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Склад
Повноважних представників сторін, які приймали участь в переговорах по 

внесенню змін до колективного договору 
ТОВ «Кварцит» на 2021- 2023 р.р.

Від адміністрації:

Людмила Нагорна - директор ТОВ «Кварцит» 
Катерина Курбацька- бухгалтер
Олег Лебедев- механік

Від трудового колективу:

Генадій Катюшин - формувальник залізобетонних виробів та конструкцій 
Володимир Сигута - формувальник залізобетонних виробів та конструкцій
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З метою регулювання трудових відносин та соціально-економічних 
інтересів працівників та адміністрації, адміністрація ТОВ «Кварцит» в особі 
директора Нагорної Л.М., бухгалтера Курбацької К.М., механіка
Лебедева О.О., з однієї сторони та трудовий колектив ТОВ «Кварцит» в особі 
обраних і уповноважених представників: Катюшина Г.Р., Сигути В.В. 
уклали цей договір про наступні свої взаємні зобов'язання:

1. Загальні положення.
1Л. Даний колективний договір є нормативним актом, який регулює правові і 
соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом 
на основі взаємного узгодження інтересів сторін.
1.2. Правовою основою для укладання цього колективного договору є Закони 
України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про 
охорону праці», «Про відпустки», КЗпП України.
1.3. На осіб, які беруть участь в переговорах по укладанню колективного 
договору, як представників сторін, поширюється дія ст. 12 Закону України 
«Про колективні договори і угоди».
1.4. Умови цього колективного договору є обов'язковими для сторін, що його 
уклали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть 
трактуватися як ті, що погіршують становище працівників, у порівнянні з 
чинним законодавством України, інакше вони визнаються недійсними.
1.5. Предметом цього договору є переважно додаткові, порівняно з чинним 
законодавством, положення з оплати праці, умов праці, соціального та 
побутового обслуговування працівників підприємства, гарантії і пільги, які 
надаються адміністрацією.
1.6. Положення даного колективного договору поширюються на всіх 
працівників підприємства і є обов'язковими як для керівництва, так і для 
кожного члена колективу.
1.7. Даний колективний договір зберігає чинність у разі зміни, структури та 
найменування підприємства, а у випадку реорганізації він може бути 
переглянутий за згодою сторін.
1.8. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання 
уповноваженими представниками сторін і діє до укладання нового.
1.9. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою 
сторін і в обов'язковому порядку в зв'язку зі змінами чинного законодавства з 
питань, що є предметом договору.

2.Виробничі  відносини та забезпечення зайнятості працівників.
2.1. Жодний трудовий договір, укладений підприємством із працівниками, не 
може суперечити чинному законодавству та даному колективному договору. 
У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового 
договору визнаються недійсними.
2.2. Адміністрація підприємства не вправі вимагати від працівників 
виконання робіт, не обумовлених трудовим договором. Адміністрація 
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підприємства зобов'язана розробити та затвердити для кожного працівника 
функціональні обов'язки (посадові інструкції), ознайомити його з ними і 
вимагати їх виконання.
2.3. Кожний працівник зобов'язаний сумлінно, якісно виконувати свої 
обов'язки, працювати чесно, додержуватись дисціпліни праці, вчасно і точно 
виконувати розпорядження керівництва, дбайливо відноситися до майна 
підприємства, дотримуватися режиму конфіденційності і зберігати 
комерційну таємницю.
2.4. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідації, 
реорганізації, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або 
штату працівників приймати лише після попереднього проведення 
переговорів (консультацій) з трудовим колективом не пізніше ніж за 3 місяці 
до здійснення цих заходів.
2.5. Працівникі можуть бути звільнені з роботи з ініціативи адміністрації
згідно з п.1 ст.40 КЗпПУ. В цьому випадку вони персонально
попереджуються адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше ніж за 2 
місяці. При звільненні працівника з підстав, зазначених у даному пункту, 
йому виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного 
заробітку.
2.6. Якщо внаслідок переговорів не вдалося уникнути скорочення 
чисельності штатів, адміністрація зобов'язується:
а) створити комісію по змінах складу персоналу у зв'язку зі змінами в 
організації виробництва і праці ( в т.ч. реорганізацією, ліквідацією, 
перепрофілюванням підприємства) і включати до її складу представників 
трудового колективу;
б) переводити вивільнених працівників підприємства за їх згодою на інші 
робочі місця та вакансії;
в) розіслати рекомендаційні листи спорідненим підприємствам міста з метою 
сприяння працевлаштування вивільнених працівників.
2.7. При зміні роботодавця, здачі в аренду підприємства включати в договори 
продажу питання про працевлаштування працюючих відповідно до вимог 
чинного законодавства.
2.8. Надавати всі пільги та компенсації звільненим працівникам згідно 
законодавства.
2.9. З метою забезпечення продуктивної зайнятості, адміністрація 
підприємства зобов'язується:
а) своєчасно впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу;
б) забезпечувати необхідними матеріалами, механізмами, проектно- 
кошторисною та технічною документацією;
в) забезпечувати навчання кадрів на виробництві;
г) проводити заміну застарілого обладнання.

