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загальнi положення .

.;.; колективниЙ договiр укlrадено на 2022-2026piK, набувас чинносr,i з

__.:: ;lого пiдписання. Пiсля закiнчення строку дiI, ко.ilек,гивttий дtоговiр
- , - _,вж\,с дiяти до тргх tTip, поки сторони FIe укладуть tlоlзий. ( тl'ять poKiB ).

_ .'{оговiр укладено Miilt rIре/Iс,tавI]иком власника ts особi дирек,гора IlГJ
::;tкетlzючi технолоr,iТ < Пер>ян олексiй Васильович ,( далi роботоДаВецЬ,

- .,_],f oHn власника ) i уповtIоваженого, який вибраний зборами трудового
: _-Jl.KTllB} i представляс Його iнтереси в особi директора з виробництва
iз";]ького Вiталiя Вiкторовича .

_: З iншlоТ сторони ( далri уповFIовахtений трудовим колекl]иtsоп,r ) - Брацtонь
Е,та--liй Леонiдович .

--.Сторонr.r визFIа]оть IтовноI]ах(ення одна одтrоТ i зобов'язlrtо,гься
]rlтр11}Iува-гLlся принциltiв соцiалъного партнерс,гва: рiвгlоправност'i
cTopiH. взасьtttоТ вiдповiitальностi, коt{с,грук,гt,lвгlостi i

.].рг\-\Iентовагlост,i I]ри ttроtзе,l1еlll,ti rrерсl-овоlэiв IL(Oilo )'KJl3:l1clllIя
ко_lективЕIого договору. внесен[tя зьцitt i доповtlеI,Iь ;lto IIbot,O, вирiшенrtя
r cix питаrtь соцiалыIо-екоFIоп,Iiчrtих i rрудових вiдtlсlсиlr.
5. СтороtIи визначаtоть rIей колектrtвrtий договiр нормаl,иRI{иN,I ак'гом. I-Ia

пi:ставi якого здiйсrrюватиметься регулювання ycix corliaJlыIo - економiчrlих,
вrtробничих i трудових вiдносин rта пiдприсмtствi про,гягоN,{ перiоду його :riT.

BiH r,кладений згiдно з чиFIним законодавством, та галузевою угодоЮ.
Hoprli.l i положення цього колектив}iого договору дirоть безпосередт,tьо i с

обов'язкоI]им для дотримаFrня роботодавце}I. працiвтlttкаN,{и пiдприсмства
О. .]iя колективI]ого договору поширlосl,ься tla Bcix гlрацiвникilз
lilпрrtсптства.

Зlriни та доповнен}lя до цього колективЕIого договору I]FIосяться В

_. Jt]B язковоN,{у порядку у зв'язку зi змiнами чI4нного закоIIодаВСТRа.

Г,Ll\ ЗеВОIО УГОДОlО, З ПИТаЕIЪ" ЩО С ПРеДМе'ГОN{ КОJIеК'II]RLIОГО ДОГОl]ОРУ, Та За

iнir.lетtтвою однiсi iз сторiгr пiсля проведеIrня переговорiв'га.IосяI'FIеIII{я ЗГоДИ

i H:,5r ваiо,гь читттlостi t-liсля схвалення загальними збора]\{I{ гrрацiвrrикiв i

п i '.п l тсання с,горона]\,{и. Щля врегулюваFIIIя розбiiктrостей в ходi колек'гиВНИх

п1.1]сговоiliв i виконанFIя коJIеltтивI{ого договор),стороFIи використоВУrоТЬ
п}];1\1iрнi прочедури, rrередIбаченнi ст. l1 Закон1 Украirrи <Про колект1.1ВНi

JO- trBo})I1 i },rоди>
S, I-1ропозtIцiТ кожноi iз с,горiн rцодо внесеFIFIя зпцiн i доповttень До

кt].,iктIlвного догоRору сторо}rи розглядають спiльrто i приймаtоть рiшенrtя
,, З(_)- TI1 _]еitний строк з дня iх оrримаtlтtя iншоLо с,гороноIо.
.,. .i.t_llHa iз cTopiH. що уклали цей коJIектIIвгttтй fot,oBip Tre N{o)lte протягоNl
I, .ъ ,Io його дiТ в одrrосторонньому порялrg, прlтrй}Iа,ги рirшення,

