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L загаьпi положеrпп

1. Розробка i укrrадання колективного договору проводились вiдповiдно до чинного
законодавства Украни, а саме :

 Захону УIgаiirш "Про колекгlвнi доювори i } тoдл";
 Кодексу ЗакопЬ пр гtрацо YKpatlпl;

 Закопу Украitп.r "Про оплаry пршlt";

 Закону УцраiЦл.t "Пр заfлrягiсгь населеrпя";

 Закону Украitи "Про пiдlрисп.rства в YI9aЫ";
 Закону Украitш "Про охорну прач".
2. Колекпвний доювiр } тстадено з метою реryJповання трудових i соцiа,тьноекономiцпж

вiдlосин та узюдкеlпrя irггерсЬ прачiвrппсЬ Приватrrого пi.щlриемсгва KKaxoBKaA;b* Ic" з

йою керЬrплrrгвом, сцриянюl ефеrпrвнiй прачi фiлii i цiлвцщgнЕю добробуry членiв
колективу в межах фiнапсовю<  мож,шшостей.

3. Сторнами при ук;rаддтнi цього колективною договору е :директор Приватного
пiлприемсгм кКаховкаАльянс" (надалi .Щиректор) в особi Пилипенко Олега
Анатолiйовича i колективу Привапrого пi.щrриемсгва кКаховкаАльянс" в особi
предсftrвника  Сироти Раiси Андрiiвш.r, лой дiе на пiдставi рiшення зага,rьних зборiв
трудового колективу (протокол Jtl! l вiд 10.02.2020 р).
4. Колекпвtпп1 доювiр попплрюсься на Bcix праuiвrптr< iв пiдIрисмствц а також на TI r(

прачЬlптсЬ, ясi ьтапrювуlоься на рбоry в перiод дii доювору.
5. .Щиректор визнае представника тудового колективу як €диного представника
irгересЬ трудовою колекIиву в I Iитанпю( зарбiтноi пл и, зйI rr{ тOсгi, звЬнеrпrя, рзшаry
рбочою д{ я, охорони та норNryмпня прцi, тсrгловопоб} тових, софаJьнG.куJът} рюл( та
iшшо<  rцтrаrпrюь ,к i входяь в колекпвlпй доювiр.
6. Сmроlл,r операIивно ыювапеf} ,ь заходЬ щодо усунешц передмов виникненIuI

колектившr( трудовI r( спорЬ (конфлiкгЬ) у холi реаriзачii'збов'яздь i положеrъ .Щоювору,
вiддамппrуь пФемry вирiшеI  flо спiр} оr( rп{ гдБ I I lJuD(oM црведеrшя консу:ыацй,
переюворЬ вiдlовiдrо до законодавсгва

7. Щмий колекгивний договiр вступае в дiю з моменту його схва.rrення rфудовим

колективом на зборах i дiе пртяюм 2020  202З р.р. до црIйrяггя новою колективною

доювору на 2023 piк.

8. Жодrа з иорiн не може в од{ осторшъому поряд(у пршIинити викопання взяпл<  на сфе
зобов'ваrъ.

9. Змiни та доповнення до колекIивного доювору прIйлаоться за зюдою обох сгорiн пiс,тя

ik рзглцry в йся.+ пй сгрк.
10. Сюрна, я< а iнiцirое внесенIя змiн i доповнеrъ до Доювору, письмово повiлошtяс iшшу

CToprTy про почаюк прведеюя переюворЬ (ковсуrьтщй) i надси; lас cBoi пропозrщii, що

рзглядаюIъся в 1Gдеrппдi сtрок iз дrя lx отрlлuалrя irшrою Сюроною.
ll. Прлсгавlппс шrюЕика зобов'язусься прсrшом дох рбо.пл<  дlЬ пiсlя пiдисаrдя

.Щоювору забезпеч{ гlr йою тираяgвапя в KbKocTi, небхiдй дш ознайомлешш з rппI  ycix

пршfiшп< Ь пiдтриеп,rсrв4 а новопрlйrяrrа<  знайо flr:п, з .Щоюворм пiд час

} кладешя з ними трудовою доювору.
12.Вiдповйапьнiсть за виконанrп зобов'язань по колеюивному договору покJIадаеться на

прдсгазтпл< Ь cTopiH доювору.
13. Реесгрцiю колекглвною договору провомь Каховська йська рапа.

14. НевЦ'ешlою.иgгlдlою Доювору е домгtсt до ньою.

а,



I I . Вирбrмчоеконой.пrа дiятшпсь.

1. Представник власника зобов'язуеться

l .1. Забезпешrм вш< оншrrи прийrrяптх договiрrпо<  зобов'яздrь.

1.2. Своечасно та в повному бc.вi забезпечуваги працЬшлф матерiаьноrехнiшuпл.r

рес} рсаlлп.l, необхiдilцд{  дIя виконання тудовI r( заrвдаI rь, норм працi, створеш{ я належшr(

умов прцi й сrгрrшання зiплапокlною прибупqу,

1.3. Проводгпl системап{ ц{ у рботу щодо Texнiтroю переобладrашя виробrшrцва"

пi,щlпцеrдя йою те> шi.пlою рiвня, впров44кенюl HoBoi Texlrftcr, пргресlвнlд<  технологй.
1.4. Не менше одIого разу в пiврiччя iнформратlа трудовий колекIив про резуJьгапr
фiнансовогосподарькоi дiя.гьностi пiщlриемсгва Реryлярно надавати Прлсгавrпп< у
колект} ау HzuBHy iнформшriю та локул,лентл iз rшх гпrrаrъ.

1.5. Брапл уIасгь у з:жодах трудовою колективу щодо зzцисту трудовло( i соцiаьно
економiттlлк праз прачЬюкЬ на ix залршення.
1.6. фгшiзрати збiр та розгляд прпозш] iй iз гпrrаrь полirцшеrдц роботи пiдrриемств4
пiдищешrя фекплвносгi викоЕ} ,кlноi роботи та оrгпдrлiзацii виробнишо<  влтграт.

