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\- вi:повiдностi та на виконання положень Кзпп Укратни, Закону Украiни <<про колективнi договори та

!г0-1нD- cTaTTi 65 Господарського кодексу УкраТни, iнших чинних нормативно-правових aKTiB УкраТни,

сrацп' товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <укратнсько-голландська агрокомпанiя>, 3 метою

спрняннЯ регулюванНю трудових вiдносин i забезпечення соцiально-економiчних iHTepeciB працiвникiв

тЕlвариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кукратнсько-голландська агрокомпанiя> (налалi

Пi:присмство)

ВrасниК ПiдприемсТва в особi ,Щцректора ВакуленкО Iгоря ВiктОровича (нал3лi- Власник), з однiеI сторони

та

трl:овий колектив товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <укратнсько-голландська агрокомпанiя>

trrarari - тудовиЙ колектив), в особi представника трудового колектиЦУ Похтель Миколи Васильовича,

уповноваженого загrlльними зборами трудового колективу, з iншот сторони,

- що над:rЛi разоМ iменуютьсЯ pi13oм Сторони, а окремо - Сторона, уклали даний .Щоговiр про наступнi

взасuнi прам та зобов'язання:

1. зАгАльнI положЕння
j_I. ДаниЙ колективнИй договiР (налалi - Щоговiр) укладений вiдповiдно до чинного законодавства i

вtr]нача€ взаемнi труловi i соцiально-економiчнi вiдносини мiж власником i праuiвниками пiдприемства,

]_]_ Поло;кення даного,Щоговору поширюються на Bcix працiвникiв Пiдприсмства та с обов'язковими, як

.а.tя Llасника, так i для кожного члена трудового колективу.

i_-]. Тр!..rовий колектив вкJIючас в себе найманих працiвникiв, якi працюють на Пiдприсмствi затрудовим

_]оговором, незалежно вiд його форми та строку лiТ.

l.-t. Jоговiр вступас в силу з 01.01.202l року iдiе до 31.12.202l року.

..-t_l. Пiсля закiнчення строку дiТ flоговiр продовжус дiяти до того часу, поки сторони не укJIадуть новий

аб.-' не переглянугь чинний. Укладення нового .Щоговору повинно вiдбутися не пiзнiше 31.03.2022 року.

: -t_]_ Даний Щоговiр зберiгае чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування уповноваженого
а]ýникоv органу, вiд iMeHi якого уruIадено Щоговiр.

: _l_-i_ }- ршi реорганiзацiТ Пiдприсмства.Щоговiр зберiгас чиннiсть протягом строку, на який його укладено,

.l_J. У разi змiни власника Пiдприсмства чиннiсть ,Щоговору зберiгасться протягом строку його дiТ, €Ulе не

бirьше одного року. У цей перiод сторони розпочинають переговори про укJIадення нового чи змiну або

_\тI\-rвнення чи нного .ЩоговорУ.

; _1_5_ у ршi лiквiдацiт Пiдприемства даний !оговiр дiс протягом усього строку проведення лiквiдацiт,

2. оргдНIздцIя вироБництвА, прАцI, зАБЕзпЕчЕння продуктивноi
ЗАИНЯТОСТI

].l_ jкоден трудовий договiр, в т.ч. контракт, що укладасться Пiдприемством з працiвниками, не може

с\перечитИ даномУ,ЩоговорУ такиМ чином, щоб В порiвняннi з ocTaHHiM права та обов'язки працiвника в

фlrЬ"о"У ло.оuоii i*onrpa*ri1 були б якимосЬ чиноМ обмеженi. У випадку виникнення такого протирiччя

вirповiднi положення трудового договору (контракry) вважаються недiйсним и,

1.З. Пi:присмство зобов'язане передбачити в KoHTpaKTi або розробити та затвердити для кожного робiтника

його функчiональнi (посаловi) обов'язки, ознайомити його з ними i вимагати виконання лише цих

обов'язкiв. В цих функuiона.пьних (посадових) обов'язках таlабо в KoHTpaKTi може бути передбачене

внконання одним a npuui"""*iB обов'язкiв iншого в випадках тимчасовоТ вiдсутностi останнього в зв'язку з

хворобою, вiдпусткою або з iнших поважних причин, при чому TaKi обов'язки можуть покJ]адатися на

iншого працiвника тiльки з врахуванням реальнот можливостi виконувати Тх, тобто з врахуванням

зайнятостi, рiвня професiйнот пй.оrо"*", обсягу знань, стану здоров'я тощо, Власник може вимагати вiд

прачiвникiВ'""*о"u""" роботи, не обумовленоТ труловими договорами (контрактами) таlабо посадовими

iнструкцiяМи, пов'язану лише з тимчасовою крайньою виробничою необхiднiстю. Власник забезпечус piBHi

\tожливостi чоловiкiв i жiнок у реалiзачiт cBo'lx прав на працю,

2.3. Кожний працiвник зобов'язаний :

о добросовiсно i якiсно виконувати своТ обов'язки;
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. crrШiHHo, чесно та свосчасно виконувати своТ обов'язки, проявляти iнiцiативу i творчiсть в роботi в

-Ъ\ cBoii повноважень. Не допускати вчинкiв, що порочать робiтникiв, або негативно впливають на
ijтl Пiдприемства;

. Д(rrРимуватись труловоТ та технологiчноТ дисциплiни, вимог нормативних aKTiB про охорону працi,
rpoilв.rrпr зацiкавленiсть в кiццевих результатах власноТ роботи та колективу;

. СИЕЧаСно i точно виконувати розпорядження власника та уповнова:кених ним осiб в межах своТх

. rтрнмувати в порядку робочi мiсця;

. беРелсливо ставитись до майна, вживати заходiв щодо попередження зýиткiв, у випадку ix допущення
rшi особи несуть матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства;

. при виникненнi аварiйноТ або iншоТ сиryацiТ, що перешкоджа€ роботi Пiдприемства або його
ýТрtхгWного пiдроздiлу, негайно вжити Bcix необхiдних заходiв до if усунення та продовження роботи;

. }В внмоry Власника негайно надати звiти про виконання cBoii посадових обов'язкiв за вказаний
Вщннком перiод;

. H:t вимоry Власника виконувати iншi, KpiM функцiональних, обов'язки, що не суперечать загальному
лtliсц фу,нкчiонал ьн их обов' яз Ki в працi вн и ка;

О rrостiйно удосконtIлювати органiзацiю свосТ дiяльностi i пiдвищувати професiйний piBeHb;

о е-li:ý,,вати за станом свого здоров'я, свосчасно звертаючись за медичною допомогою;

. завчасно повiдомляти Власника про неможJIивiсть виконання окремих робiт, передбачених трудовим
-Шо8ором таlабо посадовою iнструкцiсю, у зв'язку зi станом здоров'я, недостатньоТ квалiфiкацiТ тощо;

. зllатн та виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правила поводження з машинами,
s-tанiзvами, устаткуванням та iншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та
irчнвi:;-ал ьного захисту ;

. _1о-lержувати зобов'язань щодо охорони працi, передбачених даним ,Щоговором та Правилами
пrtтрiшнього трудового розпорядку П iлприсмства;

. проходt{ги у встановленому порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди;

. спiвпрацювати з Власником у справi органiзацiт безпечних i нешкiд.пивих умов працi, особисто вживати
ILTclr-Ibниx заходiв щодо усунення будь - якоТ виробничоТ ситуацiТ, яка створюс загрозу його (прачiвника)
Iхттю або здоров'ю людей, якi його оточують, а також навколишньому природному середовищу,
rювi:омляти про небезпеку свЬго безпосереднього керiвника або посадову особу вищого рiвня;

о вi-lшкодовувати збитки, завданi Власнику невиконанням або неналежним виконання cBolx
фнхчiональних обов'язкiв, визначених трудовим договором, посадовою iнструкцiею, даним ,Щоговором та
irплнчи локalльними актами Власника.