, C'To1loHli домовились9 lцо в перiод дiТ ко.-lектIlвt]ого договору, при 1rMoBi
];:.-,.-,нання робото;tавцем його положень. прашiв}Iиltи Ere висуваlоть нових
.,:,,1.1г з пIiтань, якi охо]lлюються кt).lск,гивIIим договороN,{, i не
з,:: -}-ltlg-lоL]\Iо,гь як засiб тиску на робото_]езIlя з\,пиFIе}JIrя робо,ги (страйк). У
э,l .i_]к\ пор\,шенFIя rdього зобов'язання J.с,бо,годаRеLlь вгlравi в}кити до

]. 
i:.l-:itIKiB зr-гlt.lнеIlня роботи заходи, пере]lJ]ченЕri ilJrя rIоруш}Iикiв труловоТ

А



_ . ,нII.

' - ]ЗВеЦЬ зобов'язУСТЬся ПрИ дотришtаlrнi працiвникаМи
. 

:,.,_-,_ ]сктивItого договору не застосовувати звiлт,неt tгrя.

l] .lз i реорганiзацiт пiдприсмства колективний догов ip збер i гае чиннiс,гь
- ]..r\I строкУ, Наякий йоrо укJIадено, або може бу,ги переглянутий за

_ ..J CTopiH.
_ . ]].1зi з\,Iiни роботодавця, чиннiсть колективного договору зберiгасться

- -:о\1 cTpoKlz його дii, але не бiлъше одного року. У разi лiквiдацiТ

.] jlC\IcTBa, колективтrий договiр дiс проlяI,ом всього строку

]..]ення ;liквiдацiТ.

2. Умови розвитку виробництва, зайнятостi та

соцiаЛьного захисту працюючих вiд безробiття

' _,, о_]авецъ зобов'язусться:
JзС,.,езпечитИ виконаЕIнЯ планУ соцiальнО-економlЧного розвитку

__i]I1€\Iстtsа.
_ j.]езпечити працirзtтикiв матерiалт,t,lо-техtтiчними ресурсами, IIеобхiдними

., 1 :l1конання виробничих завдань, норм rrрачi та вiдповiДнi 1,мови прачi

: .. i,,,]Ётнi rанi).
: - . ЗОlЭlIТtt спецiальFIi фонди за рахунок прибутrtУ, IЦо ЗЭЛИШзСТIэСЯ

. .- _ ;1t]РЯдiltеннi пiдприемства: виробничого розвиl,к)/, соцiального розl]итку,

- :,.,Jезпеч\,,ватИ дотримування працiвника\Iи трудовоТ дистlиплiни ,га праl]ил

, , -.]iшнього тр,ч,гового розпорядку.
: ,, ,ення про змiни в органiзацii виробниц,гва i прашi, лiквiдатtiТ"

- _liiiзаttiт, перепрофiлюванrrя пiдlrри€мства, скороLlсlII{я l{1,1ce-|lbrlocTi аrбО

- -- --,,.-.,pi". tlе'пiзнirпе' Як за 2 мiсяlti zцо здiйснеLIrIrl Ltt'lx ЗtixO,tiB.
-,: ;triHi робоТодавLця, д?чi в ореrтду пirприс]1\,Iсl,ва.,гоlrlо вклIочаl,и R

. _- ]]I_ПроДаЖУ IlиТаI{нЯ Про ПраI]еВЛашТ\''ВаI-{НЯ ПраЦlоIоЧИх на ЦИХ

. : --l\,. вi:повiдно до Rимог чинного законодавстI]а.

з. опл атапрацi та захист заробiтнот плати.

: - 
_ -_:зецьзобов'язусться:

- --..'i прачi ПроВоДиТи ЗГiДно з ПолояtеННЯ\I Про МаТерlаЛъ}Iе l соЦlаЛЬне

,. ; _ ;:.еtlня працюючих з дотримання\1 норм i гарантiй чинFIого

_ .]в.тва,га Гzurузевоi угоди .

- - . .:fIlЧно ПереГляДаТИ' ]'а пiдвишц-ватIт розмiри тарифних сТаВок,

_ _.,зl1\ окпадiв у вiдповiдностi до Законо.]авс-гва ( ,,р" змiнi мirtiмальноi

: -, ,l.НЮВаТи премitованtтя працiвнlrкiв згiдтrо з ]lоложенням про

, _ ззтJЕ{я.