Iнфорщъати працЬшп< Ь про рзуlьтати рзглядl прпозшlй i вясrгi захода.

2. Прдставник колеrсптву зобов'язусься:

2.1. Сприяги змirшетrтто трудовоi й тех.нологi.пrоi дисщплiни в тудовому колекп.tвi,

збЬшенrпо прибупсу. пiдвшценню прry,] сгIвностi прачi.

2.2. Прво,шrм рботу з наrhлалtд.tи працiвшд(ами стосовно рацiона,lьною та беряотавого
використашiя обладIання, MaT€piaJbшr( i вирбшrшо<  pcl,pciB, збержеrтrrя майна
пi.щтриемсгва

2.3. фгшiзовувапл збiр та 1загыьнеrпrя прпозшlй прачЬшкiв з питань полiтшrеrrня

дiяlьносгi пiдтриемсгва, доводпи ix до Прдсгавrшка вJIасника й домагатися rx ралiзщП,
iнформryмти труловлй колекптв пр в> rс,rгi заходr.

2.4. Запроцlувати Прлсгавника вJIЕlсника на збори трудовою колективу, де рзглядаються
п{ тtlшл захисту трудових i соцiаlьноекономi.ппок прав праl(iвlцдlig.

I I I . Гаршпii праuiвrпкам у разi змirп.r оргшriзацii виробницгва ча бшткругства.

1. l . Завчасно iнфорчrувати Прдсгавшп< а колеюиву у випа,щах: реоргшriзацii (з:пtгтя,

присдlшпlя, подiлу, перегворrшя) пiдrриемства, змiни в.гrасrллк4 перпрфi,шоваrдя, сшацii,
загрзи бапgуrcтв4 лilсИщii з надzlнням iнфрмацii пр зашанов{ lнi власrпл< ом заходл,

пов'ванi з rпдл звЬнеrшя прач.iвrпrкЬ, пришдпr i сгрlс.л таrсл<  звЬнень. кi,ъкiсь та

мгеюрii прачiвlпп< Ь, якID( це може стосумтися,

1.2. Проводити не пiзнiше нiж за три мiсяцi до прийнятгя вiдповiдного рiшенrrя
консультацiй з Представником колективу про заходи щодо запобiгання, зменшення або

пом'якшення негативних соцiальних наслiдкiв цих процесiв, розглядати та

впроваджувати пропозицii Представника колективу з цих питань.

1.3. Гарантувати додержzlння прав та iHTepeciB прачiвникiв, якi звiльняються у зв'язку
зi змiною органiзацii, банкругством пiдприсмства зокрема щодо: порядку звiльнення.

виплати вихiдноi допомоги, гарантiй працевлzlштувtlння, iнших пiльг i компенсацiй
таким працiвникам:

1.4. Забезпечити у випадку лiквiдацii, банкр} ,тства пiдприсмства:
 першочергову виплату вихiдноii допомоги звiльнеrrим прачiвникам;
 задоволеншI  вимог, що виникJIи iз зобов'язшrь перед працiвниками;
 задоволення вимог щодо сплати зборiв (платежiв) до бюджету.

J

2. Представник колективу зобов'язусться:

1. Прдставник впасника зобов'язусься:



2.1. Представ.ltяти права й iнтереси прачiвяикiв у вiдпосинах iз власником, а також у
разi змiни оргаriзацii банкругства.

2.2. Представrrяти iнтерси прачiвникiв у випадкФ( проведеннJI  процедур банкруrства з

правом дорадчого голосу.

IV. Забезпечення продуктивноi зайнятостi.

l. Прдсгазнlлс власника зобов'язусься:

1.1. Видirrяти копгги на професiйпу пiдготовку й переквалiфiкацiю кадрiв;
1.2. У разi проведенЕя за рм} flок коштiв пiлприсмства професiйноi пiдготовки чи
переквалiфiкацii працiвника з вiдривом вiд виробництвц зберiгати за ним мiсце роботи
(посаду) та його середню заробiтну плату, забезпечувати працевлаштування працiвника
за набугою з iнiцiативи власника новою професiею;

1.3. Забезпечrп.r працiвш{ кiв необхiдлим piBHeM прфесiона.гьноi пiдготовки та
пiдгршлумм йою напртвi всьою пфоryробоги праФrпп< афiлii:
1.4. Створлгпл працiвtп,tкам фiлii'lмови праli, небхiдri щя виконанIя обов'язкiв та реаrriзаuii
cBolx здiбносr€й, продлсплвноi та творчоi дiя.гьносгi.
1.5. !огрrлrтlватись зiконодtlвсткt пр працо та првил охорош пpari.
1.6. Забороняеться використ.lння на пi.щlриемствi нелега.llьноi працi без } кладання
офiчiйнrтх трудових договорiв. пiдмiни трудових договорiв ци вiльноправовим и та
iншими угодами, виплати заробiтноi плати в обхiд порядку, встановленого
законодавством i колеrгивним договором
1.7. Попереджувати працiвника про його вивiльнення в письмовiй формi пiд розписку
не пiзнiше нiж за два мiсяцi, Одночасно з попереджеЕЕям про вивiльнення у зв'язку зi
змiнами в органiзацii виробництва, працi пропонувати працiвниковi iншу роботу;

2. Представник колективу зобов'язуеться:

2.1. Здiйснювати контроль за виконalнням зilконодalвчих i нормативних aKTiB iз питань
зайнятостi прачiвникiв, використalнням i завантаженням робочих мiсць;
2.2. Не надавати згоди на вивiльнення працiвникiв у разi порушення власником вимог
з: lконодавства про працю та зайнятiсть;

2.3. ,Щоводити до працiвникiв iнформацiю щодо плаI rувrlннJI  проведення скорочення

робочих мiсць, вивiльнення працiвпикiв i здiйснювшlих заходiв щодо недопуrценгrя або

зменшення негативних соцiальнпх паслiдкiв таких дiй;
2.4. У разi об'ективноi виробничоi необхiдностi чи за форсмажорних обставин, що
перешкодкають нормальному функцiонуванню пiдприсмства, Представник власника

за погодкенням iз Представником колективу вправi застосовувати:

а) неповний робочий день або неповний робочий тиждень на певний перiод або без

обмеження строком, при цьому оплаry працi проводити пропорцiйно вiдпрацьовавому
часу;

б) встановлювати поточнi графiки виходу на робоry згiдно виробничого зtlвант.Dкення

працiвникiв.