Прrriвники не зобсiв'язанi виконувати накази (розпорядження), вказiвки посадових осiб, яким вони не
пi-rrюрядкованi, а також розпорядження посадових осiб Пiдприсмства, що виходять за межi ix компетенцiТ.
tbanoBi особи, яким пiдпорядковусться працiвник, визначаються в посадових обов'язках працiвника.

1_-l- Прачiвники можуть бути звiльненi з Пiдприемства у випадках змiн в органiзацiТ виробництва, при
сrороченнi чисельностi або штату. В цих випадках вони персонarльно попереджаються Власником про
}вст\,пне звiльнення не пiзнiше, нiж за два мiсяцi. При цьому Пiдприемство надас працiвнику iншу роботу
за спецiальнiстю, а у випадках неможJIивостi цього, або при вiдмовi працiвника вiд запропонованоТ роботи,
trст:rннiй працевлаштовусться самостiйно.

]_5- До початку роботи за уru]аденим трудовим договором Власник зобов'язаний:

о роз'яснити працiвниковi його права i обов'язки та проiнформувати пiд розписку про умови працi,
tвявнiсть на робочому мiсцi, де BiH буде працювати, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, та
rrо;кrивi наслiдки ix впливу на здоров'я, його права на пiльги та компенсацiТза роботу в таких умовах;

о забезпечити працiвникiв необхiдним обладнанням таlабо матерiалами, що с необхiдним для виконання
трl:овоi функцiТ;

. визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його необхiдними для роботи засобами;



. ознайомити працiвника iз посадовою iнструкчiею, даним .щоговором, правилами внутрiшнього

тр},дового розпорядку, iншими локaшьними актами Пiдприемства;

о проiнструктувати працiвника з питань охорони працi, виробничоi caHiTapiT, гiгiени праui i

пртипожежноI безпеки.

].6. Власник або уповноваженh ним особа може проводити атестацiю Bcix працiвникiв пiдприсмства з

четою визначення тх вiдповiдностi займанiй посадi у вiдповiлностi до закону укратни кпро професiйний

рзвиток працiвникiв> з перiодичнiстю не частiше нiж один раз на три роки' ,

3. НОРМУВДННЯ ТД ОПЛДТД ПРДЦI, ВСТДНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ,
РОЗМIРIВ ЗДРОБIТНОI ПЛАТИ ТА IНШИХ ВИДIВ ТРYДОВИХ ВИПЛАТ

-i.l. Заробiтна плата виплачусться за мiсцем роботи працiвника в грошовiй формi, Розмiр заробiтнот плати

за першу половину мiсяця визначасться не менше оплати працi за фактично вiдпрацьований час з

p.pu*y"*y тарифноТ ставки (посадового окJIаду) працiвника або половину мiсячного окладу,

ъробiтна плата за весь час щорiчнот вiдпустки або Ti частини (налалi - Вiдпускнi) виплачуеться разом з

заробiтною платою або авансом, що n"p"oy. такiй вiдпустцi, але не пiзнiше нiж за три лнi до початку

вi:пу,стки.

сшстема оплати прачi складасться з тарифних ставок i посадових окладiв, якi розробляються Власником tз

вра\уванням вимог чин ного законодавства,

].]. Вiдомостi про оплаry працi працiвникiв надаються iншим особам та органам лише в випацках, прямо

пер:бачених чинним законодавством або за письмовим проханням (вимогою) працiвника,

-].-i. Оплата витрат Пiдприсмства, пов'язаних з вiдрахуваннями на пiдставi особистих письмових заяв

прчiвникiв . оо"р*уuiчЁ,' """" заробiтноТ плати i прирiвняних до неТ доходiв для безготiвковоТ оплати

BHecKiB. а також для дарiв i пожертвувань об'сднанням громадян, вкJIючаючи професiйнi спiлки, та

б_rагодiйним фондам Укратни, провадиться за рахунок працiвника або вiдповiдного об'сднання громадян

r прфесiйноТ спiлки).

_r.{. При укладеннi трудового логовору.(контракту) Власник доводить до вiдома працiвника розмiр, порядок

i строкИ виплатИ зарплати, умови, у ",лпо"iл"о"ii ' якими можуть здiйснюватись утримання з заробiтноТ

tL-IaTи.

Ъробiтна плата працiвника виплачусться у вiдповiдностi з трудовим договором на ocHoBi штатного

рзпнс}, i не може бу." нижчою за розмiр мiнiмальнот заробiтнот плати, встановлений чинним

]аконодавством Укратн". Пiд мiнiмальною заробiтною платою сторони розумiють встановлений законом

чiнirtальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (голиннУ) норму працi, що передбачено

ст.95 КЗпП УкраТни.

якцо нарахована заробiтна плата працiвника,який виконав мiсячну норму працi,е нижчою за

в!-таноВJIеНий розмif, "i"ir-""oT 
заробiтнОТ плати, роботодавець проводить доплаry ло рiвня

заробiтнот плати, яка виплачуеться щомiсячно одночасно з виплатою заробiтнот плати,

Якщо розмiр заробiтноТ плати у зв'язку з перiодичнiстю виплати tT складових с нижчим за

чiнiмальнот заробiтнот плати, проводиться доплата до рiвня мiнiмальнот заробiтнот плати,

опlата працi чоловiкiв i жiнок при однаковiй квалiфiкацii та однакових умовах праui здiйснюеться

о_].наково.

-r.5. ЗаробiТна плата виплачустЬся працiвнИкам реryляРно в робочi днi дО '7 та2З числа поточного мiсяця,

У разi коли денЬ виплатИ заробiтноТ плати збiгасться з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна

11]ата виплачусться 
" 

о"ru"riй день, який передус вихiдному, святковому або неробочому дню,

3.6. Керiвник Пiдприсмства несе персонirльну вiдповiдальнiсть за порушення встановлених cтpokiB виплати

заробiтноТ плати чи виплати iT не в no""o"y обсязi вiдповiдно до-Код"п.у УкраТни про адмiнiстративнi

правопоруШен ня та Кри м i нал ьного кодексу У краТни,

j.7. У разi виникнення заборгованостi по виплатi заробiтноТ плати, скJIадасться графiк i.f погашення, який

-fоводиться до трудового колективу.