- _".]L{\Belll ВИнаГоРоДи За реЗУЛЬТаТа\iII робоТи за piK згiДно Полохсення

J



. :,,_ _,r по]]я_Iок об;iк1, причин невиконання }ropм i завДань. 11ри
- ,,,,,|, но1]\1 i завданъ, керiвники пiдроздiлiв R письп{овiй формi повит-tНi

, -.] -, пpIтчrlHl.I irого виконання.
:,:. ,l заробiтц/ пjIаry два рази на мiсяць 2 та |6 числа.

, _, l:;llti_li вI{плати заробiтноi плати проводити iT iндексацirо i

,|- енсашiю за пор,yшення TepMiHiB ii tsипJIати вiдповiдно до
.-- l,, iiгliсцliв Украiни.

: ,___.,:jзтI1 посадовий оклад керiвнику та головiIим спеriiалiстам за
-'-з,itцення його iншим працiвникам та вiдсутностi заборгованос,гi iз

' -:.. r,-татtr. \{етодом гliдвищення посадових окладiв прИ Наявностi

.,l,.],,t-,B,ll,t<eHi нових або змiнi дitочих умов оlIлати працi ]] бiК
- _ ; l: ,, . . ,a,вi_]о,\uтяl]и llpo це працiвникiв не пiзгiiше як за два мiсяЦi.

-_: , ,.:ецi в надурочний час проводити в подвiЙному розмiрi
' ,: :-.],:;1LiAC.

1 _ .,, \ святковi та неробочi днi оплачувати у под(вiйному розмiрi.
--...:.-..iня\r працiвника, який працIовав у цi дrтi, йому може бу'ги
.: ,,l.: iHmltr"t день вiдпочинку.

* . . -,l вIlготовленi продукцii, що виявилась браком не з вини
, _ :..,1кэ. опJlата працi йому проводитъся за зни)tеними розuiНками, аJIе

, ...е бrтl.т нI]Itчою вiд двох третин тарифrтоТ ставки встановленого

. ,- ][rяlr (orr-ra_t}).

' : ,,:,.hення норм опла,ги працi, визначених циN{ колектиtsниМ
] _ l]o\I.\Ioiкe допускатися на перiод подолання фiнагrсових трудношiв

-,,l:\Iства TepMiHoM не бiльше як б мiсяцiв, але нс IJLIжче вiд дерrкавних,,, арантiй в оп"llатi праui.

4.Охорона працi.

- ].-1вець зобов'язуеться:
_ ,: _,.]IITI.T здоровi i безпечнi 1,мови прачi на пi:пlэисмс,гвi згiдно з вимоГаМИ

_ _., \-краiни <Про охорону працЬ.
_ , _е пI_.ттliмати i не вводити в експлуатацiю HoBi та рекоrlструйованi об'скr:и

_;,,,,l. :i_-lьницi, виробництво), якшо на них не забезtlеченi здоровi т:а безпечнi

. ,з.1 працi, без дозволу вiдпоlзiдних державнIгr оргатriв.
, Пртт прийttятi на робоr,у rrрацiвника i в проllесi робо,ги проводиl'И R

- -...jioBJeHi ст:роки LIавчання та iгlструктажi з птттаiнl. охороIIи гrраtli.
* З:iiлснIовати коЕrтроль за до/(ержання\I llраriiвtIикаNIи I]paBr,Ij] 'гll

. llr кцiй
..,,_])oHLl працi.

: Прr.r укладаI]FIi ,грулового договор) з ;iрашiL}}Iиком о:знайомиr,и йоl'о

_, iilco\l з умоt]ами працi tta гIiдприсшлствi. r;эявнiс,гю tla й,ого робо.rому п,тiсцi

.-:езпечних ,га шкiдливих виробничII\ фэкторiв, KoTpi ще Frе можуть бу'ги
. HeHi" а тако}к з правами та гliльгамlт за го5отч в l,аких умо]]ах .

" \- вrtпадку cMepTi працiвника вiд не,]i]сного випадку на пiдприемствi

?