1.1. Отшагу працi здйсrповати згiдrо пrrатrого рзшаry, враховуlотпа щомiсяцrо прийняпай

коефiцiеrrг трудовоi rlастi до встановлених окладiв, пропорчiйно вiдпрацьоваrим
годлн.lN{ . Розмiр коефiцiекry труловоi rчасгi загвердкусгюя нilк.tзом дrрекюр Iцойсяч{ о.

Розмiр встшrовлених штатним розкJIадом ок;rадiв фiксуеться у розмiрi. не менше

встаноыlеноi Законом УкраiЪи "Про державний бюджет Украiни " мiнiмальноi
заробiтпоi плати.

l

V. В тпrгдпlя<  оплам пралi.

l. Сторони домовились про Еаступне:



1,2. Надалi розмiр затверджених штатним розкJrадом окладiв прачiвникiв
пiдприемства збiльшувати вйповiдно до збi,:ъшення розмiру мiнiмальноi заробiтноi
плати, встановленоi Законом Украiни на вiдповiдний ка; lендарний piK.

1.3. Спiльно розглядати питiшня перегляду фопду оплати працi з метою збiльшення
тарифншх ставок (окладiв), доплат i надбавок, iнпмх гарштiйних i компенсацiйних
виплат, у разi зросташtя обсягiв виробництва фобiт, послц), продуктивностi працi;

1.4. Запроваддувати HoBi або змiнювати дiючi рлови оплати прачi, за погодженням iз
Представником колективу й повiдомляти про uе прачiвникiв не пiзнiше нiж за два
мiсяцi до ix впровадження або змiни.

2. Представник власника зобов'язуеться:

2.1. Встшrовити мiнiмальну тарифну ставку (оклад) дrя робiтникiв, якi виконlтоть
просту неквалiфiковаrrу роботу в розмiрi не менш як 100%  законодiвчо встановленого

розмiру мiнiма.пьноi заробiтноi плати згiдно Еорм зalконодавства в разi вiдпрацювання
повноi мiсячноi порми робочого часу;
2.2. Встановити, що мiжпосадовi спiввiдношенIп в оплатi працi професiоналiв,

фахiвцiв i технiчних сл} rкбовцiв вст.lповJIюс .Щиректор фiлii вiлповiлно до посади й
квмiфiкачii працiвника в межм, затверджених у встановленому порядку мiнiмальнrтх

розмiрiв окладiв на вiдповiднiй посадi;

2.3. Проводити своечасно iндексацiю та кориryвання заробiтноi плати у зв'язку з

ростом iндексу споживчих цiн i змiни тарифних ставок i посадових окладiв згiдно
чинного законодавства;
2.4. Виплачувати доплати й надбавки до тарифних ставок i посадових окладiв
працiвникiв згiдно з .Щодатком Nо l до .Щоговору;
2.5. Здiйснювати матерiальне заохочення (премiювання) працiвникiв;
2.6. Здiйснювати вшIлату MaTepiMbHoi (зарплатноi) допомоги на оздоровленIuI

працiвникiв;

2.7. Здiйснювати виI Iлату заробiтноi плати в робочi днi двiчi на мiсяць: авапс  16го

числа поточного мiсяця, остаточну виплату  30го числа поточного мiсяця.
Виплачувати заробiтну плаry напередоднi в разi, колЕ день ii виплати збiгаеться з

вихiдним, святковим або неробочим днем;
2.8. Видавати працiвникам не пiзнiше дня остаточноi виплати заробiтноi плати

розрахунковi листки з вiдомостями про срtи HapaxoBaHoi, утриманоi та належноi до
виплати заробiтноi плати;

2.9. Виплачувати заробiтну плату працiвникЕl] \ .l за весь час щорiчноi вiдпустки не

пiзнiше нiж за 3 дri до початку вiдпустки;
2.10. Виплачрати заробiтну плату в першочерговому порядку.

2.1l. Здiйспювати оплату роботи в надlрочпий час, вихiднi, святковi та неробочi днi в

порядку та iз дотриманшш вимог, передбачених законодавством;

2,12. Повiдомляти працiвникiв про зalпроваддення нових iзмiну чинних норм прачi не

пiзнiше нiж за два мiсяцi до такого запровадження чи змiн;
2.13. У разi порушення cTpoKiB виплати заробiтноi плати компенсувати працiвникам на

} ъ{ овarх, визначених зaжонодавством, втрати частки заробiтноi плати у зв'язку з

порушенням строку ii виплати;

3. Представник колективу зобов'язуеться:

3.1. Здiйснювати контроль за дотрим{ lнням закоЕодавства з питань оплати працi та

сво€часною виплатою заробiтноi плати:

3.2. Контроrповати розподiл i використання коштiв фонду оплати працi, вносити

обгруптоваяi пропозицii щодо пИвищення розмiру заробiтноi плати, премiй,

компенсацiй, доплат i надбавок, над: lння допомоги працiвникам;

3.3. Аналiзlвати piBeHb середньо1 заробiтноi плати, вносити пропозицii щодо
вдосконаленIuI  оплати працi;

3.4. Проводити перевiрки Еарахув.lння працiвника{  заробiтноi плати, розмiрiв i пiдстав

вир.rх} ъань iз Hei.
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VI . Трудовi вiдносини, режим працi та вiдпочинку.