-1.8. Власник або уповновФкений ним орган зобов'язуеться, у випадку порушення встановлених cTpoKlB

внIL-lати заробiтноi плати, здiйснюват" *о*п"п"uцi' працiвникам втрати частини заробiтноТ плати

вi:повiдно до чинного законодавства УкраТни,

законодавчо
мiнiмальнот

розмiр



Пi:присмство проводить iндексацiю заробiтноТ плати у зв'язку iз зростанням iндексу споживчих цiн

Власника, додатковоТ

вимог чинного законодавства.

Структура заробiтноТ плати скJIада€ться з основноТ та, окремим рiшенням
плати (премii), а також iнших компенсацiйних та заохочувчrльних виплат.

' Основна зарплата встановлюсться у виглядi окладiв та тарифних ставок для працiвникiв
конкретний розмiр яких визнача€ться Власником.

прачi працiвникiв провади}ься в зчulежностi вiд складностi робiт, ква;liфiкаuiТ виконавцiв на ocHoBi
Власником посадових окладiв та тарифних ставок.

,, зillапьнот заробiтнот плати не включаються доплати за роботу в нiчний i налурочний час, за роботу в
Еr-r-ц].\ i шкiдливих та особливо важких i особливо шкiдливих умовах прЕчi, умовах пiдвищеного ризику

1,.rрсlв'я. премiТ до святкових i ювiлейних дат, доплати за роз''t'зний характер робiт.

!- разi виплати працiвникам додатковоТ заробiтноТ плати (премii), вона виплачу€ться одночасно iз
заробiтною платою - посадовим окладом.

на отримання премiТ за пiдсумками роботи за мiсяць мають виключно працiвники Пiдприсмства, якi
та технологiчних- ',.JKa-lи порушень чинного трудового законодавства УкраТни, виробничих

заробiтна плата може виплачуватися працiвникам Пiдприсмства у виглядi:

ryerliT за зразкове виконання обов'язкiв;

-шчЕта за сумiщення професiй 1посал);

. _ :.,-._-нання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника - до 50 О% тарифноТ ставки вiдсутнього

. _ ].1_r r ва,кких, шкiдливих умовах працi - до 12О/о окJ]аду працiвника, що викоt{ус роботу у даних
::,. :: роботl,в особливо важких, особливо шкiдливих умовах прачi - до24 0% посадового окладу

, 
: - _ : -.,::: l.]o:aToK 5).

:;, ., зtlп_lати премiй здiйснюеться згiдно iз положенням про премiювання, яке затверджусться
_. :-,.. ,.r Пi:присмства

: -:,:,5rTKr Пiдприсмства працiвникам можуть виплачуватись:

. - :;],fва _]опомога ciM'T в разi cMepTi працiвника або члена його родини, у розмiрi l серелньоТ

-: - -. |1.1атипоПiдприсмству;

. -,::],]ва.]опомога ciM'T працiвника, загиблого з вини Пiдприсмства, а також внаслiдок його смергi вiд
] _:_ .1:,,1го захворювання, у розмiрi посадового окладу працiвникаl

. - ].]зt]в? _]опомога сiм'I працiвника на лiкування працiвника або члена його ciM'T, яке потребус
- ] :-.' :itrГс''\ ВТрУЧаННя, За ВИсНоВкоМ МедИЧНоГо ЗакJ]аДу;

. - ].]зова jlопомога працiвнику, який пропрацював не менше 2 poKiB, при першому одруженнi,
, _ - --,. зннi _]итини, у розмiрi l середньоТ заробiтноТ плати Працiвника:

. _ -.-,1та 1 розмiрi 1 середньомiсячного заробiтку працiвника не пiзнiше 3l календарного дня пiсля
_ : ;] _;ННЯ ка:lенДарНоГо рокУ.

, ._lата працi за роботу в надурочний час здiйснюеr,ься:

. : -.lrr_]инною системою оплати працi - в подвiйному розмiрi годинноТставки;

о : ::_]ряJною сис,гемою оплати працi - у розмiрi l00 % тарифноТ ставки працiвника вiдповiдноТ

Ешmеrrcацiя надурочних робiт шляхом надання вiдгулу не допускаеться.

3-15_ Рбсrга у вихiдний, святковий та неробочий день оплачуеться у подвiйному розмiрi:

о ri.:tрfдникам - за подвiйними вiдрядними розцiнками;

о rрачiвникам, праця яких оплачусться за годинними або денними ставками, - у розмiрi подвiйнот
rцшrнrюТ або денноТ ставки;



. прчiвникам, якi одержують мiсячний окJIад, - у розмiрi одинарноi годинноТ або денноТ ставки зверх
0tЕа.ц. якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячноТ норми робочого часу, i в
р:,лliрi подвiйноТ годинноТ або денноТ ставки зверх окJlаду, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

}Irбсrання працiвника, який працював у святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день
dлlо.rиНКУ ', 

-ý_16_ Пi:присмство за рiшённям суду зобов'язуеться виплачувати працiвниковi, який втратив
rFцEJ.laTHicTb повнiстю або часiцово з вини Пiдприемства, пенсiю в розмiрi 50% вiд його окладу.

3_n-_ Прн вирiшеннi iнших питань оплати працi Власник керусться положеннями статей 94-11'7 КЗпП
YryrHH iЪкону УкраТни <Про оплаry працi>.

i_'i t_ Реryлювання фондiв оплати працi та встановлення мiжпосадовиf, спiввiдношень в оплатi працi

цftrшосгься Власником.

ý 19_ На вимогу працiвника, Пiдприемство повiдомляс його про загilльну суму заробiтноТ плати з

шlцпнфровкою за видами виплат, розмiри i пiдстави утримань, суму заробiтноТ плати, що нzulежать до
пLrатrl.

4. гАрАнтIi, компЕнсАцIi, пlлъги
4_1Лрачiвникам надаються гарантiТ, компенсацiТ iпiльги при службових вiдрядженнях, при переi'здi на

1й-п в iншу мiсцевiсть iB iнших випадках, передбаченихст.ст. l l8-129,1'74-220 КЗпП УкраТни.

4 -*\lатерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Пiдприемству внаслiдок порушення покJIадених на

цlпlliз,цl5iз трудових обов'язкiв, працiвники можуть нести тiльки в тих випадкаХ i В ПОРЯДКУ,

че:баченому статтями l30-138 КЗпП УкраТни.

{-: Прн припиненнi трудового договору у разi вiдмови працiвника вiд переведення на робоry в iншу

-Tr"BicTb разом з Пiдприсмством, вiдмови вiд роботи у зв'язку зi змiною iстотних умов працi, У Випадках

пiн в органiзацiях виробництва i працi, скорочення чисельностi або штаry, виявлення невiдПОВiДНОСТi

чпrliвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньоТ квалiфiкацiТ абО СтаНУ ЗДОРОВ'Я,

пi гrерешкоджають продовженню данот роботи, поновленнi на роботi працiвника, який ранiше виконував

ш. р.боц. працiвниковi виплачуеться вихiдна допомога у розмiрi середньомiсячного заробiтку.