3. Оплата праці.
3.1. Зарплата виплачується грошовими знаками України.
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3.2. Виплачувати зарплату два рази на місяць. Аванс з 20 по 22 число 
поточного місяця, зарплата з 05 по 07 число наступного місяця за поточним. 
Аванс виплачується в розмірі оплати за фактично відпрацьований час із 
розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
3.3. Мінімальна місячна заробітна плата — це встановлений законом 
мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну 
(годинну) норму праці.
3.4. При суміщенні професій (посад), виконанні робіт з меншою чисельністю 
персоналу, виконанні обов'язків тимчасово відсутніх працівників 
проводяться доплати до тарифних ставок (посадових окладів) у розмірі від 
10% до 50%.
3.5. Встановити розміри тарифних ставок та посадових окладів згідно з 
додатками № 1, № 2.
3.6. Перегляд тарифних ставок та посадових окладів проводиться у зв'язку зі 
змінами у законодавстві.
3.7. Розміри заробітної плати, надбавок, доплат, КТУ, встановлюється 
підприємством самостійно з дотриманням норм та гарантій згідно Закону 
України « Про оплату праці».
3.8. Нараховувати індексацію зарплати в зв'язку з ростом індексу споживчих 
цін у відповідності з Законом України «Про індексацію грошових доходів 
населення».
3.9. Дані про оплату праці працівникам надаються відповідним органам і 
особам тільки у випадках, передбачених законодавством.
3.10. Конкретні розміри посадових окладів визначаються в межах фонду 
оплати праці відповідно до професій, кваліфікації працівника,складністю та 
умовами виконуваної роботи та не можуть бути нижче встановленого 
мінімуму заробітної плати.
3.11 .Керівник підприємства, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати 
понад один місяць, що призвело до виплати компенсації за порушення 
строків її виплати, несе матеріальну відповідальність у повному розмірі 
шкоди, заподіяної з його вини підприємству відповідно до п.9 ст.134 
КЗпП України.
3.12.Структура зарплати містить у собі основну та додаткову зарплату, а 
також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них відносяться: 
виногороди за підсумками роботи за рік, премії згідно положення про 
преміювання та ін.(додаток № 3).
3.13.3а результатами атестації робочих місць за умовами праці (наказ № 13 
від 15 червня 2021р.) проводити доплати до посадового окладу (тарифної 
ставки) в розмірі: 9% - машиністу навантажувальної машини, 6% -
формувальнику залізобетонних виробів та конструкцій.
3.14. При банкрутстві підприємства, його ліквідації, реорганізації або 
продажу, забезпечити першочерговість виплати працівникам заборгованої 
заробітної плати.
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3.15. Оплата праці разових робіт проводиться за домовленістю між 
роботодавцем і працівником. Обсяг і терміни виконання роботи 
обговорюються у трудовій угоді, оплата проводиться після надання акту при 
прийманні виконаних робіт згідно угоди.
3.16. При наявності заборгованості із заробітної плати:
- забезпечити персоніфікований облік заборгованих сум;
- виплачувати у відповідності з графіком погашення заборгованості;
- нараховувати, виплачувати працівникам компенсацію втрати частини 
зарплати через порушення термінів її виплати відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20.12.1997р. № 1427.
3.17. Роботу в святкові та неробочі дні, надурочний час оплачувати в 
подвійному розмірі.
3.18. Проводити доплату за роботу в нічний час 20% тарифної ставки за 
кожну годину роботи в нічний час з 22 год. до 06 години .
3.19. Зарплата за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за 
три дні до її початку.
3.20. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, проводиться в день звільнення.