.::-{о RiдI фiнагrсових мо)tJIивосr,ей пiдгrрисмстRа, I]иII"rlа,I,иТи йоl,О сiпл'Т

'_:,:JВ\i допомогу 1, розмiрi! б рiчних заробir,них гIJIа], та IIо 1,0 рiчнi
- ,;i пJIати I]a кожного утриманця, а тако}к на його ди,гину, яка

,:,lася пiсля його cMepTi. Виплати одноразовоi допомоги в розп,riрiв,

з-тенi чинним законодавством, проводити за рахунок власних коrптiв,

.;BTlKOII?HHi потерпiлим вимог нормативI]их ак,гirз з охороLrи гrраrцi

,...]ова допомога MoIte буr,и змен11Iена, але не бi.irbTrre як на 50%,
- ..,].езпе.rити перIпочерговiстъ виплат одноразовот допоl\,Iоги та

..,t-r1\,в1ння шкоди tlотерпiлим вiд I]ещасного витrадку на виробтrицгвi при

,.i TiTBi пiдприемства) його лiквiдацii, реорганiзацiт або rтродажу..

_.._laBaT1J консуJIъТаIIiТ 1,а бсзкоtптовtlу правоl]у д{оlrомоI,}, rIраLIlвникаN{ l

, 1,,I загtJблI,rх] Lцо /lo сl]осчас}Iого i tlоrзногсl lзiдLlrкОЛУ'ВаIlLiЯ IIIКОilИ.

-.rянот прачiвrrl.tковi калiцтвом, або iншим уruкО.i(ЖеFII{Яlvt ЗДОРОR|Я.

_ !ззнi1\I з вI,1конаI{шяМ ним ,l,рудових обов'язкiв,

1.1 \ частIо представникiв вiдповiдних орга}Iiв BIJact"To rIроводити

;.ri:r вання та облiк }Iещасних випадкiв на виробттиц,гвi. I-[a пiдставi

. . e,-,iaiio розслiлування вживати необхiдгri заходи, для усуненIIя причин, якi

,.l] 1 KeIoTb неrцасн1 випадки.
3llбезпечити безумовrrе

-,,,;iчнttх заходiв, комiсiями або
виконання приписiв та органiзацiйно-

членами koMicii з

, ,,,-.li:r,ваI]ня HeLI]acHиx випадкiв на вrrробництвi,

L твориТи KoMiciro з пи,fань охорОни праrli вiдповiдI{о до ст.26 Закоrrу

::i]зТI]I.1 <Про охорону працi> та приrriрного положеItr{я (Про комiсiю з

,: . .]Нь охорони прачi пiдlприсмства в систеп,ti спохtивчоi rtоопераuiТ

.:.].IIHI,I))). Забезпечити ,цоi,иrкневi розгляди станv охороtIи rrрацi

- ]хосередIIьо }ra робочиХ мiстIяХ 
ричиFIи аварiй,- Iнформувати,груловий коJIектив про стан oxopoнI,i [lpar{l. rl

- l]асниХ випадIкiв, професiйгttтх заkворIовань. та ПРО ЗаХОrlи, ,lкl в}китl для 1х

, -,. I{ення

_].Розробити та забезпечи,ги виконання заходlв з пi/]го,говкl{ пlдllрI{с\Iст]]а до
- .,5oTt,t в осiнLо-зимнiй гrерiод.

, *.Провесr.И zuгес.гаIliЮ робочих мiсцъ. За резулъ,гата\{I{ а,гестаIIll

. . ;l Ri.]Повiдьтi пiлъги та компенсаiдiТ згiдrrо з чиннII\{ законодавс,гвоN,{.

.5, Прrrвести службу охороI{и прачi у вiдповi/даJlьнiс,гъ з вимогами

:т.] j.Закоrry Украiни uПро охорону працi>,

1 6.ПровОlIит]И за рахуНок коlптiв п iдпри€N,{ства \{едIоr,ляди rrрацlI]никlв tIpI4

прtrйнятi на робо,ry та перiодично в с,|роки, вIlзначеннi законодIаr]ством,

]-. ВиконатИ Коп,tплексrтi заходи що:Iо забезпе,rеIIня норма,гивiв

5езпеки гiгiсни rrраrli ,га виробничоI-о ссрсдовиLца, пiдвишIеtлня

iснr,ючого рiвня з охорони праrli, запобiгангtя Rипа/Iкам виробничого

т}]ав\4атИзму, професiйниМ захворюI]аFII]я}I i аварiям (rrодаток JYчЗ )

lЕ.забезпеt{итиробiтникiв, якi працюють на rзiдкритому повiтрi, або

в закритих примiщеннях, Iцо FIe опалюються спеLlоi(ягом, сilеtlвзуl,гям, у
то\I\'числli тепли14 спецодягоМ та iHrrTtTrltt засобаN,Iи iтlдивiдlzалъного

за\I1сту .