1 . Представник власника зобов'язуеться:

1.1. Укладати трудовi договори (контраrш) з працiвниками в порядку, передбаченому
зrцонод.шством УкраiЪи, пiд розпис ознайомлювати працiвникiв iз наказом про ix
прийняття на робоry;
1.2. Не включати до тудових логоворiв умови. що погiрш} ,lоть ст.rновище прачiвникiв.
порiвняно з чинним закоЕодавством, .Щоговором;
1.3. Спiльно з Представником колективу розробляти Правила внутрiшнього трудового

розпорядку, вносити до них змiни й доповнення, затверджувати ix на загальних зборах
колективу;

1.4, Розробити й затвердити посадовi iHcTpyKuii, ознайомити з ними працiвникiв;
1.5. Надавати працiвникш.{  роботу вiдповiдно до ix професii, займано'i посади та
ква; liфiкачii. Не вимагати вiд працiвникiв виконання робоIи, не об} ъ,tовленоi труловим
договором (контрактом), посадовою iнстрlкчiею;
1.6. Здiйснювати переведенЕя працiвника на iншу роботу виключно у випадках, на
пiдставах i в порядку, устaновленому чинним законодzlвством;
1,7. Не розривати трудових договорiв iз працiвниками в разi змiни власника
пiдприемства, реоргапiзацii (злrтгя, присднання, подiлу, видiлення, перетворення),
KpiM визначених зrжонодirвством випадкiв, а тuжож випадкiв скорочення чисельностi
або штату працiвникiв;
1,8. Здiйснювати звiльнення за скороченням чисельностi або штату працiвникiв лише у
випадках, якщо неможJIиво перевести працiвника, за його згодою, на iншу роботу, та за
попередньою згодою Представника колективу;
1.9. Надавати Представнику колективу обфунтоване письмове поданrш про розiрвання
трудового договору з прачiвником;
1.10. Не допускати звiльненrrя працiвника з iнiцiативи власцика в перiод його
тимчасовоi непрацездатностi, а також у перiол перебування працiвника у вiдпустчi
(KpiM випадку лiквiдацii);
1.11. Встановити на пiдприемствi п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними
днями  субота й недiля, та скорочувати на одну годину тривалiсть робочого часу
напередоднi святковrтх днiв;
1.12. Узгоджtъати з Представником колективу бульякi змiни трива,rостi робочого дня
(тижня), режиму працi, запровадження нових режимiв роботи, дtя категорiй або

окремих працiвникiв, повiдомляти прачiвникiв про TaKi змiни за два мiсяцi до ix
впровадження;

1.13. Рiшення про перенесенЕя вихИних днiв у випадках, коли вони збiгаються зi

святковими або робочшvи дlями, з метою рацiона.ltьного використiшrrя робочого часу
та створення сприятливих ploB вiдпочинку прачiвникiв приймати за узгодженням iз

Представником колективу не пiзнiше нiж за два тижнi до ix перенесення;

1,l4. Встановлювати дJIя вагiтЕих жiнок, жiнок, якi мдоть дитину BiKoM до 14 poKiB або

дитинуiнва;riда, у тому числi таку, що зн:tходиться пiд iT опiкранням, працiвникiв, якi
здiйснюють догляд за хворим членом ciM'i вiдповiдно до медичного висновку, на ii
прохання, скорочену тривапiсть робочого часу;

1,15. Проводити надурочнi роботи, роботу у вихiднi, святковi та неробочi днi лише у
виняткових випадках, передбачених законодавством, i тiльки з дозволу Представника
колективу та з ii оплатою й компенсацiсю вiдповiдно до чинного законодавства.
Повiдомляти працiвникiв про TaKi роботи не менш як за добу до ix початку;
1.1б. Встановлювати працiвникам щорiчну основну оплачувану вiдпустку згiдно з

вимогами Закону Украiни "Про вiдпустки";
1.17. Затверлжувати графiк надання вiлпусток за погодженням iз Представником
колективу та доводити його до вiдома працiвникiв;
1.18. При складшrнi графiкiв вiдпусток вр.rховувати сiмейнi обставини, особистi
iнтереси та можливостi вiдпочинку кожного прачiвника;

1.19. Надавати щорiчнi вiдпустки за бажаняям працiвника в зруrний дJuI  нього час, у
випадках, передбачених законодЕlвством, а також наступним категорiям працiвникiв:

с,



iнва;riдам; у{ асникаN{  лiквiдацii наслiдкiв aBapii на ЧАЕС; жiнкам перед вiдпусткою по
вагiтностi та пологах; особам у вiцi до 18 poKiB1 при HMBHocTi caHaTopHoKypopTHoi

пlтiвки; учасник.lм бойових дiй;  iнвалiдам вiйни;
1.20. Надавати щорiчнi вiдrryстки повноi тривалостi до настаrня шестимiсячного
TepMiHy безперервноi роботи в перший piK роботи за бажанням працiвника у випадках,
передбачених зzlконодalвством;

1.2l. Вiдкликати працЬникiв iз щорiчноi вiдпустки лише за ix згодою й у випадках,
передбачених законод{ lвством;

1.22. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку з навчанням у порядку й на

р{ овах, передбачених чицним законодalвством;

1.23. Надавати працiвникаI ,r соцiальнi вiдпустки в порядку й на 1ъtовах, передбачених
чинним зzконодalвством;
1.24. Надавати працiвникам за сiмейними обставинами та з iнrrrих причин. за iх
бажанням вiдпустку без збереження заробiтноi плати сlроком до 15 календарних днiв
на piк;
1.25. Надавати додатковi вiдпустки без збереження заробiтноi плати на встановлений
TepMiH згiдно iз чинним зllконодlвством;

2. Представник колективу зобов'язусться:

2.1. Забезпечити дотриманнJI  працiвниками труловоi та виробничоi длсциплiни, Правил
внугрiшнього трудового розпорядку, свосчасного i точного виконаЕнJI  розпоряджень
роботодавця, тудових та ф} ткцiональних обов'язкiв;

2.2. Здiйснювати контроJIь за виконанням зобов'язань цього роздiлу, видангrям накщiв
про прийнягтя, звiльнення, переведення на iншу роботу, своечаснiстlо внесення записiв
до трудових книжок, дотримаulЕя режимiв працi i вiдпочинку та ознайомлення з ними
працiвникiв;

2.3. Розглядати обфунтоване письмове подання Представника власника про розiрвання
трудового договору з працiвником у випадках, передбачених законодавством.
Повiдомляти Представника власника про прийняте рiшенrrя в письмовiй формi в

триденний строк пiсля прийняття;

2.4. Надавати працiвникам безкоштовну прalвову допомогу та консультаuii iз чинного
зzжонодaвства. У разi порушення ix трудових пр:в представJIяти та вiдстоювати права

працiвникiв.