4.Трудові  відносини.Порядок праці і відпочинку.
4.1. При прийнятті на роботу працівників знайомлять з Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку (додаток № 4), з відповідним наказом, 
посадовою інструкцією, колективним договором.
4.2. У відповідності з інструкцією «Про порядок ведення трудових книжок на 
підприємствах, установах і організаціях» вести трудові книжки на кожного 
працівника.
4.3. Тривалість робочого часу відповідно до чинного законодавства України 
складає 40годин на тиждень. Надається час на приймання їжи та відпочинку 
тривалістю 60 хвилин протягом робочої зміни.
4.4. Сторони узгодили, що протягом року підприємство працює в режимі 
п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями (субота та неділя).
4.5. Напередодні святкових неробочих днів тривалість роботи скорочується 
на одну годину. Ця норма поширюється на випадки переносу в 
установленому порядку передсвяткового дня на іншій день тижня з метою 
об'єднання днів відпочинку.
4.6. Працівникам підприємства надається щорічна основна оплачувана 
відпустка тривалістю 24 календарних дні.
4.6.1. Інженерно-технічним працівникам та службовцям додаткова відпустка 
за ненормований робочий день надається згідно з додатком № 5.
4.6.2. Тривалість щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови 
праці та за особливий характер праці встановлена в додатку № 6.
4.6.3.Особам з інвалідністю 2 групи згідно ст.6 Закону України « Про 
відпустки» надається щорічна відпустка ЗО календарних днів, а особам з 
інвадідністю 3 групи - 26 календарних днів.
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Витрати пов'язані з оплатою відпусток здійснюються за рахунок коштів 
підприємства.
4.7. Право працівника на щорічну відпустку у перший рік роботи настає після 
закінчення 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, а за другий та 
наступні роки - в будь який час відповідного року згідно з графіком 
відпусток.

Графік відпусток складається та затверджується до 10 січня поточного 
року і доводиться до відома всіх працюючих.
4.8. Порядок нарахування заробітної плати працівникам за час щорічної 
відпустки визначається в порядку, визначеному чинним законодавством.
4.9. Працівникам надаються відпустки без збереження заробітної плати за 
згодою сторін, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.

Незалежно від того, надають її за бажанням працівника в обов'язковому 
порядку згідно ст.25 Закону України « Про відпустки» чи за згодою сторін 
згідно ст.26 Закону України « Про відпустки», працівник повинен написати 
заяву на ім'я директора підприємства, де пояснює причину відпустки без 
збереження зарплати. Потім директор видає наказ про надання такої 
відпустки.
4.10. Працівникам забороняється без дозволу адміністрації знаходитися в 
приміщенні підприємства в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, 
а також запрошувати сторонніх осіб.
4.11. Працівникам надаються короткострокові неоплачувані відпустки, 
зазначені в ст.35 Закону України « Про відпустки».

5. Охорона праці.
5.1. Адміністрація зобов'язується: забезпечити виконання системи правових, 
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і 
працездатності людини у процесі трудової діяльності згідно з Законом 
України «Про охорону праці» та Кодексу Законів «Про працю України».
5.2. Вчасно проводити перевірку знань, правил і інструкцій з охорони праці і 
техніки безпеки в колективі, проводити розслідування та облік нещасних 
випадків, розробляти заходи щодо їх попередження, забезпечувати 
працівників засобами індивідуального захисту.
5.3. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що 
ушкодження здоров'я настало внаслідок порушення потерпілим нормативних 
актів з охорони праці, розмір одноразової компенсації підлягає зменшенню, 
але не більш як на 50%.
5.4. Здійснювати за встановленими нормами безкоштовне забезпечення 
молоком за результатами атестації робочих місць (додаток №7).
5.5. Здійснювати за встановленими нормами безкоштовне забезпечення 
миючими засобами за результатами атестації робочих місць (додаток № 8).
5.6. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індівідуального захисту повинні 
видаватися працівникам у відповідності з діючими нормами (додаток № 9).
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5.7. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
(додаток № 10).
5.8. Забезпечити проведення попередніх та періодичних медичних оглядів 
працівників, зайнятих на шкідливих та важких роботах, або таких, де є 
потреба в професійному доборі, щорічного медичного огляду осіб віком до 
21 року.
5.9. Забезпечити безперебійну роботу санітарно-побутових приміщень 
відповідно до санітарних норм і правил.
5.10. Працівники підприємства зобов'язуються:
- проходити в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди;
- знати правила використання засобів колективного та індивідуального 
захисту;
- знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 
правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів 
виробництва;
- піклуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку 
оточуючих людей при виконанні різних робіт під час перебування на 
підприємстві.