Гýн прнпиНеннi трулоВого договоРу внаслiдок порушення Власником законодавства про охорону працi та
аL.з _lаного .Щоговору працiвниковi виплачуеться вихiдна допомога в розмiрi тримiсячного заробiткУ.

4.4 \- зв'язhry з неможJ]ивiстю цiлорiчноТ повноТ зайнятостi у с/г виробництвi встановити для працездатних
qшriв пi:присмства обов'язковий MiHiMyM трудовоТ участi;

- чоловiкам до 55 poKiB - l80 виходiв

вiд 55 до 60 poKiB

- жiнкам до 50 poKiB

- вiд 50 до 55 poKiB

- 160 виходiв

- l60 виходiв

- l40 виходiв

5. рЕжtим роБоти, роБочиЙ чАс тА чАс вIдпочинку

-, Пi:присмствi встановлюсться наступний режим роботи, який зобов'язуються виконувати Bci

]:-::ilK}lI

.' . ];я а:rriнiстрацiТ пiдприсмства i працiвникiв галузi рослинництва:

r -]TtTK роботи -о 8-00 год. за киТвським часом;

. .:-, iчення роботи -о 17-00 год. за киТвським часом;

. .:.DBa на вiдпочи нок та харчування - з l 2-00 до l 3-00 год. за киТвським часом;

. ,.,r.._]Hi -субота,;

о :,:,-:il\t роботи у нiчний час: початок роботи -о 22-00 год,, закiнчення роботи -о 06-00 год.

' _hя працiвникiв галузi твари}lниtlтва, обслуговуючих основне стадо:

. , -]ток роботи -о 5-00 год. за киТвським часом;

. .:-.,нчення роботи -о 20-00 год. за киiвським часо]\лi

6



. :l,:]::Навi-fпочиноктахарчування-з8-00до ll-зOгод.таз l3-30до l7-00год.закиТвськимчасом]

. i _- _.)бота. недiля для lT'P, для обслуговуючого персоналу - згiдно графiку роботи-;

:._,,, 
- ,, :.lбоТи у нiчний час: початок роботи -о 22-00 год., закiнчення роботи -о 06-00 год. за киТвськишl

, _- . _пацiвникiВ галузi тваринницТва, обслугОвуючиХ фермУ молодняка великоТ рогатоТ худоби:

. -:- -. р!-lботи -о 7-00 год. за киТвським часом;

. _. - -.-ня роботи -о 19-00 год. за киТвським часоМ:

r :]:]:: зi вi_]починоктахарчування -з l3-00 до l7-00 год. за киТвськиМ ЧасоМ;
а

r 
-r,Lrнi - субота, недiлЯ для ITP, для обслуговуючого персон.rлу- згiдно графiку роботи;

о ,Епх робmи у нiчний час: початок роботи -о 22-00 год., закiнчення роботи -о 06-00 год.

hpв]o]Hi святковИх (неробочих) днiв тривалiсть роботи скорочуеться на одну годину.

t[_I_ Прr нефхiдностi закiнчити почату робоry, яка внаслiдок непередбачених обставин чи випадковот

-F*; з технiчних умов виробництва не могла бути закiнчена в робочий час, коли припинення iT може

rFrFsтH .1о псування, загибелi майна (урожаю) Пiдприемства, при необхiдностi виконання вантажно-

Еrтц}3аJIьниХ робiт З метоЮ недопущеНня абО усунення простою рухомого скJ]аду чи скупчення

rrпiB ! пунктах-вiдправлення i призначення, а також у разi необхiдностi невiдкладного ремонry
dlвтпrrня ПЬприемства, коли несправнiсть tх виклика€ зупинення робiт дЛЯ ЗНаЧНОТ КiЛЬКОСТi РОбiТНИКiВ

Шщrшсгва, тривалiсть робочого часу може збiльшуватися до 12 годин згiдно нак€ву Щиректора
Пцr€Ества.

5-tr - Прr lalo3ax, з.вначених у п. 5.1.1. тривалiсть таких надурочних робiт не повинна перевищувати для

*; праrriвника чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i 120 годин на piK,

L шоч .Щиркгора Пiдприсмства деякi працiвники можуть переводитися на сумарний облiк оплати

F1 lraTeюpiT працiвникiв, причини та TepMiH дii сумарний облiку робочого часу встановлюеться HaKulЗoM

Лтсrтора.

5-I j_.arr робiтникiв, що виконують робоry позмiнно, надаеться перерва на вiдпочинок у 30 хвилин через

sтr к)fини вiд початку роботи.

5 r- СrrтхОвими та неробочимИ днямИ визнаютьсЯ днi встановленi статтею 7З КЗпП УкраТни.

lшпх вправi надати особам, що сповiдують oKpeMi релiгiТ, до трьох днiв вiдпочинку протягом року для

щтtъtання Тх великих свят з вiдпрацюванням за цi днi.

ýj_ tllорiчНа вiдпустка надастьсЯ працiвникам тривалiсТю 24 калеНдарниХ днiв. Особам BiKoM ло l8 poKiB

_Етъс;l оплачувана вiдпустка тривалiстю 3l календарний день.

5-а- Грфiх надання щорiчних вiдпусток затверджуеться Власником не пiзнiше 5 сiчня поточного року.

55_ Грфiк надання щорiчних вiдгryсток скJIадасться з врахуванням сiмейних та iнших обставин кожного

qEiпrпха а також окремих положень законодавства.

5J- За заяк)ю працiвника щорiчну вiдпустку може бути подiлено на частини буль - якоТ тривалостi за

!'шl що основна безперервна ij. частина становитиме не менше l4 календарних днiв.

i- Ъ сiмейними обставинами та iншими поваэкними причинами працiвникам, за iх заявою, може

-1rrтнся kopoTkocTpokoBi вiдпустки без збереження заробiтнот плати тривалiстю не бiльше 15

roi*t r:rpниx днiв на PiK.

5L tфачiвникам надаються додатковi оплачуванi вiдпустки за безперервний стаж роботи:

о -L5 poKiB - l день;

. э-l0 poKiB - 2 днi;

l. trEl5 poKiB - 3 днi;

: -i l5 poKiB - 4 днi.

. -..iзrt. якi працюють зi шкiдливими та важкими умовами прачi, надасться додаткова оплачувана

--:.] - вiд 3 до 7 днiв. ( Щодаток 4)

прачiвникам можуть надаватися додатковi оплачуванi вiдпустки у випадках:
7



о собистого шлюбу - 3 днi;

. при HapoдKeHHi дитини - 3 днi;

. rryи шлюбiдiтей - l день;

. \ внпадку cMepTi подрутrжя, або близьких родичiв (братiв, сестер, дiтей, батькiв) - 3 днi.

