi, доручення роботи на iншому
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механiзмi або агрегатi у межах спецiальностi, квалiфiкацiТ чи посади, обумовленоi
трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не ма€ права перемiщати
працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

У зв'язку iз змiнами в органiзачii виробництва i працi допускаеться змiна
iстотних умов працi при продовженнi роботи за тiсю х{ спецiальнiстю, квалiфiкацiсю
чи посадою. Про змiну iстотних умов прачi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг,

режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення
професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших - працiвник повинен бути
повlдомлении не пlзнlше нlж за два мlсяцl.

Якщо колишнi icToTHi умови прачi не може бути збережено, а працiвник не

згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договiр припиняеться
за пунктом б статгi 36 КзПП Украiни.

Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим
договором, допуска€ться лише за його згодою.

Припинення трудового договору здiйснюсться з пiдстав, передбачених ст.36
КзIIП УкраiЪи. Прачiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений на
невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган

| ппсurово за два тижнi. Трудовий договiр, укладений на невизначений строко а також
строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi
власником або уповновФкеним ним органом лише у випадках, передбачених ст.40
КзПП УкраТни.

III. OcHoBHi обов'язки працiвникiв
Працiвники Пiдприсмства зобов'язанi :

працювати чесно й сумлiнно, додержувати дисциплiни працi, вчасно i точно
виконувати розпорядження директора Пiдприемства);

виконувати обов'язки (функцii), визначенi посадовими (робочими) iнструкцiями;
виконувати вимоги, передбаченi технологiчними документами;
постiйно вдосконалювати органiзацiю своеi працi, пiдвищувати свiй професiйний

piBeHb, дiлову квалiфiкацiю;
додержувати вимог з охорони працi, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii,

) пртипожежноТ охорони, передбачених вiдповiдними правилами та iнструкцiями;
вживати заходiв для негайного усунення причин та умов, якi перешкоджають

нормаrrьнiй роботi або ускладнюють ii, iнформувати про це директора Пiдприсмства;
пiдтримувати на своему робочому мiсцi чистоту й порядок, не паJIити в службових

примlщеннях;
ефективно використовувати обчислювальну та iншу оргтехнiку, бережливо

r-тавитись до майна, економити i рацiонально витрачати матерiали, електроенергiю та
iншi матерiальнi ресурси;

уважно ставитись до колег, сприяти створенню нормального психологiчного
rliкроклiмату в колективi.

IV. OcHoBHi обовlязки роботодавця
Роботодавець зобов'язаний :

правильно органiзовувати роботу працiвникiв, закрiпити за кожним робоче мiсце,
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для кожного створити здоровi та безпечнi умови працi;
забезпечувати робочi мiсця матерiальним и та енергетичними ресурсами,

iHcTpyMeHToM i прилаццям, обчислювальною та iншою opare*"inoo, а
працiвникiв - спецодягом та засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до
нормативно-правових aKTiB;

створювати умови для зацiкавленостi працiвникiв у результатах ixньоi особистоi
працi, виплчувати заробiтну плату в установленi строки;

постiйно здiйснювати органiзаторську та виховну
змiцнення трудовоТ та виконавчоi дисциплiни;

роботу, спрямовану на

неухильно додержувати законодавства про працю та правил охорони працi,
вживати заходiв для вчасного усунення причин i умов, що перецкоджають нормаrrьнiй
роботi працiвникiв;

забезпечувати на.,тежнi умови для ефективноi працi, систематичного пiдвищення
квалiфiкацii працiвникiв;

давати чiткi вказiвки (розпорядження) працiвникам, вимагати i перевiряти
своечаснiсть i точнiсть ix виконання;

уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, створювати умови для iхньогоU вiдпочинку.

V. Робочий час i його використання. Час вiдпочинку. Вiдпустки.
.Щля працiвникiв Пiдприемства встановлено триваJIiсть робочого часу 40 год. на
тиждень з двома вихiдними днями (субота i недiля).
При прийняттi на роботу, а також пiд час дii трудового договору, за згодою cTopiH
може встановлюватися неповний робочий час iз визначенням тривалостi роботи, ii
рзпорядку та оплатою працi пропорцiйно до вiдпрацьованого часу.
Час початку й закiнчення роботи, перерва для вiдпочинку i харчування
встановлюються такими:

початокроботи-о9,00;
перерва на вiдпочинок i харчування - 1 год. (з lЗ,O0до 14,00);
закiнчення роботи -о l8.00.

напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи скорочу€ться на одну
годину.
Виходячи з виробничих потреб,биходячи з вирооничих потреб, встановлений режим роботи може бути змiнено на
пiдставi наказу iз обов'язковим попередженням про це працiвникiв не пiзнiше нiж за
:ва мiсяцi.
Робота у вихiднi днi заборонясться, за винятком випадкiв, передбачених
зalконодавстВом УкраiЪи. Така робота може компенсуватися, за згодою cTopiH,
наданням iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.
Працiвникам Пiдприсмства надаються щорiчнi основЕа ,а додurпо"i вiдпустки
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Порядок ix наданнЯ реryлюю€ться чинним законодавством УкраiЪи, а черговiсть
надання щорiчних вiдпусток визначаеться графiком.

VI. Заохочення за успiхи в роботi
за зразкове виконання трудових обов'язкiв, сумлiнне ставлення до роботи та вагомi

.Iосягнення в роботi до працiвникiв можуть застосовуватися TaKi види заохочень:
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оголошення подяки;
заохочення грошовою премiею;
нагородження цiнним подарунком.