б.Гарантії діяльності представницьких організацій працівників.
6.1. Адміністрація товариства не перешкоджає проводити у неробочий час 
загальні збори трудового колективу.

7.Соціальні  гарантії, пільги, компенсації.
7.1. Адміністрація підприємства зобов'язується здійснювати заходи, 
спрямовані на зменшення захворювання та травматизму.
7.2. Колектив підприємства зобов'язується створювати атмосферу гуманного 
ставлення до громадян, які працюють в цьому колективі.
7.3. Практикувати поздоровлення працівників та ветеранів підприємства в 
зв'язку зі святами та ювілейними датами.
7.4. Надавати матеріальну допомогу:
-при народжені дитини;
- на придбання ліків при тяжких захворюваннях, а також при необхідності 
проведення операції працівникам;
- надавати матеріальну допомогу у випадках смерті близьких родичів (батька, 
матері, дружині, чоловіка, брата, сестри, дитини).
7.5. Адміністрація зобов'язується:
- надавати донорам при здачі крові оплачувану 2-денну відпустку до 
щорічної, або надавати в зручний для донора час;
- надавати допомогу один раз на рік транспортом працівникам безкоштовно, 
більше - з оплатою 30% вартості послуг транспорту;
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- надавати додаткову відпустку працівникам, які мають дітей відповідно до 
ст.19 Закону України «Про відпустки»;
- щорічні відпустки за бажанням працівників в зручний для нього час 
надаються відповідно до ст.10 Закону України «Про відпустки».
7.6. Адміністрація зобов'язується забезпечити збереження архівних 
документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, 
отримання пільг і компенсацій, визначених законодавством.
7.7. Своєчасно і в повному розмірі нараховувати, обчислювати і сплачувати в 
установленому порядку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування.

8. Відповідальність сторін.
8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків, 
передбачених договором, сторони несуть відповідальність відповідно до 
чинного законодавства.
8.2. Суперечки між сторонами розв'язуються в порядку, передбаченому 
законодавством України.

9.3аключні положення.
9.1. Даний колективний договір набирає чинність з дня підписання і діє до 
укладення сторонами нового колективного договору.
9.2. Пропозиції щодо змін і доповнень повинні бути аргументовані для 
врегулювання розбіжностей в ході колективних переговорів і процедур, 
передбачених ст.11 Закону України «Про колективні договори і угоди».
9.3. При невиконанні окремих пунктів колективного договору винні в 
невиконанні цих пунктів притягуються до відповідальності згідно чинного 
законодавства України.
9.4. Контроль за виконанням цього договору здійснюється сторонами, які 
його уклали.
9.5. Двічі на рік сторони звітують на загальних зборах трудового колективу 
про хід виконання взятих зобов'язень, вносять необхідні зміни та доповнення.
9.6. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну 
силу.
9.7. За дорученням сторін і загальних зборів трудового колективу 
колективний договір підписали:

Від трудового колективу:Від адміністрації:
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Додаток № 1
до колективного договору

‘Кварцит”
. Нагорна

Тарифні місячні о 
робітників ТОВ «Квар^уті^ 

Вводяться в дію з 01 листопада’

№ Найменування професій Тарифні розряди

1 2 3 4

1. Водій автотранспортних засобів 6000,00 6100,00 6200,00 6300,00

2. Машиніст навантажувальної машини 6000,00 6100,00 6200,00 6300,00

3. Формувальник залізобетонних 
виробів та конструкцій 6000,00 6100,00 6200,00 6300,00

Головний бухгалтер Катерина Курбацька
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Додаток №2
до колективного договору

^Затверджую» 
?ДрїЗ «Кварцит» 

^1. Нагорна 
с)фй||да 2021р.