19. frля надання

ý

перrпоТ медтrчноТ _iопомоги rrриiцбати аптечки



-. повнювати по Mipi тзи,грачання медикаментiв, аJIе не менше двох
. на piK.

_:ецiвник зобов'язустъся знати i виконувати I]имоги нормативних aKтiB
]]они пратдi, правила роботи з мапIинами i мехагriзмами, уста,I,куRаIIIJяN,{
, ншиlчtи засобами виробництва, користуватися засобами

;:iтIlв}lого та iндивiд5rального захисry, прохо/Iити в встаI{овлеЕIоМу
-.-]ý, медичнi огляди, спiвпрацtовати з роботодавцем у crrpaBi

.,эiзацiТ безпечних i неrтткiдливих умов працi.
1illT наявностi власнrтх кошт,iв з/{iйсttlовати од}{ораЗовy

,.l.]T\i rтраtцiвникам у розштiрi середtньомiсячгrоТ заробiтноТ п.itати IIо

__,,]I1CMcTBy, яка склалася TIa момент виl]JIати у зв'язкч з

.' jзпечниN{ екологiчt-tим становиtцем, пов'язатtим з наслiдкаМИ
,,,-lрофи rrа ЧАЕС та аRарiями.

5. Трудовi вiдносини, рехtим працi та вiдпочинку.

. rотодавець зобов'язlrсться ]

|'pi-roBi вiдносини булувати на засадах ix державного i

. ов iргlоI,о реryJrюваII}{я.
_ll;l прийняr,i на робоrу знайомити rrрацiвltикiв з l1рави,lIаNIи в}l},трitшньоt'о

l] \ _]ового розпорядкУ.
_ З:iйсrIювати прийом tta роботу }IoBLrx працiвll1.1кiв JIишIе у виIтадках
,1]t-зпечення rrовноi гlроду-ктивноi зайня,гос,гi IтраI]IоЮчих i якцО
]; Пl]оГtlоЗУСТьсЯ ii вивi;rы{с}llIя на шiдсr,авi гr.l ст.,10. КЗlrII Уrраirlи,
_- ,,]rодного працiвника tle звi;tьняти з роботи з iнirliаr,иви адмiгriсrрацii без

___],-^тэтнiх пiдст,ав За крадiжку, чи виведення обладнаtлня звiлънеFI[{я

_ пос&ди Ст.40 п.8 встановлеFIого вироко},{ с}дvl Lцо IIе rrабрав законгтоТ
.,;lгтностi.

- Забезпечитц нормалыIу тривалiстъ робочого час}- zl0 годин IIа тия{ДеНЬ,

: tо-]ин на денъ.
\, 

I аксlтмальнатриваJIiстr, робочоi змiлtи FIe повиIJна переви щувати :

. 8 годигt у нормальних умовах працi;

. Зб годиЕт у шкiдливих, ва}ltких, небезпечIlих y\IoBax тцэацi rтa ти}кденъ ;

t,,. Запроваджувати [Iеоплачуванi вi;чпустки з iнir]iа,гиви адшtiтtiс,грацiТ як
вIIняток. лиIше в перiод тимчасовrх економiчних ,груjtFIоIцiв, але не бiльrrrе яК

1J калегтдарFIих днiв 1, сlrп,ri на piK для одного праuiвника.
-. За"чучати працiвникiв до роботи понад нор\Iовий час, як виIlяток за ТХ

i_огодженняI\4.

S. За_тучати на робо,г1, окремих праuiвникiв t, Bltxi;Ibii (rIеробочi) rrHi JIиllIе у
tsIlняткових виlIадках, за Тх погодженням i коrtпеirсувати il згiдtно З чинIJИМ

законодавством.
9. \' разi запровадження чергуваFIFIя на виробнtIl-tтвi узгоджyвати I,рафiки,
поI]яJок i розмiри компенсацiТ.
',(i\ръr$кrцър\.т*rьх ýý\\ýъ\\1&\ъ\цlr5чтъкъ?ýъt}-r\\\\\чс цЪlrr\ýs. \Q q"\чrrъ

ПОТОЧIIОГО РОКУ
l ]. Надавати шорiчну основну вiдпl,сткr працiвI{икам не меllше, як24
Ka,-IeHJapHi днi за вiдпрацьований робоч;rй piK .

€



6. Соцiальнi гарантiТ, пiльги, коi\{пенсацiТ.