YII. Вiдповiдальнiсть працiвникiв за порушення Правил
Працiвник несе вiдповiдальнiсть за порушення трудовоi, технологiчноi та виробничс
дисциплiни, у тому числi за:

- невиконання або нена",rежне виконання з власноi вини покладених на ньог
трудових обов'язкiв, визначених трудовим * контрактом договором, та цим
Правилами;

- проryл (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше 3 годин протягом робочого дня
без поважних причин;

- появу на роботi у нетверезому cTaHi або cTaHi наркотичного (токсичногс
сп'янiння;

- розпивання спиртних напоiв на робочому мiсцi;
- вчинення за мiсцем роботи розкрадання (у т.ч. дрiбного) майна;
- перевищення службових повноважень.
За порушення трудовоi дисциплiни до працiвника може бути застосовано тiльк

один з таких заходiв стягнення: догана; звiльнення з роботи.
Порядок притягнення працiвника до дисциплiнарноi вiдповiдальносl

визначений у КЗпПУ,
Протягом строку дисциплiнарного стягнення до працiвника не застосовуютьс

заходи заохочення, передбаченi роздiлом VI цих Правил.

IX. Труловi спори
Труловi спори, що виникають мiж працiвником i РоботодавцеI

Пiлприсмства, розглядаються в порядку, передбаченом
законодавством.
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Щодаток Nч,

до Колективного договору ТОВ (МНД ТРЕЙfl;
мiж роботодавцем в особi директора тl

працiвниками на 2022-2025 poKl

ТОВ (МНД ТРЕЙД>

нАкАз м 3\01.06.2022

<0l> червпя 2022р.

<<IIро прtвначення BidпoBiOaJlbчolo за сmан охоронu працi>>

м. Ужгород

у вiдповiдностi До Закону Украiни <про охорону працi>, iнших нормативни)
akTiB з питань охорони працi та пожежноi безпеки, з метою профiлактики нещасни)
випадкiв i пожеж, посилення контролю за дотриманням нормативних aKTiB з питанi
охорони працi,

НАКАЗУЮ:

2.

l:

Контроль за виконанням

Щирекгор

Призначити з 0|.06.2022 р. вiдповiдальним за стан охорони працi у ТОЕ
(мнД трВЙД), директора Товариства Ниметi Жолта Ернестовича. 

- -

ж.Е.
tr
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,Щодаток Jt5
до Колективного договору ТОВ (МНД ТРЕЙД>

мiж роботолавцем в особi директора та
працiвниками на 2022-2025 роки

о)) (ПОГОДЖЕНО)
:__ iI) Пр.д

eTi Ж.Е. Ниметi Н.В.

КОМПЛЕКСНI ЗАХОДИ
цодо встановлення нормативiв безпеки, гiгiсни працi та

пробвlчого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запо{iirлiоЬи п адка м виробничого травматизму та професiйних захворювань в

ТОВ (МНд трЕЙд)

}i Найменування
з/п

Строк
виконання

Особи, вiдповiдальнi за
виконання

l 2 3 4
Прводити аналiз стану охорони працi

l. за piK та виконання комплексних
захо:iв за поперелнiй piK

сiчень кожного
року

flирекгор

Проводити перевiрку знань

. прачiвникiв. якi повиннi проходити
Z-

шорlчну перевlрку знань з питань
1 охорони прац1

сiчень кожного
року

!ирекгор

3.
Проволкти навчанЕя з питань
первiрки знань з охорони працi

Згiдно
законодавства

.Щиректор

5.

Проволи:ги iнструктажi, навчання з
питань охорони працi, технiки
безпеки, протипожежноТ охорони

Згiдно
законодавства

.Щиректор

6.

Прово;rтги ог,rяд \ органiзацiю огляду
Bcix електроприладiв, електродвигунiв,
щитiв, пускате_lей електропроводки, на
непридатнiсгь в експлуатацiТ i, при
необхiдностi. проводити свосчаснi
ремонти

систематично .Щиректор

,l. Органiзовувати проведення замiрiв
KoHTypiB заземлення та грозозахисту

систематично .Щирекгор

8.
Забезпечити працiвникiв спецодягом,
спецвзуттям згiдно встановлених норм

Згiдно норм .Щирекгор

9.
Забезпечити працiвникiв вiдповiлно
Hop\l засобами iндивiдуального
захист\,

Згiдно норм .Щирекгор

11

Регулярно поповнювати\органiзацiя
нiшовнення аптечок
мед{Еluентам и першоi допомоги

Щокварталу Щирекгор
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12,

Проведення попереднього (пiд час
прийнятгя на робоry) та перiодичних
(протягом трудовоi дiяльностi)
медичних оглядiв працiвникiв,
зайнятих на роботах iз шкiдливими чи
небезпечними умовами праui або
таких, де е потреба у професiйному
доборi, щорiчного обов'язкового
медичного огляду осiб BiKoM до 21
року.

!о 1 грудня flирекгор

l3.

Щомiсячно проводити\органiзувати
проведення дня охорони працi з метою
усунення порушень норм та правил по
технiцi безпеки

Постiйно !иректор

14.

Завести журнал, де фiксувати
проведення iHcTpyKTaжiB по oxopoHi
працi, технiцi безпеки,
проти пожежному захист),

Щорiчно,
на початку року

!иреюор

*Фiнансування Комплексних заходiв щодо встановлення нормайыu-GЙй[
гiгiсни працi та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання..випадкам виробничого травматизму та професiйнr* за*"орю"ань у ТОВ(МНД ТРЕЙД> здiйснюсться Роботодавцем.

{ля проведення цих заходiв видiляються у встановленому порядку кошти i
необхiднi матерiали.

Витрати проведення цих заходiв становJrять 0,5 вiдсотка вiд фонду оплати працi за
попереднiй pik. Витрачання коцтiв i матерiалiв на iнmi цiлi - забороняъться.
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