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працiвника вiд переведення на i"y робоry на тому ж пiдприемствi працiвник, з€cBoiM розсудом, звертаетъся за допомогою до державноi служби зайнятостi, абспрацевлаштовуетъсЯ самостiйно, ВодночаС адмiнiстрацiя доводить до вiдомаДеРЖаВНУ СЛУЖбУ ЗайНЯТОСТi ПРо наступне вивiльне""" йччiвникiв iз зазнач"""r']його професii, спецiальностi, квалiфiкЙli ru po.ripy оплати.2.4. На
адмiнiстрuцii.iрТ,l?i,";,'ilН1:"i.ýНl"":&Т"i.#;ъ;i"тi,#нжн
робiтникiв, адмiнiстрацiя надаевiдпусткуъъ..о.реження заробiтноi плати до появинеобхiдноi кiлькостi замовлень (але не бй";; 

"i* оо l5 днiв на piK).

оi"о""?.5''"i"ii#*Т"#r:ЖНХ"*x;*l*::*;r:'u;;;;".о..,ооарськучиiншу
2,6, Трудовий колектив i кожний його працiвник зобов'язаний добросовiсновиконувати виробничi завдання i договiрнi зобов'язання 

"*i."o, 
в повному об'смi i ввстановленi строки, забезпечивIIrи отримання прибутку.

2,7, Кожний робiтник зобов'яза; ;;ймуватися трудовоТ та технологiчноiДИСЦИПЛiНИ' ВИМОГ НОРМаТИВНИХ aKTiB no o"bpoHi працi, бережно вiдноситися домайна власника.
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HOPMyBAHIIrI прАцI.
3,1, При реryлюваннi робочого часу сторони виходятъ з того, що нормЕlльна

:ffiНЖ*?fff' Не МОЖе .'ЪР.""щувати встановлену чинним законодавством _ 40
3.2. Режим роботи:

Тривагliсть робочого дня
Початок
Кiнець
Перерва на обiд  З 13ОО оо 1400

субота, недiля
вихiднi днi:

3,з, Напередоднi святкових, неробочих днiв тривалiстъ робочого часускорочуетъся на 1 годину, Передсвяrко"ий та .ri*".""rковий день може
;Ж:ffiНi;l#.ТЫ день ,r*"" , no..оо об,еднан"" дri" "iй;;; (згiдно

З'4' ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНУ УкраiЪи .Ip9 вiдггустки, встановити BciMпрацiвникам пiдприсМсТВа 
'P'"*i.r" й"рйот вiдпус ,i,  zц каJIендарних днi.черговiсть наданшI 

"iдпустки встановлюеться адмiнiстрацiею товариства запогоджеНIUIм З РадоЮ трудовоГо колективу ( !одаток Nь l ).. 3,5, Сторони домовились про надання 
_короткострокових неоплаченихвlдпустОк працiвНикам: у разi cMepTi членiВ ciM'T  2 ,\нi,встугry до шлюбу  З днi.

оо" .,ffif|ЖТfrЦJ;##** "правил внутрiшнrо.ь rрудового розпорядку

8 годин.

1800



роздIл у

ОПЛАТА ПРАЦI.

4.|. fuя забезпеченнrI плiдноi працi та Bcix показникiв фiна
господарськоi дiяльностi пiдприемства адмiнiстрацiя пiдприемства та

трудового колективу приймають зобов'язання створити Bci необхiднi умови l

дiп"r*ч*, вiддiлах, окремих робочих мiсцях, забезпечивши працi

обладнанням, iнструкцiями, нормативною документацiсю та виробн

завданнями.
4.2. Заробiтну плату робiтникам пiдприсмства виплачувати двlч1 на l

аванс  до 10 числа кожного мiсяця, заробiтну плату  до 27 числа кожного м1(

У тих випадках, коли день виплати заробiтноi плати збiгаеться з вихiдн

святковИм днем, заробiтна плата бУдa виплачуватися напередоднi

4.з. оплата працi працiвникам проводиться за посадовими ою

(ставкаМи), встановленими в штатному розкJIадi ( Додаток }ф 2 ).
4.4. Мiнiма_гrьна заробiтна плата не може бути нижчою вiд встаноВ

законодавством i гапузевою угодою розмiру. Пр" змiнi розмiру MiHirv

заробiтноi плати, встановленою державою, переглядати if розмiр вихоJ

фiнансових можливостей ПП "Архi.рчд".
4.5. Робота в святковi, неробочi, вихiднi днi компенсуеться iншим вИ

днем вiдпочинку в зручний для працiвника час.