Штатний розпис
Штат в кількості 17,25 одиниць з місячним фондом заробітної платні 

114 101,00 (Сто чотирнадцять тисяч сто одна грн 00 коп)

№ 
п/п

Посада Кіль
кість

Посадовий
оклад

На 
дба 
вки

Місячний 
фонд

Прим

1. Директор 1 11500,00 11500,00
2. Заступник директора 0,25 6450,00 1613,00
3. Головиний бухгалтер 1 6350,00 6350,00
4. Начальник вимірювальної 

лабораторії
0,25 6350,00 6350,00

5. Інженер з охорони праці 0,5 6350,00 6350,00
6. Механік 1 6350,00 6350,00
7. Менеджер із збуту 1 6350,00 6350,00
8. Електромонтер по ремонту 

та обслуговуванню 
електрообладнання

0,25 6300,00 6300,00

Головний бухгалтер Катерина Курбацька
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Додаток № З
до колективного договору

Положення

Про оплату праці та матеріальне стимулювання 
працівників ТОВ «Кварцит»

Організація оплати праці здійснюється на підставі законодавства України, 
колективного договору та трудових договорів
Положення «Про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників» 

вводиться з метою оцінки персонального трудового вкладу працівників у 
підвищенні ефективності виробництва, зацікавленості працівників в кінцевих 
результатах роботи.

1. Працівникам підприємства встановлюються місячні тарифні ставки 
(оклади). Мінімальний розмір тарифної ставки працівника, що виконує 
просту некваліфіковану роботу встановлюється не менше розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.

2. На підриємстві встановлено фонд стимулювання, який максимально не 
перебільшує 100% від суми основної зарплати та окремих видів 
додаткової оплати, на які нараховується премія (оплата за роботу в 
нічний час, за шкідливі умови праці, за збільшення обсягу виконаних 
робіт, сумісництво професій, ненормований робочий день).

3. Премія нараховується за фактично відпрацьований робочий час.
4. Фонд стимулювання розподіляється наказом директора.
5. Преміювання працівників підприємства здійснюється в межах загальної 

суми фонду стимулювання за звітний період (місяць) згідно результатів 
виробничо-фінансової діяльності підприємства.

6. Преміювання конкретних працівників проводиться індивідуально 
за особисті заслуги кожного працівника.

Директор ТОВ «Кварц Людмила Нагорна
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Додаток№ 4
До колективного договору

Затверджено:
Зборами трудового колективу 

Протокол №3 від 4.10.2021р.

Правила 
внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Кварцит»

1.Основні положення.
Ці правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені на основі 

чинного законодавства України.
Питання, пов'язані з використанням правил внутрішнього трудового 

розпорядку вирішуються директором підприємства спільно чи по 
узгодженню з представником трудового колективу.

Правила регулюють трудові відносини між директорм і працівниками у 
межах основних завдань і функцій підприємства. Мають на меті сприяти 
підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виконавчої 
дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

2.Порядок прийняття і звільнення працівників.
2.1. Працівникі реалізують право на працю шляхом укладання трудового 
договору в ТОВ «Кварцит».
2.2. Право приймати на роботу згідно Уставу ТОВ «Кварцит» має директор 
підприємства.
2.3. На посаду директора приймають після затвердження кандидатури 
зборами засновників товариства ( затверджено протоколом зборів).
2.4. Прийняття на роботу оформлюється наказом директора згідно з заявою 
працівника. Наказ оголошується працівнику під розписку.
2.4.1. У наказі повинно бути указано: найменування виконуючих робіт, 
посада згідно Класифікатора професій ДК 003-2010р., умови оплати праці та 
інші суттєві умови договору.
2.5. При прийнятті на роботу установлюється випробувальний термін: 
адміністративно-управлінському персоналу - 3 місяці, другим працівникам - 
1 місяць.

Під час випробувального строку працівникам не виплачують надбавки, 
премії.

Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про 
прийняття на роботу.
2.6. При прийнятті на роботу від працівників вимагається: заява, трудова 
книжка, оформлена в установленому порядку, паспорт, ксерокопія паспорту 
1,2,11 сторінки, ідентифікаційний код, ксерокопія ідентифікаційного коду, 
документ про освіту, військовий квиток для військовозобов'язаних, медична
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довідка, фотокартка 3x4 см, копія свідоцтва про нардження дитини віком до 
14-ти років, свідоцтво про загальне обов'язкове державне страхування.
2.7. При прийнятті на роботу, яка потребує спеціальних знань, роботодавець 
вправі вимагати від працівника диплом, або другий документ, 
підтверджуючий професійну освіту.
2.8. Осіб віком до 18 років, працевлаштовують на роботу тільки після 
медичного огляду ( ст.191 КЗпПУ) і в подальшому до досягнення 21 року 
вони зобов'язані щорічно проходити медогляд.
2.9. При прийнятті на роботу та при переведенні на іншу директор, або 
уповноважена ним особа, повинні:
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
колдоговором, з дорученою роботою, посадовою інструкцією, умовами та 
оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки;
- проінструктурувати працівника з техніки безпеки, пожежної безпеки, 
виробничої санітарії та гігієни праці, з питань надання першої медичної 
допомоги;
- забезпечити працюючого спецодягом та іншими засобами індивідуального 
захисту згідно з діючими нормами.
2.10. На всіх працюючих, які працюють більш ніж 5 днів, ведуть трудову 
книжку. Працівникам, приступившими до роботи вперше, трудова книжка 
оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.
2.11. Працівникі мають право розірвати трудовий договір, попередивши про 
це керівництво за 2 тижні письмово.
2.12. Звільнення працівників відбувається згідно з чинним законодавством 
України.
2.13. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.
2.14. Адміністрація зобов'язана в день звільнення видати працівнику трудову 
книжку і провести з ним відповідний розрахунок (ст.116 КЗпПУ).

3.Основні обов'язки працівників.
3.1 .Працівникі підприємства зобов'язані:
- своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце і підготуватися до 
виконання трудових обов'язків;
- починати роботу згідно з встановленим режимом робочого дня;
- бути на робочому місці від початку роботи до часу закінчення роботи за 
винятком перерви на відпочинок та приймання їжи;
- вживати заходи негайного усунення причин і умов, які перешкоджають чи 
ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомити про це керівництво;
- виконувати своєчасно і в повному обсязі робочі завдання, забезпечувати 
якість виконання роботи;
- виконувати вказівки керівництва;
- виконувати обов'язкі, покладені на нього трудовим договором;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії 
та гігієни праці та пожежної безпеки;
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користуватися виданим спецодягом та спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту та відповідним обладнанням;
-старанно і вчасно виконувати свої обов'язкі;
- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
- підтримувати чистоту і порядок на робочому місці та на теріторії 
підприємства;
- поводити себе етично по відношенню до інших працівників та клієнтів 
підприємства.

Обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями.

4. Основні права працівників.
Працівниці ТОВ «Кварцит» мають права:
- на щорічну відпустку;
- на безпечні умови праці;
- на соціальний захист прав згідно чинного законодавства України;
-захищати свої законні інтереси та права в порядку, передбаченому 
законодавством;
- вимагати від роботодавця забезпечення роботою згідно з професією та 
кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;
- вимагати від роботодавця надання спецодягу, спевзуття, засобів 
індивідуального захисту згідно діючих норм та положень;
- вимагати безпечних та здорових умов праці;
- своєчасно отримувати заробітну плату, не нижче визначеної законом та 
колдоговором;
- звертатись до керівництва з пропозицією щодо покращення умов праці на 
виробництві.

5. Основні обов'язкі адміністрації.
5.1. Адміністрація підпри ємства зобов'язана:
- правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче 
місце;
- створити безпечні умови праці;
- проводити вступний та періодичний інструктажі з охорони праці, пожежної 
безпеки, промсанітарії;
- вживати заходи щодо профілактики виробничого травматизму, 
профзахворювань;
- видавати заробітну плату в установлений законодавством та колдоговором 
строк;
- забезпечити працівників матеріальними та енергетичними ресурсами, 
інструментом та приладдям, спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індівідуального захисту відповідно до нормативних актів;
-забезпечити належні умови для високоефективної та продуктивної праці;
- створити умови для відпочинку працівників.
5.2. Адміністрація має право:
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- вимагати від працівників дотримання положень цих Правил і вживати 
необхідні заходи по притягненню порушників трудової дисціпліни до 
відповідальності;
- застосовувати відповідні заходи для морального та матеріального 
стимулювання за якісну працю.