VIL Охорна прачi на пiдlриоr.lсгвi.

l. Представник власника зобов| язуеться:

1.1. Розробити, за погодженням iз Представником колективу, i забезпечити виконання

комплексних заходiв щодо досягнення встalновлених нормативiв безпеки, гiгiени працi

та виробничого середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання

випадкiв виробничого травматизму, професiйних захворювань i аварiй;

l .2. Видiляти необхiднi копrти на реалiзацiю комплексних заходiв

1.3. При укладеннi 
,} Фудового договору поiнформувати пiд розпис працiвника про

рлови працi, наявнiсть на робочому мiсцi небезпечних i шкiдливих виробничих

факторiв, можливi наслЦки ix впливу на здоров'я, а також про його права на пiльги й

компенсацii за робоry в таких ytlloBax;

1.4. Безоплатно забезпечувати праuiвникiв. якi працюють на роботах зi шкiдливими та

небезпечними уI t{ овI lми прачi, а також на роботах, пов'язаних iз забрудненням або

здiйснюваних у несприятливID( температ} ?них ylиoBilx, спецодягом, спецвзуттям та

iншими засобами iндивiдуаlIьного зarхисту за встановленими норма] \ { и;

1.5. Забезпечити за рахунок коштiв пiдприемства своечасну зztмiну або ремонт

?



спецодяry й спецвзутгя, що стали непридатними до закiнчення встzlновленого TepMiHy

ix використаrЕя з незалежних вiд працiвника при.Iин. Випадок пошкодження
спецодягу або спецвзуття не з вини працiвника, мае бlти оформлений док} а{ ента,'lьно
шJlяхом скJIадaшня вiдповiдного акта;

1.6. За рахlток коштiв пiдприемства здiйснювати проведення перiодичних (протягом

трудовоi дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, заЙнятих на вФкких роботах,
роботм зi шкiдливими чи небезпечними умовalI \ ,tи працi або таких, де е потреба в

професiйному лоборi, а також щорiчного медичного огляду осiб BiKoM до 21 року;
1.7. Забезпечити виконання рекомендацiй i висновкiв медичноi KoMicii за результатами
огляду працiвникiв;
1.8. При свосчасному проходженнi працiвником перiоличного медичного огJrяду.

зберiгати за ним середнiй заробiток на встановлений час проходження медогляду;
1.9. Не допускати до роботи працiвникiв, якi без поважних причин ухиляються вiд
проходженЕя обов'язкового медичного огляду;

1.10. Прачiвникiв, якi поцебують за станом здоров'я надання легшоi роботи,
переводити, за ix згодою, тимчасово або без обмеження строку на iншу роботу у
вiдповiдностi з медичним висЕовком;

1.1l. Забезпечувати нarлежне утримtlння та комплектрання медичних аптечок
необхИЕими медика} rент{ l} ,lи;

1.12. Проводити спiльно з Представником колективу свосчасне розслiдування та вести
облiк нещасних випадкiв, професiйних змворювань i аварiй на виробництвi;
1.13. Забезпечити безрловне виконttння зlшропонованих комiсiею з розслiлуъання
нещасного випадку на виробництвi органiзацiйпотехнiчних заходiв iз кожного
нещасного випадку;

1.14. За рахунок коштiв пiдприсмства проводити навчання членiв KoMicii з питzlнь

охороци працi, надавати iM вilьний вiд ocHoBнoi роботи час зi збереженням заробiтноli
плати для загrrlення до перевiрок cTilнy } ,l\ { oв, безпеки працi й розслiдування нещасних
випадкiв;

1.15. Проводити за встrшовленими графiками нzlвчilнЕя, iнструктаж i перевiрку олин

раз на piK зн.шь з охорони працi прачiвникiв, якi зйнягi на роботах iз пiдвищеною
небезпекою або там, де с поIреба в професiйному доборi;
1.16. Вiдповiдно до Закону УкраiЪи < Про внесення змiн до статей 19 та 43 Закону
Украiни < Про охорону працi)>  формувати на пiдприемствi резерв наступних витрат:

 фонд охорони працi в розмiрi 0,5%  вiд ср{ и рiчного ФОП на пiдприемствi;
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2. Прачiвники пiдпри€мства зобов'яз} тоться:

2.1. Вивчати та викоЕувати вимоги нормативних aжтiв про охорону працi, правил

експлуатацii машин, мехаriзмiв, устаткування та iнших засобiв виробництва;

2.2. Застосовувати засоби iндивйуа.пьного зzrхисту у випадкtlх, передбачених

правилаLtи технiки безпеки прачil
2.3. Проходити у встrlновленому порядку та в строки попереднiй i перiодичнi медичнi

огJIяди;

2.4. Своечасно iнформувати керiвництво про виникяешlя небезпечних та аварiйних

ситуацiй Еа робочому мiсцi, особисто вживати посильI  r( заходiв щодо ii заrrобiгання

й усуяення;
2.5. ,Щбайrшво та рацiонально використоврати майно пiдприемства, не допускати його

пошкодження чи знищення.