5-[l_ осбам з iнвалiДнiстЮ I., i II груП надасться щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календарних

.jl а особам з iнвалiднiстю IIL,групи - 26 каленДарних днiв. ,l

5-i]_ Додатковi оплачуванi вiдпустки тривалiстю до 7 календарних днiв надаються працiвникам з

ЕIlорчованим робочим днем. (!олаток 3)

5_1-i- Власник зобов'язуеться надавати матерям, якi мають неповнолiтIiх дiтей у Biui до l4 poKiB, чергову

-эцсгку переважно в лiтнiй перiол з квiтня по вересень мiсяць,

5_j{- Власник у виняткових випадках в iHTepecax трудового колективу для створення кращих умов для

rrпочинку може перенести день вiдпочинку на iнший день, щоб об'еднати з найближчим святковим днем,

5-1j- Власнику разi простою Пiдприемства з незztлежних вiд працiвника причин, за згодою останнього,

rйfе н&lати вiдгlустку без збереження заробiтноТ плати або з частковим iT збереженням.

ý_х6- Ъ бажанням працiвника частина щорiчноТ вiдпустки замiнюсться грошовою компенсацiсю, При

ш(-ttý тривалiсть наданот працiвниковi щорiчноi та додаткових вiдпусток не повинна бути менше нiж 24

ввн:арних днi.
б. охоронА прАцI

0_I п-lани заходiв щодо охорони працi розробляються та затверджуЮТьСя ВЛаСНИКОМ i е НеВiД'еМНОЮ

ч.-тн ною дан о Го кол е кТи В FIоГо До Го ВорУ.

6 -_ Обов'язком власника пiдприемства €:

. s-ТВоРЮВати на кожномУ робочомУ мiсцi умови працi у вiдповiдностi з вимогами нормативних aKTiB, а

ЕшоI забезпечувати дотримання прав прачiвникiв, гарантованих законодавством про охорону праui

ц}r:rrок 1,2);

о прr прийманнi на робоry iнформувати працiвникiв про наявнiсть на робочому Micui небезпечних

фоггорiв_якi ще не усунуто i про можливi наслiдки для здоров'я;

о збс:зпечувати своечасне i якiсне навчання та iнструктування працiвникiв про безпеку працi та пожежну

бЕ:lrЕц. екологiю i санiтарiю, з питань надання першот медичнот допомоги;

о .-рганiзУвати провеДення перiодичних медичних оглядiв працiвникi в;

о зi_-llllкодувати працiвникам фiзичну шкоду, заподiяну працiвнику ушкодженням здоров'я, пов'язаного з

Ес*чlчням l-рудового обов'язку, а також моральну шкоду, спричинену внаслiдок небезпечних та

rrlr-lHBиx умов працi, ,u y*ouu* i в порядку, передбаченому ст.ст. l 73 КЗпП УкраТни, та ст,ст, l l - l3 Закону

ýцаlнн "Про охорону працi";

. прк)дити атестацiю робочих мiсць за умовами працi де технологiчний процес, використовуване

обтапrвння, сировина та матерiали е потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих

фпrторiв. що можутЬ несприятлИво впливаТи на стаН здоров'я працюючих, а також на ixHix нащадкiв як

тtrвp. так i в майбутньому;

о забезпечувати усунення причин, що викJIикають нещаснi випадки, захворювання та виконувати

ryфLrакгичнi заходи;

о Еýtмти заходiв для полегшення i оздоровлення умов працi працiвникiв,

о з:iйснювати постiйний контроль за дотриманням працiвниками технологiчних процесiв, правил

L,!i1.]iкення з механ iзмам и, обладнанням ;

о передбачати видiлення коштiв для проведення пiдготовки та перепiдготовки калрiв на курсах

пrrнщення квал iфiкачiТ працiвникiв п iдприсмства;

о гаранryВати предсТавникаМ трудовогО колективу, не звiльненим вiд основноТ роботи, збереження

щЕреIt{ъOю заробiтку на час ведення переговорiв, пiдготовки проекry колекtивного договору, проведення

iтеliюк його виконання.

ý-;_Пi:приемство зi свого прибутку може забезпечувати санаторно-курортними путiвками працiвникiв, якi

эдirнi нЬ роботi з шкiдливими умовами праui ( на l* прохання ) ( Щодаток 6).
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й"+. Працiвник мас право вiдмовитись вiддорученотроботи, при якiй створюеться ситуацiя, небезпечнадля
rаття та здоров'я такого працiвника, iнших людей та навколишнього середовища.

й._: Не зirлучати пiдлiткiв (BiKoM вiд 14 до l8 poKiB ) до пiдiймання та перемiщення речей, вага яких
пФевищу€ граничнi норми.

б 6_ Прачiвники зобов'язанi.,знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про охорону працi, правила
ш,ве_liнки з машинами, мехаНiзмами, обладнанням, iншими засобами виробництва, проходити обов'язковi
в:ичнi огляди. \

й -. Працiвники зобов'язуються використовувати наданi Тм в корисryвання (розпорялження) транспортнi
rц.-gýц, TexHiky та iнше майно лише в службових цiлях. За невиконання працiвником положення даного
щнl.-lу до нього можуть бути застосованi дисциплiнарнi стягнення згiдно з чинним законодавством.

й,i, На пiдприемствi з метою забезпечення пропорцiйноТ участi працiвникiв у вирiшеннi буль-яких питаНЬ

йзлеки, гiгiсни працi та виробничого середовища за рiшенням трудового колективу може створюватися
шгrriсiя з питань охорони працi.

ф; По Bcix питаннях безпеки, гiгiсни працi, виробничого середовища, порядку органiзачiт працi, Власник i

щадliвники керуються положеннями Закону УкраТни <Про охорону прачi>.

пп, ,.l. У вiдповiдностi до ст. l9 Закону Укратни <про охорону праui> фiнансування Пiдприсмством витрат на

,лтьJtrону працi становить не менше 0,5 вiдсотка вiл фонду оплати працi за попереднiй piK.

: Соцiальне страхування працiвникiв вiд нещасних випадкiв i соцiальних захворювань здiйснюсться у
УкраТни "ПрошFцку, передбаченому Законом УкраТни "Про охорону працi" та Законом

гапьнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на

шцофqсi ft н gго захворювання, я Ki сприч и н ил и втраry працездатностi".

7. ЗАЙНЯТIСТЬ ПРАЦIВНИКIВ
- - В-lасник зобов'язусться офiцiйно повiдомляти трудовий колектив про:

. реорганiзаЦiю, лiквiдаЦiю, перепрОфiлюваннЯ пiдприемства - не пiзнiше як за два мiсяцi,

виробництвi та

. ;чiни в органiзацii виробництва i працi, що потягнуть скорочення чисельностi працiвникiв - не пiзнiше
шf fe .]ва мiсяцi.

-: В.rасник вжива€ заходiв щодо розроблення та реалiзацiт програми навчання працiвникiв з метою

m тrнщення iх квалiфiкацiт, обмiну досвiдом роботи тощо.

- -: В--lасник гаранryс piBHi моlкливостi жiнок i чоловiкiв у реалiзачiТ своТх прав на працю.

t. здБЕзпЕчЕння житлово-поБутового, культурного тА мЕдичноГО
ОБСЛУГОВУВДННЯ, ОРГАНIЗАЦIЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ

ПРАЦIВНИКIВ.
t ,{tитлОво-побутоВе, культуРне, медичНе обслугоВування, оздоровлеНня та вiдпочинок працiвникiв
пвг,злiзr,сгься Власником при наявностi для цього вiдповiдних фiнансових можливостей.