6. Робочий час та його використання.
6.1. На підприємстві всановлений п'ятиденний робочий тиждень, з вихідними 
днями - субота та неділя.
6.2. Час початку роботи та закінчення роботи, перерва для відпочинку і 
харчування встановлюються такими:
- початок роботи о 8 годині;
- перерва на відпочинок і харчування з 12 до 13 години;
- закінчення роботи о 17 годині.

У передсвяткові дні тривалість робочого дня скорочується на 1 годину.
6.3. За угодою сторін може встановлюватись неповний робочий день з 
оплатою праці пропорційно відпрацюваному часу (ст.56 КЗпПУ).
6.4. При наявності умов, передбачених ч.З ст.32 КЗпПУ, роботодавець може 
змінювати режим роботи, установлювати або скасовувати неповний робочий 
час, попередивши про це працівників за 2 місяці. Облік часу виходу на 
роботу та закінчення роботи ведуть в табелі обліку використання робочого 
часу.
6.5. Працівник, прийшовши на роботу в стані наркотичного або алкогольного 
сп'яніння, до роботи не допускається.
6.6. Працівникам надаються щорічні основна та додаткові відпустки 
відповідно до чинного законодавства.На час відпустки за працівником 
зберігається робоче місце. Черговість надання відпусток визначається згідно 
з графіком відпусток, затвердженого директором підприємства за 
погодженням з уповноваженим представником трудового колективу.
6.7. Працівникам також може надаватися відпустка без збереження заробітної 
плати, але не більш ніж 15 каленгдаврних днів на рік.
6.8. Працівники мають право на короткочасні перерви санітарно-гігієнічного 
характеру.

7. Заохочення.
7.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, встановлених трудовим 
договором, ініціативну та тривалу роботу, значні трудові досягнення 
застосовуються такі заохочення:
-оголошення подяки;
- виплата грошової премії;
-нагородження цінним подарунком;
- підвищення на посаді або підвищення заробітної плати.
7.2. Директор видає наказ про заохочення і в урочистій обстановці доводить 
до відома працюючих. Відомості про заохочення заносяться до трудової 
книжки працівника.
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8.Стягнення за порушення трудової дисципліни.
8.1. Порушення трудової дисципліни, невиконання, або неналежне виконання 
працівником службових обов'язків тягне за собою застосування заходів, 
передбачених чинним законодавством.
8.2. За порушення трудової дисципліни директор застосовує такі стягнення:
- догана;
- звільнення.
До застосування дисциплінарного стянення директор має право зажадати від 
порушника трудової дисципліни письмового пояснення. Відмова працівника 
надати пояснення не може бути перешкожою для застосування стягнення.
8.3. Всі види дисциплінарних стягнень оформлюються наказом по 
підприємству.
8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням 
проступку, але не пізніше 1 місяця з дня виявлення, не рахуючи часу 
звільнення працівника від роботи в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
або перебування його у відпустці.
8.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише 
одне дисциплінарне стягнення.
8.6. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення оголошується 
працівнику, на якого накладено стягнення, в триденний термін під розписку.
8.7. Звільнення може бути встановлено за:
- систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх 
обов'язків, покладених на нього трудовим договором, якщо до працівника 
раніше вже застосовувались заходи дисциплінарного стягнення (ст.40 п.З 
КЗпПУ);
- прогул ( в т.ч. відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня 
без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпПУ);
- поява на роботі в нетверезому стані, в стані токсичного або наркотичного 
сп'яніння (п.7 ст.40 КЗпПУ).

За інші порушення трудової дисципліни застосовується догана.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 

працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 
вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, до 
того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте 
до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до

Л.М. Нагорна
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Додаток №5
До колективного договору

Перелік
Посад, працівникам яких надаються щорічні додаткові відпустки 

за неиормований робочий день

№ Посада, професія Тривалість додаткової відпустки, 
календарні дні

1 Директор 4
2 Заступник директора 4
о3 Головний бухгалтер 4
4 Менеджер зі збуту 4
5 Механік 4
6 Інженер з охорони праці 4

Людмила Нагорна
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Додаток № 6
До колективного договору

Робочих місць, працівникам яких за результатами атестації робочих 
місць встановлені додаткові відпустки за особливий характер праці та за 

роботу із шкідливими умовами праці згідно з постановою КМ України 
від 17.11.1997р. за № 1290.