_-,1 вець зобов'язуеться :

,: jI.1 розвиток соцiальноi сфери пiдприсшлства ,га соцiальrrо-тРУДОВi
, " .,ilp&tlTii, компенсацil використовувати згiдно з коIIIторисом .

--_\\ нок власних коштiв при Тх наявностi здiйснtоRати:
. __;_]aF{Ня одноденноi оплrа.rуваноi вiдпустки 31 сергtня або l вересня

", з батькiв rшколярiв 1 -4 класiв;
- _1_]аtIНя працiвникам вiltьного часу при збережеrli основноТ заробiтrrоi'

:_,зi ш-rюбу-2днi;
, ,1 народженtлi дитини - l день;
- ,],1 святкуваннi rовiлейних дат (лнi народження - 50,55,60 poKiB) _ 1 денr,
, _.,;1 crrepTi рiдних - 3 днi;

-tlп"-1?ту FlепрацюtOчим, а TaKoIt одиноким tteHciotteP&M, якi
.::збr-ють стороFIнъоi допоплоги по догляду за ними ;

На:Iання одноразовоТ грошовоТ допомоги працiвникам з нагоди

_]]1,7iення, ДНя F{ародх(ення дитини. на оздоровJIення, гtутiвки на лiкування,
. .зят визIIачених Законом Украiни, та у випадках cN,lepTi гrрацiвника ,

. ],,l itого рiдних дtо оlцнiсТ ста]]ки шрацiвника.

7. Заключнi положення.

1. Korrrpo;rb за викоllанням цього коJIеltтивноI,о договору
з:iйснrосться сторонами, якi його уклали. Стороrrи B:]aCN,IHo звiтуlоться
про виконання колдоговору не менше 2 разirз IIa piK на зборах
t конферегrцiТ) трудового коIIективу.
]. Ко_rек,гивтlий лоr,овiр зберiгаст,ься у Ko;t<гtoj iз с,горiн i мас
tl_]IllKOB\ IорИ/tIllIIl\ сИJry.

Коiкний ttрацiвтtик ознайо]\4Jtlосl,ься з коjIдоговороN{ лrа зборах ,Il]}']IoBoI'()

колективу при його уклаltанLri, а T,i, rцо не бl,;rо гlрису,тrli i прийrrятi На

робоry пiсля його укJrадання - у кадровiй слу;rtбi.

Представнrтк BiiI труlцоrзого колекrиву

-Ф В,Л,Брацrоньо

?
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Кошторис
_,._rI Iстання коштiв фонду соцiального розвитку

трудового колективу.

[,il-Ё; зчtOхочення - 500.00.р.
З;жорlrстання до дня 8 березня - 1000.00гр.

_ Эаюрiчнi свята - 500.00г

;.] .,1_1bHa .]ОПо\{ОГа на ПОХоВаНrrЯ-5000.00.р.
j]].-llbHa допомога на лiкування - 1000.00гр
_ _.iiHa .]опомога - 1 000.00гр.

О.В.Пер'ян

Н.Щ.Коваленко

Додаток }ЪЗ

в



ПоложеннrI
про грошове та соцiальне забезпеченнrI

працюючрD( ]

Оплата працi працiвникiв ПП кБрикеryючi технологii к
Порядок оплати працi працiвникiв вказаного пiдприсмства проводиться по
посадовpгх окJIадах. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв вiдзначаються з

урахуванням квЕLпiфiкацii та дiлових якостей у вiдповiдностi з штатним

розкладом, затвердженим директором ПП < Брикетуочi технологiТ <

Порядок премirоваIiня працiвтrикiв ПП <Брикеryiо.тi l,ехFIологiТ <. фrtерелом
премitоваIIня працiвt-Iикiв являIо,гься кош,ги на oI]JIal,y пратli. 11ри наявltостi
коштiв адш,rirliстрацiя мас право здiйсrrlовати прсr,lirованIJя працiвr-тикitl
за результати I]иконаIIIIя поточFIих показнлtкiв, за викоIIаIIня
ва}кJIивих завдаI]ь i дорулеrrъ.
Bci праtliвники гriдlприсмства Irри наявFIосl,i KorrrTiB \,f ож),,гь
отримувати премiТ lцоквар,гально за досяI,ttення рiвня реrrr,абельгтос,гi.
Адмiнiстрачiя triдприсмства мас право rlрийняr:и рitтrення про виrulа,гу
працiвникам пiдцllрисмс,гва винагороди по lliдсуп,rках роботи за piK
KoHKpeTHi розмiри виr{агороди по rriдсl,мках роботи за piK
встановлюстIlся пiдприсмстRом самостiйно .