3. Представник колективу зобов'язуеться:

З.1. Здiйсrтювати контроль за дотриммням роботодавцем законодавства про охороцу
працi, створенням безпечних i нешкiдливих ylltoв працi, належних виробничих та

санiтарнопобугових yl| { oB, забезпеченням працiвникiв спецодягом, спецвзуттям,

iншими засобами iндивiдуа;rьного та колективного зzlхисту;

3.2. У разi вltявлення пор} ,шень вимагати iх усунення;
3.3. Представrrяти iнтереси прачiвникiв у вирiшеннi питitнь охорони працi у випадках,

визначенЕх чинним зсконодiвством, вносити власнику вiдповiднi подання;



3.4, Iнформувати працiвникiв про ix права i гарантii у сферi охорони працi, змiни в

законодавствi з охорони пр:щi;

З.5. У разi загрози життю або здоров'ю працiвникiв вимагати вiд роботодавчя
негайного припинення робiт на час, необхiдний дш усунення цiеi загрози;

3.6. Брати 1часть:
3.6.1. у розробцi програм, положень, нормативноправових докрrентiв з питань
охорони працi;

3.6.2. у органiзачii навчання працiвникiв iз питшlь охорони прачi;

3.6.3. у проведеннi атестацii робочrтх мiсць, за iT результатал.rи вносити пропозицii щодо
покращення умов прачi, медичного обслуговування, оздоровлення прачiвникiв,
надання iM вiдповiдних пiльг i компенсацiй;
3.6.4. у розслiдуваннi нещасних випадкiв, профзахворювань, аварiй, складаннi aKTiB

про нещасний випадок на виробництвi, готувати cBoi висновки i надавати пропозицii,
предстaвляти iнтереси потерпiлого в спiрних питаннях,
3.6.5. у проведеннi перевiрки знiшь посадових осiб з охорони працi.
3.7. Комплекснi заходи з охорони працi на пiдприсмствi наведенi у.Щодатку 2 до
Колективного договору.
3.8. Вiдповiда.пьному за охорону працi на пiдприемствi  iнженеру землевпоряднику
Растопiрову Дмиrру Миколайовичу, вести нагJIяд за розмiрами виlр.ц, що мають бlти
фактично використанi на охорону працi на пiдприемствi вiдповiдrо до с. 19 Закону
Украiни кПр охорону працi> .

VI I I . Соцiаьнi гараrrii, KolrmteHcaцii' та пЬги.

Сторони домовилися:

l .l . Спiльно формуъати, розподiляти кошти на соцiальнi зzrходи та використовувати ix.
виходячи з реальних фiнаrrсових можливостей пiдприемства, на видачу працiвникам
для оздоровлення путiвок на лiкрання, вiдпочинок i до дитячих оздоровчих таборiв iз
частковою оплатою за рaжунок коштiв пiдприсмства:
1.2. Надавати працiвникаI t{  пiдприемства нецiльову благодiйну допомогу: на
похов€шня, на оздоровленшI , медичне лiкlвання, з нtгоди од)уження, при народженнi

дитини, тощо;

1.3. Спiльно розробляти та погоджувати щорiчний Графiк вiдпусток на поточний piK

Цодаток 3 до ,Щоговору);
1.4. Встановити гараЕтовд{ у трива.гriсть щорi.пrоi оплачувдrоi вiдтlустки дя Bcix катеюрй
прчЬшсЬ 24 ка_гlеццарlпо<  дтi.
1.5.Трива,тiсть додатков} о( оплачувtlнlл( вi.шryсгок встaшошIювzrти згiдIо чинною
зfконодавgпчL

1.6. Надамги додлгкову вiдlуспry дri до ocHoBHoi рбога лсо<

здiйсrпосься на кошr'юrерi.

перелiк посал працiвникiв, яким надаеться додаткова вiдпустка за

робоry на комп'ютерi:

J\ !

з/п

Назва посади Код професii за класифiкатором

1 .Щиректор l210.1
2 Технiкземлевпорядник з2| 2

Iнженерземлевпорядник 2148.2

4 Бухгаrтер 24l^ 1.2

5 Оператор комп'ютерного набору

6 Водiй 8з21.2

7 EKoHoMicT 2441.2

Заступник директора l210.1
Iнженер з комп'ютерних систем 21з1.2

Е

3.

41| 2

8.

9.



1.7. ПрацЬшкам, рбога ясл<  здйсlпосгъся на коьпl'кrгерi забgпе.птп.t 10 хшtлшry перерву,

пiсля Kolкloi юдппл працi.

1.8. Графiк щорi,ппо<  оплачувzlн} й вi,rцrусгок затвердq/вати з: t зк)дою колективу не пiзнiше

20 сi,пrя пою,дrою рку( ст..б, l0 Зну УкраiЪи < Про вiдпустки> ).

1.9. Не допускати без згодл рбiпrика подiл вiдrryстки на частини, ненадання вiшrусгrсл за

iпiцiапвою адrлЫсграцiil
1.10. Письмово повiдомляпr праJIЬшдdв пр даry почагку плаловоi вi'Щryспо.l за 14 шЬ до'iТ

почfiку.
1.1 l. За на.вносгi коппЬ на пiдФисмсtвi за за.шою прачЬшка налаваги безвiдсоткову позлку

на нmбхi.шri псrгрби. Нараqватя m сп; lага вйсоткЬ за.Щоювором позичштя не пердбаченi.

1.12. Жiнкам пiдприемства, якi мшоть двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або

дитину  iнва:riда, або усиновлену дитину, одинокiй MaTepi, батьку, який виховуе

дитину без MaTepi ( у тому числi й у разi тривмого перебування MaTepi у лiкувальному
заклалi), а також особi, яка взяла дитину пiд опiку, надавати щорiчну додаткову
оплачувану вiдпустку тривалiстю 10 календарних днiв без } рах} tsання святкових та
неробочих днiв (ст..73 КЗпП УкраiЪи). За нмвнiстю декiлькох пiдстав для надання цiеi
вiдпустки ii загальна тривалiсть не може перевищувати 17 кшендарних днiв

2. Представник власника зобов'язуеться:

2,1. Створювати належнi уN{ ови для дiяльностi KoMiciI  iз соцiмьного стilхування на
випадок тимчасовоi непрацездатностi;

2.2. Забезпечити зберження архiвних лоryтиентiв, згiдно з якими здiйснюеться
оформлення пенсiй, iнвалiдностi, отримання пiльг i компенсацiй, визначених
законодавством;

2.3. Забезпечити належне утримашш, прибирання соцiа:rьнопобlтових примiщень та
збереження особистих речей працiвникiв (оляry, взуггя);
2.4. Здiйснювати аналiз cTllнy тимчасовоi непрацездатностi та причин зirхворювань,
2.5. Вживати заходiв щодо зЕиження захворюваностi працiвникiв i втрат робочого часу
через хвороби.