№ Повне найменування 
виробництв, робіт, професій, 

посад

Тривалість 
додаткової 
відпустки, 

календарні дні

Прим.

1 Водій автотранспортних 
засобів

3 Без проведення 
атестації робочих 
місць

2 Машиніст 
навантажувальної машини

4

3 Формувальник 
залізобетонних виробів і 
конструкцій

3

Людмила Нагорна
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Додаток №7
До колективного договору

Робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких 
видається безкоштовно молоко або його замінники за результатами 
атестації робочих місць згідно з постановою Госкомтруда СССР і 

ВЦСПС від 16.12.87р. за № 731/11-13

№ Повне найменування 
виробництв, робіт, професій, 

посад

Вид продукту Прим.

Машиніст 
навантажувальної машини

Молоко 0,5л

Директор ТОВ «Кварцит» Людмила Нагорна
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Додаток №8
До колективного договору

НОРМИ 

забезпечення працівників ТОВ «КВАРЦИТ» миючими засобами

№ Повне 
найменування 
виробництв, робіт, 
професій, посад

Вид миючого 
засобу

Кількість Термін 
використання,

місяців

Водій
автотранспортних
засобів

Мило господарське 200г 1

Машиніст 
навантажувальної 
машини

Мило господарське 200г 1

о
3. Формувальник 

залізобетонних 
виробів і 
конструкцій

Мило господарське 200г 1
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Додаток №9
До колективного договору

НОРМИ
забезпечення працівників ТОВ «КВАРЦИТ» спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту

№ Повне найменування 
виробництв, робіт, 
професій, посад

Вид спецодягу, спецвзуття Кількість Термін 
використання, 

місяців
1. Водій Костюм бавовняний 1 12

автотранспортних Черевики шкіряні 1 12
засобів Куртка утеплена 1 12

Рукавиці комбіновані 1 3
Рукавиці бавовняні 8 1
Жилет сигнальний 1 12
Каска чергова

2. Машиніст Костюм бавовняний 1 12
навантажувальної Черевики шкіряні 1 12
машини Куртка утеплена 1 12

Штани утеплені 1 36
Напівчоботи утеплені 1 48
Чоботи гумові 1 12
Рукавиці комбіновані 1 3
Рукавиці бавовняні 1 1
Жилет сигнальний 1 12
Каска чергова

3. Формувальник Костюм бавовняний 1 12
залізобетонних Черевики шкіряні 1 12
виробів і Куртка утеплена 1 12
конструкцій Рукавиці комбіновані 1 3

Рукавиці бавовняні 8 1
Напівчоботи утеплені 1 48
Кас чергова

Директор ТОВ «Кварцит» Людмила Нагорна
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Додаток №10
до колективного договору

Щодо покращення встановлених норма ги вік 6<- іікьіі, і н і< нп прані і a пііроОіпі'іоі о < < р«- нипппії

Комплексні ІІІХПДІІ

№ Назва заходів Термін 
виконання

Виді JICI11
KOIII111

1 11 /11К >111 .'1.1111.1IIІ і I 111 HIM

1. Забезпечити працюючих спецодягом і 
спецвзуттям для роботи в осінньо-зимовий 
період

01.10.2021р. 10000,00 Дирск lop
1 Іагорна JI.M,

2. Забезпечити працюючих з шкідливими 
умовами праці 
молоком

Постійно в дні 
фактичної 
зайнятості

7000,00 Директор
Нагорна Л.М.

3. Придбати медикаменти для індивідуальних 
аптечок

1 кв.2022р. 1000,00 Інженер з охорони праці 
Данилова В.О.

4. Для зменшення шуму в кабіні 
навантажувача та для формувальників - 
закупити навушники

4 кв.2021р. 1000,00 Інженер з охорони праці 
Даньшова В.О.

5. Для зменшення пилу в кабіні 
навантажувача - замінити прокладки в склі 
кабіни

4 кв.2021р. 2000,00 Механік
Лебедев О.О.

6. Для захисту органів дихання від попадання 
пилу придбати респіратори

Постійно 2000,00 Інженер з охорони праці 
Даньшова В.О.

Директор ТОВ «Кварци Людмила Нагорна
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