] В-rасниК гаранту€ надання працiвникам в обсязi не бiльше 5-ти годин на мiсяць (у час, погоджений з

&lъ:ннком) вiльногО часу длЯ проходження медичних оглядiв будь-яких видiв, одержання медичноТ

ýГr]\lQГИ, явки до державних органiв для вирiшення необхiдних житлово-побутових проблем працiвникiв

йс проведення будь-яких вiдрахувань iз заробiтноТ плати. У випадках, коли вiльний час у зв'язку з

п,щ.бничоЮ необхiднiсТю не може бути наданий, Власник зобов'язусться за погодженням з працiвником
{ET-TT}I йому iнший вiльний час.

il_: обов'язкоВi медичнi оглядИ працiвникiВ певних категорiй органiзуються в порядку, передбаченому

;: ф9 КЗпП УкраТни.

il,.д' Навчання та переквалiфiкацiя працiвникiв в iHTepecax Пiдприсмства здiйснюсться на кошти
[I*л-:рисмства. При цьому Пiдприемство та працiвник можуть укласти окрему угоду ПРО УМОВИ
Il[]t-j}i€\,Baн н я навчан ня та пере квaul iф i KauiT працi в н и ка.
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ф" ГАРАНТIi ДIЯЛЬНОСТI ПРЕДСТАВНИЦЪКИХ ОРГАНIЗАЦIЙ (ПРЕДСТДВНИКIВ)
ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

?-- В-rасник гарантуе свободу органiзацiТ та дiяльностi загальних зборiв трудового
цЕ};тавницьких органiв (представникiв), проведення в неробочий час заг€lльних

колективу, iнших
зборiв трудового

-пттнвуПiдприемства. *,

!Е_ Повноваження трулового,колективу реалiзуються шляхом проведення заг€Ulьних
tшlюва(ених трудовим колек\ивом органiв (представника). I

зборiв, а також через

[Ьв:.-тавнИком трудоВого колектИву може бути обраний будь-який працiвник Пiдприемства, що перебувас
! ш.r. в ?Фудових вiдносинах.

tj ПовноВiDкеннЯ представника (iнших представницьких органiв rруоо"J.о колективу):
(' rдiйснюе контролЬ за додержанням Власником законодавчих та iнших нормативних aKTiB про охорону
ц'l'li- fiворенням безпечних та нешкiдливих умов працi, н€U]ежного виробничого побуry для працiвникiв;

' ЕLrнтролюС додержанНя BciMa працiвниками норматИвних aKTiB про охорону прачi на Пiдприемствi;

. пptl}-|}lac участь в обговореннi питань про порушення трудовоТ дисциплiни.
ч д- }-повноваженi трудового колективу з охорони працi мають право безперешкодно перевiряти на
[Еrприсмствi виконання вимог щодо охорони працi i вносити обов'язковi для розгляду Власником
щl'тюзицiт про усунення виявлених порушень нормативних akTiB з безпеки i гiгiсни працi.
q_< Прдставницькi органи (представник) трудового колективу не втручаються в адмiнiстративну,
гсr.пLа-lарську, фiнансову, кадрову та iншу дiяльнiсть Пiдприемства, kpiM випадкiв, коли таке втручання
ш:;l-rвi:ае законодавству УкраТни або положенням даного Щоговору.

l0. вIдповIдАлънIстъ CTOPIH. контроль зА виконднням договору.
ВИРIШЕННЯ СПОРIВ.

-ф -- У ВИПадку невиконання або ненilлежного виконання обов'язкiв, передбачених даним .Щоговором
{ТОРL.rНИ Нес)ль вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi з дiючим законодавством УкраТни.

]ф'- Jl" здiйснення контролю за виконанням норм i положень даного Щоговору створюсться робоча
sЗ,rriСiЯ. ДО Складу KoMiciT входять три представники вiд трулового колективу (якi обираються на загальних
fr.gtar т},дового колективу) та три представники вiд Власника, якi призначаються наказом керiвництва.

-l}-:_ В разi виявлення порушень колективного договору комiсiя проводить перевiрку, за наслiдками якот
аЕIа]а€ться акт, в якому вказуеться порядок виконання даного !оговору сторонами. По кожному з
ШаrlХОНаНИХ ЗОбов'язань винна сторона надае письмовi пояснення причин Тх невиконання. В aKTi можуть
ЙТН Вказанi пропозицiТ KoMiciT по притягненню до вiдповiдальностi винних осiб та вжиттю заходiв по
}с}н€нню недолiкiв, що стЕUlи причиною невиконання зобов'язань.

-\rr с пiдставою для вжиття заходiв по усуненню недолiкiв,

-ф -l_ АКТ перевiрки обговорюеться на заflulьних зборах трудового колективу, що вiдбуваеться за участю
_lТLlВНОкDкеного представника Власника. За наслiдками обговорення сторонами приймасться рiшення про
}С}}Ення вказаних в aKTi недолiкiв з вказiвкою конкретних cTpoкiB iх усунення.

-Ф.-;. СпОри мiж сторонами вирiшуються на пiдставi чинного законодавства УкраТни.

,Ф6. Праuiвник мае право у визначений ним строк розiрвати труловий договiр за власним бажанням, якщо
LЕýНИК або УповноважениЙ ним орган не виконуе законодавство про працю, умови колективного чи
тЕ!Jового договору.

11. прикIнцЕвI положЕння
- i- ПРи необхiдностi внести змiни i доповнення до !оговору вони, вносять в порядку, передбаченому

]rлоном УкраТни кПро колективнi договори та угоди).
- - -'. СТОРОни, що пiдписали даний .Щоговiр звiryють про виконання його положень один раз на piK на
Епгаlьних зборах трудового колективу.

- --i. У ПИтаннях, неврегульованих даним {оговором, сторони керуються чинним законодавством УкраТни.

,.-l. Сторони домовились, що в перiод дiТ !оговору, при yMoBi виконання адмiнiстрацiсю його положень
mРаЦiвники не висувають нових вимог з питань, якi охоплюються .Щоговором i не використовують як засiб
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а:мiнiстрацiю страйк. У випадку порушення цього зобов'язання Власник вправi вжити
страйку заходи, передбаченi для порушникiв трудовоТ дисциплiни.

х зобов'язусться при дотриманнi працiвниками положень цього !оговору не застосовувати локаут
звЬьнення).

.]аннЙ !оговiр складен,ий У двох оригiнальних примiрниках - по одному примiрнику для кожноТ iз
:н та зберiгаються вiдповiдно в уповноваженого представника Власника та в представника (iншого

органу) трулоВого колективу. ,.

Bi: Власника: вiд ТруловOго колективу:

Представн и к Трудового колекти ву

- Голландська агрокомпанiя> ТОВ кУкраТнсько - Голландська агрокомпанiя>

М.В.Похтель

n/,|, !ИPlrC 2020 р.