Винагорода RигIJIаI]усться працiвгlикап,t гtiдt-трисN{с,гва в залеiкl]ос,гi Bizt

безперервного стажу роботи на пiдприсмствi. Особи. якi праrl}овали на
гli7дllрисмствi MeHllIe року, винагородiу по пiдсl,мках роботш за piK I]e

одеряtую,гь.
Винагороди l]иtlJrачуlоться rrрацiвникаN,I, зlзiльнеltиN{ з робо,ги в зв'язку з

виходом на пенсitо, призивом I{а строкову вiйськов1, слrуяtбу, прIl }Iа,I{анIIям

вiдпустки при народженнi дитиIiи, призна,tентti
irпзапiдrrост,i.

чi r:ехнолоrii rrо, о.В.IIЕР'ЯFi

,1во i

a|, i

t-

Гол Н.Щ.Коваленко



Протокол J\b 1

Звiтно-виборчих зборiв працiвникiв
ПП кБ чi технологiь)

10 сiчня 2О22р
м. Бердичiв

THi: Bci члени
lого колQктиву - З0 чол.

,ектор

,,т о.В.

.rop з
в.в.

зний
енко H.l.
,ьник

в.в.

-ifcyTIIl: нема

Порядок деrлний:
.llrйняття колек.гиl]IJого
.lогii к

.тчхаJIи:

договорУ rта2022-2026 piK гrо Пil кБрикеrуючi

_€
О.В.Пер>ян
В.В.Азацький

Г'олrосраша:

Одноголосно.

Вирirrrили:
,-tи],и проект Кd
_] 026 р

гоJrо/за зборiв:
секретар зборiiз

на

,,lo

F
li

li

ft



пIБ
дзацький Вiталiй BiKT

Вiталiй Леонiдович

список пр ПП <<БРИКЕТУЮЧI ТЕХНоЛоГIi)

г BiT,алlи Леонlдо вич
вiталiйович

Воло миколайович

олексiй ович
Засаднюк Олег Михайлович

квяткiвський з lдоRич
Каплюк N41.1хаt:i,псlвтт.т

Коваленко Надiя

Матюха tI{ович
Васrт.тьови.l

ськии Васtt-tьовtl.т
Олексюк Людiu l.t"-tll С вгетriвна

O--reKcrit ович
Потссв Ми к cl_-TaT"T tl в I ill .-.-

Потсев
Павлrок JIеонiд В овI,IrI

Iолiя ATTaTo.rjj'Brta

Яськ..,вtтч
Шпиця О о ]зI lч
Ясентюк N4lTxat:l.rcl }I1ч

'ян олексiI:I BaClT,-tbtr tзlt ч

пIдпиф.aJ\ttrl/ 
t

Вишинський Станiслав Фелiксович {"ry/"v|
Газiфвська Оксана Леонiдiвна 4uщ:-fu

1 -иffi
)tурба Iгор олександроЁйЕ llflиtrr
Iвченко Тарас Ярославович ,/L--//

7г-%
Itуба Олег Вiктоlэовrtч Iъ/, - Г"и:Zбzz-\
Мiхеюк Щенис N4TrKo, r aIiclBtl.t L /fu{//1--//",avd#

,s-ffi-ý,/
Мостова Тетяна ]]o.-ttl. 1t тltlтрiвтта
I-IiKiTiH Олексан:р О.тексан_tрови.l 2.Z

f ) "и/к,иLw,frVlТ z
Аrдрiй N{т.tксl.-tай о в t.t.T Wl

7!иt_
- -hlt

<

affi-
"_,Я.Ь-t
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Розмiр винагороди в залежностi вИ
беЪперервного стilку роботи

виплачусться по шкалr

Колектив i oKpeMi працiвники, винНi в порушеннi трудовоТ та виробничоi

дисциплiни, винагойду по пiдсумках робьти за pik не одержують зовсiм або

одержують в зменшеному розмiрi- Повне або часткове позбавлення

винагороди проводитъся наказом директора. 
lc обчисленняBci надбавки, доплати, премii, винагороди враховуютъся пlдчz