З. Представник колективу зобов'язуеться:

3.1. Представrrяти iптереси працiвникiв у KoMicii iз соцiального стрzlхуваI rня;

3.2. Проводити облiк прачiвникiв, якi потребlтоть лiкlъання в санаторiях i пансiонатах
Украiни, сприяти забезпеченню ii пlтiвками;
3.3. Ознайомповати ъченiв 1Фудового колективу з новими нормативяими актЕlми з

питань соцiа,rьного страх} .вання та пенсiйного забезпечення, надавати консультативну
й методичну допомогу з питань соцiального захисту.

IX. Гарантii дiяльностi Представника колективу

1. Представник власника визнае Представника колективу повновФкним представником

iHTepeciB прачiвникiв. якi прачюють на пiдлрисмствi. i погоджус з ним накази та iншi
локальнi нормативнi акти з питань, що е предметом .Щоговору.

2. Представник власника зобов'язуеться:

2.1. Не допускати втрr{ ання в дiяльнiсть Представника колективу або перешкоджання

йому;

2.2. Забезпечувати

ознайом.гповатися з

прачiвникiв;

Представнику

документами, що

можливiсть безперешкодно

тудових прав та iHTepeciB
колективу
стосуються

2.3. Розгrrядати вимоги i подання Представника колективу щодо ус} ,нення порушень

законодавства про працю та.Щоговору, невiдкладно вживати заходiв щодо ii усунення;

р



2.4. На вимоry Представника колективу надiвати вiдповiднi докр{ енти, iнформачiю та

пояснення, що стосуються додержalння зatконодавства про працю, yrrloB прачi,
виконzшня колекгивного договору, соцiа.пьноекономiчних прав прачiвникiв.

х. Заключнi положення

1. Пiд час дii колективного договору в нього можугь вноситися змiни та доповнення з

iнiцiативи ,Щиркюра wr предспвI rика тудовою колеюиву, затвердýrмтися зборами

колекшву i офорI \ { JIюватися як дод ки до тудового доювору.
2. Жодlа iз сгорiн, що п| щшсшш цей колекrивний доювiр, не може протtrом всього
строку його дii в одlостороI rпьому порядку приймати рiшення, л< i змirпоtсrь норми,

положенпя, бов'язкl колекгrвного доювору або пригмrr.шоть ix вrл< онаrпrя.

3. Норми та положення цьою колеюивною договору дilоть безпосердньо та явJuIються

обов'язковими дIя викондrня адллiнiстрацiсю та рбiтниками пiдlрио,rсгва

4..Щiя колекпвною доювору поппФIоfiъся на Bcix робiтппсЬ пiдrрисrлсrва
5, Колеrпвrпй доювiр прlйшпй загаJшIими бораrл трудовою колективу пр,юкол J,{ ! 1

вй 10.02.2020 р.
6. Bci обов'вк.r адviяiстраrii вiдIосно оIшати прчi, гаршrгйних та
колшенсаI iйдпоl виI IJIат та iп.тпо<  соцiаьlпл<  норм забезпеryкrгъся у вi.шlовi,шrосгi з дiю.лш
законодавсгвом i lц{ м колективним доюворм.

Сторни будугь:

1. Забезпечувати здiйснення контроJIю за виконанням ,Щоговору;

2. Результати перевiрки виконаЕня умов ,Щоговору оформлювати вiдповiдним актом;

3. Надавати одна однiй на безоплатнiй ocHoBi наявну iнформацiю та докуt'rенти,
необхiднi для здiйснення контроJIю за виконанням ,Щоговору;

4. У разi виникнення спiрних питань щодо застосування окремих норм !оговору
спiльно надавати вiдповiднi роз'яснення.

5. Необхiднi змiни i доповненЕя до.Щоговору протягом його дii вносяться Сторонами
на спiльному засiдшнi й оформJIюються як додатковi угоди до Договору.

б. Колективний договiр укладено у двох примiрниках, що зберiгшоться в кожноi зi

CTopiH i мають юридrчrу сЕтry.

Пiдписи cTopiH

Представник и Представник
трудово колеюфу

о пилипенко р.А Сирота

/ /



.Щодаток Jt 1

до Колективного договору

Приватного пiддlриемства < КаховкаАльянс>

"Перелiк доплат i надбавок до тарифпих ставок i посадових окладiв працiвникiв
пiдприемства"

За суrrлiщення професiй
(посал)

За розширення зони

обслуговування або

збiльшення обсягу робiт

за виконшlня обов'язкiв
тимчасово вiдсlтнього
працiвI rика

,Щоплати одному працiвЕику не обмеж} тоться максимальними

розмiрами й визначаються наявнiстю eKoHoMii за тарифними
ставкаLtи й окладами сумiщуваних посад працiвникiв

.Щоплати одному працiвнику не обмеж} тоться максиммьними

розмiрами й визначаються наявнiстю eKoHoMii за тарифними
ставкzlI \ 4и Й окладаI \ ,tи, якi могли б виплачlъатися за умови
дотримання нормативноi чисельностi працiвникiв

,Що 100%  тарифноi ставки (окладу) вiдс)тнього прачiвника

/ / /

Найменування доплат
надбавок

^  Розмiри доплат iнадбавок



.Щодаток Nч 2

.Що колективного договору
ПП < КаховкаАльянс>

gа2020  202З роки

КОМПЛЕКСНI  ЗАХОДИ

щодо встirновлення нормативiв безпеки, гiгiсни прачi та
виробничого середовища. пiдвищення iснуlочого рiвня охорони прачi. запобiгання