4.6. При наявностi коштiв робiтникам пiдприсмства один раз на pil

бути виплачено матерiальну допомогу згiдно Законiв Украiни

пожиточний MiHiMyM" (встановлений на кожен piK),

4.7. Ддмiнiстрацiя пiдприемства зобов'язуеться проводити Е

заробiтнот плати працiвникам за час вiдпустки не пiзнiше нiж за TpI

if початку.
4.8. Ддмiнiстрацiя зобов'язуеться при звiльненнi працiвникiв прс

виплату Bcix сум, що нzшежить вiд пiдприемства в день звiлънення.

роздш V

ОХОРОНА IIРАIЦ.

5.1 Роздiл "охорона працi" розроблений вiдповiдно до вимог за

YKpaiHi ''ПрО охоронУ працi", "Про колективнi договори i угоди" i HopMr

aKTiB по oxopoHi працi' 
lпя тт.tvппRого l tмають зобот5.2. Адмiнiстрацiя та Рада трудового колективу прии

забезпечити н€шежне утримання санiтарнопобутових примiщень адмiнуправ

5.3. При потребi видавати безкоштовно працiвникам товариства cI

спецвзуття тЪ iншi засоби iндивiдуального захисту ( ,Щодаток Nч 3 ).

компенсувати працiвниковi витрати на придбання спецодяry

встановлений нормами строк видачi цих засобiв порушено i працiвr

змушений придбати Тх за власнi кошти.



5,4, Проiнформувати щойно прийнятого працiвника, при укладаннi з ним
трудового договорУ, пiд особисry розписку про умови працi в закладi, де BiH буле
працювати.

5,5, Проводити та органiзовувати проведення iнструктажiв, навчання i
ПеРеВiРЩУ ЗНаНЬ З ОХОРОНИ працi посадови" оЪiО i працiвн"*Ь вiдповiдно до вимог
ст. 20 Закону Украiни "Про охороЕу працi" та iнших нормативних aKTiB.

5,6, Своечасно розслiдувати та вести облiк нещасних випадкiв та професiйних
ЗаХВОРЮВаНЬ, СКJIаЦаТИ ВiДПОВiДНi аКТИ, ОДин примiрник якого обов'язко"i 

""дur"потерпiлому або iншiй зацiкавленiй особi не пiзнiше 3х днiв з моменту закiнчення
розслiдуваннrl.

5,7, При нещасних випадках виплачувати одноразову допомоry згiдно ст. 1 1.
ЗаконУ Украihи "Про охорону працi" ( ЩодЪтки Ns Ns 4,5).

,rJa

5.8. Забезпечити суворе дотримання
працi, технологiчноi дисциплiни.

5,9, Робiтники зобов'язанi знати i виконувати вимоги нормативних aKTiB про
охорону працi, правила поведiнки з механiзмами, обладнанням, iншими засобами
виробництва, користуватися засобами iндивiдуаJIьного захисту.

5,10, Затвердити план заходiв, щодо полiпшення yrou охорони працi на
приватному пiдприемствi,,АрхiграД'' (Додаток Nч6).

5,11, Адмiнiстрацiя зобов'язуеться проводити фiнансуваннrl охорони працi за
рахунок пiдприемства. Витрати на охорону працi .ru"o"rr"rb 0,5 вiдсотка вiд суми
реалiзованоI продукцii.

роздIл VI

ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH, ЩО УКЛАЛИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР.

6,1, Адмiнiстрацiя в здiйсненнi своеТ виробничоI дiяльностi керуеться
законом "про працю в Украiъi" та iншим дiючим законодавством.

6,2, АдМiнiстрацiя, згiднО з законодавством, форшryе штати працiвникiв,
вкJIючаючи призначення на посаду, перевiд, винесення доган за порушення трудовоТi виробничоi дисциплiни, розриву трудових договорiв, звiльнення на законних
основах.

6.3. Обов'язком Ради трудового колективу
членiв у вирiшеннi Bcix питань, пов'язаних з
передбачених дiйсним договором.

посадовими особами вимог охорони

е представництво i участь його
умовами найму, гарантii пiльг,

l

6,4,рада трудового колективу прийма€ участь в розробцi питань покращення
умов працi i виробництва, здiйснюе контроль за ik 

""*Ь"ч""ям, розроблюе питання
по соцiальному i економiчному захисту працюючих.

ýh



роздIл WI

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ.

колективний договiр укладений TepMiHoM на 5 poKiB. BiH вс:
пiдписання i дiс до укладання сторонами нового колект

7 .|. Щаний
дiю з дня його
договору.

/,z, Jмlни l доповнення до колективного договору вносяться за вза
згодою cTopiH ( оформлюеться протоколом ).