т

сткия)
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.Щире;сгор



ПОГО{ЖЕНО:
Уповноважений трудового

!одаток ЛЬ
до колективного договору

вiд<<оlJ >> 1лц{4лп(-2020 р.

- 
---т,7--

зАтв
Дире

кУГАК>

I.В.Вакуленко

\

М.В.Похтель

Перелiк
професiй i посад якi повиннi забезпечуватися безоплатно спецодягом, спецвзуттям та iншими

ЗаСОбамш iндивiдуального захпсту, ii порми видачi та строк носiння

-tп
п

Посада Найменування ЗIЗ Строк
носiння
(мiсячiв)

позначення
захпснлlх
якостей

кiлькiсть на
piK

Тракторист-машинiст
с/г виробництва.

комбiнезон або костюм х/б 12 IlH. 3 l

Респiратор |о зносу

Черевики або чоботи |2 МиМчн l00 l

Рукавички l Ми l2

Рукавички J НмМиВн 4

Окуляри захиснi вiдкритi .Що зносу

Рушник J 4
'оdаmково dля зовнiu,lнiх робim вшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

Водiй

комбiнезон або костюм х/б 12 Пн,3 l

Черевики або чоботи 12 МиМунl00 l

рчкавички l Ми l2

рчкавички J НмМиВн 4

Рушник _) 4

fоdаmково dля зовнiшнiх робim валr,<у:

Куртка х,/б утеплена зб Тн, 3

Електромонтер з

ремонту та
обслуговування

електроустаткування

комбiнезон 12 Пн,3 l

Черевики 12 МиМун l00 l

Рукавички дiалектичнi Черговi

Рукавички l Ми l2

Калошi дiалектичнi Черговi

Рчшник J 4

[оdаmково dля зовнiшнiх робim вшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

{ охоронник

Костюм х/б |2 Пн,3 l

Плащ з водовiдштовху-
вzUIьним просоченням

черговий Ву,3

Чоботи 24 в,з l
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fоdаmково dля зовнiulнiж робim вшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

5 Завiдувач складом

Костюм l2 3Ми l

Халат l2 l

Рукавицi l l2

ДOdаmково dля зовнiulнiх робim взшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн,3

6 Пiдсобний робiтник

Костюм l2 n. ЗМи l

Рукавицi l 12

Халат l2 I

Чоботи гумовi l2 в,3 l

Рушник J 4

fоdаmково dля зовнiulнiх робim вuлlt<у:

Куртка х./б утеплена зб Тн, 3

7 Вагар

Костюм 12 ЗМи l

Рукавицi l l2

fоdаmково dля зовнiutнiх робim BrLM,<y:
I

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

8 Завiдувач фермою

Халат х/б 12 3 l

Чоботи гумовi 12 в,3 l

Рукавицi 1
J 4

Рушник аJ 4

,Щоdоmково dля зовнiшнiх робim взuлrку:

Куртка х/б утеплена зб Тн,3

9 Дояр

Халат х/б (бiлий) 12 ,
J l

Халат х/б (чорний) 12 J l

Чоботи гумовi 12 в,3 l

Рукавицi J 4

Рчtllник J 4

.Щоdаmково dля зовнiulнiх робim вшмlgr

Куртка х./б утеплена зб Тн, 3

l0 Слюсар - ремонтник

Костюм |2 3Ми l

Рукавицi l l2

Рушник J 4

Щоdаmково dля зовнiшнiх робim взшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, З

11 Агроном

комбiнезон або костюм х/б l2 Пн, 3 l

Черевики або чоботи 12 МиМун l00 l

Респiратор .Що зносу

рчкавички l Ми l2

Рушник J 4

Щоdаmково dля зовнiшнiх робim взuлаку:

lз



Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

|2 Iнженер по ОП

комбiнезон або костюм х/б 12 Пн, З l

Черевики або чоботи 12 МиМчнl00 l

рчкавички 3 НмМиВн 4

Рукавички l Ми |2

Рчшник з 4

.Щоdоmково dля зовнiulнiх робim вuлаку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

|4
Фельдшер

ветеринарноi
медицини

Халат х/б 12 1
J l

Чоботи гумовi 12 в,3 l

Рукавицi l l2

Рчшник J 4

,Щоdаmково dля зовнiulнiх робim вuлrку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

15
Слюсар з ремонту

технологiчного
устаткування

Костюм 12 3Ми l

Рукавицi l 12

Рушник з 4

,Щоdаmково dля зовнiulнiх робim вuлlку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, аJ

16
Прибпральник

службових примiщень

Халат 12 3МиПн l

Косинка l2 3Пн l

Рукавички 4 ВнМиМп J

Фарryх l2 l

Рукавички гумовi до зносу

,Щоdаmково dля зовнiшнiх робim взшмку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, З

l7 облiковець МтФ

Халат х/б (бiлий) |2 3 l

Халат х/б (чорний) 12 аJ l

Чоботи гумовi 12 в,3 l

Рукавицi J 4

Рушник 3 4

fоdаmково dля зовнiulнiх робim вuлаку:

Куртка х/б утеплена зб Тн, 3

l8 Облiковець ПММ

Костюм |2 3Ми

Халат 12 l

Рукавицi l 12

fоdаmково Dля зовнiu.lнiх робim взамку,

Куртка х/б утеплена зб Тн,3

l9 Iнженер

комбiнезон або костюм х/б 12 Пн,3 l

Черевики або чоботи l2 МиМунl00 l

рчкавички ,J НмМиВн 4

l4
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рчкавички l Ми l2

Рчшник J 4

Щоdаmково dля зовнiulнiх робim вшмку:

Куртка х"/б утеплена зб Тн,3

20
Медична сестра по.

випуску машин

Мило J 4

Халат х/б (бiлий) 12 J l

Рушник J 4

2| Електрогазозварник

комбiнезон або костюм х/б 12. Пн,3 l

Костюм х/б з
вогнезахисним
просоченням

|2 l

Черевики кожанi l2 МиМун l00 l

Рукавицi брезентовi 2 Ми 6

рчкавички J НмМиВн 4

Окуляри захиснi .Що зносу

Рукавицi 1
J 4

Рушник 1
J 4

Щоdоmково dля зовнiulнiх робim вuлrку:

Куртка х/б утеплена зб Тн,3

22

Робiтники, зайнятi
протру€нням насiння,

обпплюванням i
обприскуванням с/г

культур

комбiнезон з пилоне-
проникнот тканини

|2 Ят,3 l

Фарryх прогумований з
нагрудником

6 Яж, Я13 2

Чоботи гумовi 24 в,з

Головний убiр бавовняний l2 Пм,З l

Рукавички гумовi 4 Яж, Ят,Вн 1
J

рчкавички комбiнованi 12 Ми l

Респiратор
газопилозахисний

черговий

Окуляри захиснi черговi

Рукавицi J 4

Рчtllник J 4

l5



Додаток ЛЪ 2

до колективного договору

вiд << "|,l>> 2020 р.