випадкilI \ .l виробничого трaвматизму, професiйних захворювань та аварiй

Ns

зlп
Найменування заходу

виконання
Особи,

вйповiдальнi за

виконаннJI

1 Забезпечення соцiальних гарантiй в областi
охорони працi на piBнi, не нижче за передбачений
законодilвством

Постiйно !иректор

2 Забезпечення засобами iндивiдумьного з.tхисту
працiвникiв, що викон} rоть польовi роботи

Постiйно .Щиректор

з забезпечення безпечяих

примiщеннях пiдприемства
умов працt у Постiйно .Щиректор

4 Пiдтримка у примiщенI rях пiдприсмства
сприятJIивого температурного режиму у межах
сшiтарногiгiенiчнlо<  норм

Постiйно .Щиректор

5 Формування у бюдх(Етi пiдприсмства коштiв для

фiнансування заходiв з охорони працi
Щомiсячно

6 Проводити огляд Bcix електроприладiв на
неприроднiсть в експлуатацii i, при необхiдностi,
проводити своечаснi роботи

Постiйно

7 Реryлярно поповнювати aштечки медикаJ\ rента,tr{ и

першоi допомоги
Щоквартму вiдповiда,rьна

особа за охорону
працi

Розробка та затвердr(ення iнстрlкчiй з охорони
працi та пожежноi безпеки на пiдлрисмствi

Постiйно Вiдповiдальна
особа за охорону
працi

9 Забезпечити належне утримання булiвель,

обладнання, монiторинг за iх технiчним станом

Постiйно !иректор

l0 Розробка та затвердження положень, та iнших
aKTiB з охорони працi. шо дiють у межах

пiдприсмства, та встановлюють правила

виконrшня робiт i поведiнки працiвникiв

I Iостiйно Вiдповiдальна
особа за охорону
працi

11 Перегляд TepMiHy дii iнсцукцiй,
використовуються пiдприсмством

що 11остiйно Вiдповiдальна
особа за охорону
працi

1,2 Здiйснювати контроль за додержанпям
працiвником правил поводження з засобами

виробництва, виконtшня робiт вiдповiдно до
вимог з охорони працi

.Щиректор

Органiзовувати пропаганду безпечних методiв
працi

Постiйно Вiдповiдальна
особа за охорону
працi;

.I [ иректор

/ ,

Бухга,rтер

Строк

,Щобров !.В.

8

Постiйно

13



14 Вживати термiнових заходiв для допомоги
потерпiлим, залучати за необхiдностi професiйнi
аварiйноряryватrьнi формування у разi
виЕикнення на пiдприемствi аварiй та нещасних
випадкiв

За
необхiдностi

Вйповiдальпа
особа за охорону
прачi;

.Щиректор

15 За власнi кошти проводити медичнi огляди
(попереднi та перiодичнi) водiiЪ

Перiодично .Щиректор

lб Органiзоврати проходження працiвниками
iнструктажiв (первинного, повторного,
позапланового), нчlвчання з охорони прачi. з

надашня першоi медичноi допомоги потерпiлим
вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки у разi
виникнення aBapii

Перiодично .Щиректор,
Вiдповiда:Iьна
особа за охорону
працi

17 За власпi кошти пiдприемства проводити
нzlвчllння з охорони працi керiвпика пiдприемства
та особи, вiдповiдальноi за охорону працi

Один раз на

ти роки
.Щиректор

.Щирекгор
Приватного пiдприемства < КаховкаАльянс>

Представник трудового колективу

о.А. Пилипенко

Р.А. Сирота

/ k



ЗАТВЕРДЖЕНО
.Щиректор ПП < Каховка
о.А. Пилипенко

нс>

грАФк вI ,щtусток

па 2020 piK

.} lъ

зlп
Посада Вид вiдпустки Тривалiсть

вiдrryстки, к.дн.
Робочий (календарний) piK,

за який надають вiдrryстку
Мiсяць надання
вiдrrустки

1 пилипенко
Анатолiйович

олег .Щиректор Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 серпень

2 .Щорошенко
Володимирiвна

Алла Бухгалтер Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 17.12.2o| 9 _ l 6.| 2.2020 листопад

3 Колот Костянтин
Вiкторович

Водiй Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l4.1 1.20l9 _ lз.l 1.2020 травень

4 Сирота
АндрiiЪна

Paiba Геодезист Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 1 6.1 0.20l9 _ 1 5.1 0.2020 червень

5 Растопiров !митро
миколайович

Iнженер

землевпорядник
Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 1 0,1 2.20l 9 _ 09.12.2020 JIипень

Шкiндер BiKTop
Анатолiйович

Iнженер

землевпорядник
Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 17.09.z0l9  16.09.2020 вересень

] Кулик Валерiй
Олександрович

EKoBoMicT Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 14.11.20l9 lз.l1.2020 червень

Фокша
михайлович

Сергiй TexHiK
землевпорядник

Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l4.1 1.2019 _ 13.1 1.2020 жовтень

\9l

tt lllt llll I l ll
l lltt I

п.I .Б.

09.09.20 l 9 _ 08.09.2020

6.

8.



llltlllIll l

волокiтiн
Леонiдович

Микола Заступник директора Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l 6.10.20l9 _ l5.10.2020 грудень

10. волокiтiн
миколайович

Роман Iнженер з

комп'ютерних систем
Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l6.10.20l9  l 5.10.2020 KBlTeHb

1l. волокiтilr
миколайович

Артем Iнженер

землевпорядник
Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l 0. | 2.20 | 9 _ 09. l 2,2020 травень

| 2. Кондратцев
Володимирович

I гор TexHiK
землевпорядник

Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 l 0.12.z0l9 _ 09.12.2020 серпень

13. Сацъляк
Юрiiвна

олена Оператор
комп'ютерного
набору

Щорiчна основна;

додаткова за робоry з

Еом

24+ 4 10.12.201,9 _ 09.Iz.20zo жовтеЕь

\

I l I

I I

9.