середнъого заробiтку, який зберiгаеiъся за працiвникамз вiдповiдно До

чинного законодавства на .rua вiдпустки на перiод тимчасовот

непрацездатностi, у разi призначення пенсii,

Стаж

1,0ВiдlдоЗ
1,4ВiдЗдо5
1,JtsiдЗдо5
2 0Вiд 10 poKiB

l

l

Коефiцiснт



Перелiк
доплат i надбавок до тарифних ставок i посадових окладiв

J\b Наймýнl,вання доплаr- i налбавок Розмiр догLпат i надбаtзок
l За с,чп,тiщеrr ня професiй (rтоса,ц) Що 50 вiдсоткiв ,r,irри(lттоi с,lавки

окладу cybTictTlTx t tраttiвникiв.
2 за виконання обов'язкiв тимчасово

роOtтника
fio 50 вiдсо,гкiв тарифноI ставки
окладу вiлсутн btl t,tl робо.ttlго.

J За роботr, в нi..rrтий час Працiвтlик охороIIи в 20 вiдсо,rкiв
посадового окладу, зt1 KoiIiHY годин\/

роботи B.rac (з 22 год. до бгол.
4 За BlTcoKi ]осягнення 1, працi ,Цо 50 вiдсоткiв посадового окладу.

ЩИРеКТОР ПП <<Брltкетr,tочi технологiТ >> 

--6ра#*= 
О. В. Пер'ян

lta



Порядок встановлення надбавок i доплат.

Щля стимулювання працiвникiв у досягненнi високих показникiв роботи ППкБрикеryючi технологii ( за рахунок коштiв на оплату працi .,ри ixнаявностi може встановлюватись надбавки спецiалiсruй, .фжбовцям задосягнутi високi показники в роботi, якi мають вiдповiднi знання тадосвiд роботи та передають йо.о iцшим працiвникам, в розмiрi до 50вiдсоткiв посадового окlrаду.
конкретний розмiр надбавок визначаеться з урахуванням особистоговнеску працiвника в виконання планiв та завданъ.
надбавки за високi досягнення В роботi можуть встановлюватись ввидi доплати за сумiщення професiй (посад), збiлъшення обсягiвробiт, за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнъого працiвника бiльше
двох тижнiв.

Е_1



Комплекснi заходи Iцодо досягнення встановлених
нормативiв безпеки, гiгiсни працi та виробничого

еередовищ2ll пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi,
запобiгання випадкам виробничого травматизму,

професiйних захворюванъ.

Щиректор

ПП к Брикетl.ючi технологiТ < ,ъ=====* О.В.Пер'ян

2

НайпIегtl,ван ня :зttхсlлiв робiт Сроки
виконання

Особи, вiдповiда_пr,ттi заt

виконан}lя

flиректорПридбапня сIlецодягу та засобiв
iдлтtзiлyа,, r ь HoI,o зах лrст.y rrраrlюючих

1-2кв.

Придбання НТЩ з питань охорони працi 1кв Щиректор

1,

lýI



IIерелiк професiй, яким безкоштовно вида€ться
спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального

захисту.

Щиректор

Строк
експлуат./мiсяlцх ,,_

НайменуваннrI спецодяry
та

Перелiк професiй i посад

12

2

зб

Костюtчt уJб рукавишi
Комбiнованi, чобоr,и

кiрзовi,
взи]\{ку додатково
куртка х/б }ia

Електромонтажник

12

зб
Костюм х/б чоботи кiрзовi

Взимку додаткова куртка
х/б на утеIIл.процщqдцl _

Майстер

)

).

лб



JrI ittlt _]о колективI{ого договору
I р\ lr,lз1.11 (, ы().-le}iгlrBy ПП < Брикеryючi T,extloJloгii ((

па2022-2026рiк.

1. Pt.;*..- l'-)r::,:::,-:. праlti. Пункт,6 i 11 доповI{ити: зtiдно iз,,ЗакогIом IIро
зз,J.*ь::,],_],J.-,з'яlкове державFIе соцiальне страхуваFIня вiд нешасного
BItl;---;1. -: в;,:обнttцтвi та профзахворюваншя, якi сIтричинили втрату
працез * ] _ ^. tr J, i 

" коштаN,Iи з Фоrrду соцiального страхування.

2, Роз:i.l f)lq..,,1g,ц;1 праui.I1угrкт В вiдмiнити.

Щиректор ПП ( Брикетуrочi технологii < _ q: О.В.Пер'ян

Головнrтй бухгаrrтер Н.Щ.Коваленко

i
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