I.В.Вакуленко

Перелiк
професiй i посад, якиМ видасться безоплатно мшло, миючi,u,п"-Ёоджуючi засоби

ль
п/п

Посада назва миючих та
}неш коджувальн их засобir

Норма видач та
перiодичнiсть

l Тракторист-машинiст с/r впробництва. Мило l00 гр на мiсяць
J

,, Водiй Мило l00 гр на мiсяць

3
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

Мило l00 гр на мiсяць

4 Пiдсобний робiтник Мило l00 гр на мiсяць

5 Завiдувач фермою Мило l00 гр на мiсяць

б Дояр Мило l00 гр на мiсяць

7 Слюсар - ремонтник Мило l00 гр на мiсяць

8 Агроном Мило l00 гр на мiсяць

9 Iнженер по ОП Мило l00 гр на мiсяць

10 Фельдшер ветеринарноi медицини Мило l00 гр на мiсяць

11
Слюсар з ремонту технологiчного
устаткування

Мило l00 гр на мiсяць

12 Облiковець МТФ Мило l00 гр на мiсяць

13 Iнженер Мило l00 гр на мiсяць

l4 Медична сестра по випуску машин Мило l00 гр на мiсяць

l5 Електрогазозварник Мило l00 гр на мiсяць

1б
Робiтники, зайнятi протруснням насiння,
обпилюванням i обприскуванням с/г культур

Мило 100 гр на мiсяць

lб



ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений трудового

Щодаток ЛЬ3
до колективного договору

вiд<<Ь{yy 2020 р.

В.Вакуленко

колективч ,/ -l \

%-м.в.похтель

пЕрЕлIк
посад працiвникiв з ненормованим робочим
якi мають право на щорiчну додаткову вiдпустку

пь Назва посади Тривалiсть додатковоТ
вiдпустки в днях

l !иректор 7
2. Заступник директора 7
J. Головний агроном 7
4. Головний iнженер ,7

5. Начальник дiльницi/Завiдуючий машинного двору 7
6. Агроном 7
,l.

головний зоотехнiк 7
8. Головний бухгалтер 4
9. Завiдуючий складом 4
l0. Начальник охорони 4
ll Iнженер з охорони працi 4
12 Завiдуючий фермою 4
l3. Ветеринарний лiкар, фельдшер 4

l1



,Щолаток Лt 4
до колективного договору

giд KJI>> ф9/r)/ло& 2020 р.

- 
Jъlт-

ПОГОЩЖЕНО:
Уповноважений трудового

пЕрЕлIк
професiй i посад працiвникiв,.якi мають право на щорiчну додаткову вiдпустку за роботу

зi шкiдливими i важкими умовами працi

ЗАТВЕРЩЖУЮ:

кУГАК>

лъ Назва професiй Трпвалiсть щорiчноi
додатковоТ вiдпyстки в днях

l Робiтники (трактористи, водiТ, робiтники), зайнятi
протруенням насiння, доставкою, обпилюванням i

обприскування м с iл ьськогосподарських кул ьтур
агрохiмiкатами та внесенням безводного aMiaKy, на посiвi
протруеним насiнням.

7

2. Електрогазозварник 7
J. Головний агроном, начaшьник дiльницi, бригадир, агроном. 5

4. Завiдуючий складом/комiрник ПММ, ЗЗР 4
5. Тракторист, водiй навантажувача вантажопiдйомнiстю 3,1 т

MaHiTy MLT 7зl
4

6. ffояр, скотар, телятниця, слюсар ферм 4
,7. Головний iнженер, MexaHiK 1J

8. водiй, цо здiйсню€ керування бензовозом 1
J

9. Водiй автотранспортних засобiв вантажопiдйомнiстю бiльше
3 тонн

J

10 Працiвники, якi працюють
обчислювальних машинах

на електрон но-обчисл юв€Lл ьн их
(комп'ютер)

та аJ

ll Працiвники, якi працюють з
(прибирал ьники службових

миючими засобами
примiщень)

3

l8

I.В.Вакуленко



ПОГОffЖЕНО:
Уповноважен и й трудового

{одаток ЛЬ 5
до колективного договору

2020 р.

Вакуленко

колективч / J

ф 
'.В.Похтель

l

пврЕлIк
професiй i посад працiвникiв,

якi мають право на надбавку до заробiтнот плати

J\ъ Назва професiй Надбавки до тарифноТ
ставки

або посадового окладу, 7о
l llрацlвники, якl виконують роботи, пов'язанi з

транспортуванням та внесенням засобiв захисту рослин,
посiвом с/г культур протрусним насiнням,

24

2. llрацlвники, якl виконують роботи, пов'язанi з
транспортуванням та внесенням безводного амiакч

24

J. Агроном, завiдуючий скпадом, який здйснюе контроль за
внесенням засобiв заёI49ry рослин

24

4.
24

5.
24

l9



Додаток ЛЪ б
до колективного договору

вiд<<r1,1>> ///?ts/l.U 2020 р.-,7----Г
ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖYЧ, i
Уповноважений трулового ДfлектоR l / __*оп"пЭ;7*впохтель ,ffiуltr{ I.в.вакуленко_-.------+---/+.-ril

ll
пЕрЕлIк У

есiй i посад прачiвникiв. якi мають право на санаторно-курортну путiвку за робоry зi шкiдливими i

важкими умовами працi

lъ Назва професiй Тривалiсть санаторно-
кчпоптноi пчтiвки

Головний агроноч- нач:lIьник дiльницi, завiдуючий машинного

ДВоРУ, бригалир. агрном. головний iнженер, MexaHiK

20

Завiдуючий сюrаJон/коrt iрник ПММ, ЗЗР 20

). Роб iтники (траltтористн. водiТ, роб iтни ки), зай нятi протруен ня м

насiння, доста8кою, обп шювання м i обприскування м

сiл ьс ькогосподарських кул ьryр агрохi м i катам и та внесен ня м

безводного aMiaKr,. посiвом с/г культур протрусним насiнням (при

чмовi роботi з агрохiуiкатами не менше 7 днiв на piK).

z0

Водiй, що здiйснrос кер!,вання бензовозом 14

Робirп"*" (траrгористи- водii, робiтники, механiзатори), зайнятi
протруснням насiння. .f,оставкою, обпилюванням i обприскуванням
с iл ьськогосподарс ьких к},л ьryр агрохi м i катам и та внесення м

безводного aMiaKy, посiвом с/г культур протруеним насiнням ( при

vMoBi роботi з агрохiмiкатами менше 7 днiв на piK)

|4

Працiвники, якi працюють
обчислювальних машинах

на електрон но-обчисл ювчLл ьн их
(комп'ютер)

та 14

Тракторист, водiй нава}паrlýiвача вантЕDкопiдйом нiстю 3, l т
MaHiry MLT 73l

l4

Електрогазозварни к, токар 14

.Щояр, скотар 14

Головний iнженер, iнженер-механ i к, оператор сушил ьн их

установок ГЕ
l4

Iншi працiвники l0

BapTicTb санаторно-курортнот путiвки не може перевищувати \4о/о вiд мiнiмальнот заробiтнот плати

подання заяви за кожну лобу перебування у закладi.

20

l.

t