7.3. Сторч" доyовились, що в перiод дii колективного договору, при

ik як засiб тиадмiнiстрацiю, зупинку роботи (страйк).
7.4. Адмiнiстрацiя зобов'язуеться при дотриманнi працiвниками

колективного договору Ее застосовувати MacoBi звiльнення.
7,5, Контроль за виконанням цього договору здiйснюеться сторонами, яI

укJI€lли.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР ПЦПИСАЛИ :

Голова

7.2. Змiни доповнення

,Щарекmор

кцщ]

(В 2| 6( вересня 2020 р.



Щодаток 1.

пЕрЕлIк
посад працiвникiв (згiдно штатного розпису), Що мають

право на вiдпустку (в календарнпх днях).

\/a

ь,l

ль
пlп

Посада (професiя) Всього днiв Примiтки

1 l.Щректор 24

2 l оловний iнженер 24
aJ r оловний 0ухгаптер 24

4 Юрисконсульт 24

5 IJиконавець робiт 30

6 tJодlйекспедитор 24

7 t lлиточниклицюв€UIьник 24

8 Магlяр 24

7
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.Щодаток Jlb 3

НАЙМЕНУВАНЦrI

професiй працiвникiв п[дпри€мства,
якi безкоштовно одерrrryють спецодяг

Прuлtimка: В разi необхidносmi, прu наявносmi Koulmi6, вudасmься iнuлuй спецоdяz
mа засобu iнduвidуапьноzо захuсйу.

Професiя, посада Види засобiв захисry Строк користування

Електромонтер Костюм ></б

захиснi окуляри
l2 мiсяцiв
до зносу

Монтажник гiпсокартонних
систеI\il

Костюм х/б
Рукавицi комбiнованi
Захиснi окуляри

12 мiсяцiв
2 мiсяцi
до зносу

Виконавець робiт Хапат х/б (або костюм х/б) 12 мiсяцiв
Тесляр Костюм ></б

Захиснi окуляDи
12 мiсяцiв
до зносу

Плиточниклицювttльник Хаrrат х/б (або костюм х/б)
Рукавицi комбiнованi

12 мiсяцiв
2 мiсяцi

9



Додаток Jr{b 4

ОДНОРАЗQВА ДОПОМОГА ПРИ НЕIЦАСНИХ ВИПАДКАХ

Категорiя потерпiлих
вiд нещасних вппадкiв
на виробнпцтвi
(црофзахворювань)

Розмiр одпоразовоi допомоги
На сiм'ю Додатково на кожного

утримаЕця

l. З тимчасовою
непрацездатнiстю:
 до 10 календарних днiв
вкJIючно;
 вiд 10 календарних днiв

до 1 мiсяця включно;
 вiд l мiсяця до 2 мiсяцiв
вкJIючно;
 вiд 2 мiсяцiв до 4 мiсяцiв.

 0,2 середньомiсячного
заробiтку;
 0,5 середньомiсячного
заробiтку;
 1,5 середньомiсячного
заробiтку;
 З середньомiсячнi
заробiтки.

20О/о вiд суми у графi 2

20Yо вiд суми у графi 2

20О/о вiд суми у графi 2

2. Iз стiйкою втратою
працездатностi (без
встановлення iнвшliдностi)

 Середньомiсячний заробiток
за кожний процент втрати
професiйноi працездатностi

10% вiд суми у графi 2

3. Iз стiйкою втратою
працездатностi та
визнанням потерпiлого
iнвалiдом

 1,1 середньомiсячного
заробiтку за кожний процент
втрати професiйноi
працездатностi

10% вiд суми у графi 2

4. Iз смертельним
наслiдком

 П'ятирiчний заробiток
потерпiлого

Рiчний заробiток
(на кожного утриманця
потерпiлого, а тzжож
на його дитину, яка
народилася пiсля
його cMepTi)



Додаток Nс 5

умови змЕншЕння виплАти однорАзовоi
ДОПОМОГИ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

Порушення з боку потерпiлого, якi були
однiсю з пршчпн нещасного вппадку

Розмiр зменшення одноразовоi
допомогп

1. Виконання роботи у нетверезому
cTaHi, якщо цей стан було визначено
причиною нещасного випадку i, якщо
сп'янiння потерпiлого не було обумовлено
застосувЕlнням у виробництвi
технiчних спиртiв, ароматичних,
наркотичних та iнших речовин.

50%

2. Неоднорtвове свiдошrе порушення
вимог нормативних aKTiB про охорону
працi, за яке ранiше ЕакJIадалося

дисциплiнарне стягнення, вилучався
талон попереджень або документirльно
засвiдчува.пось офiцiйне попередження.

50%

3. Первинне свiдоме порушення вимог
безпеки при обслryговуваннi об'сктiв
i виконаннi робiт пiдвищеноi небезпеки

40%

4. Первинне свiдоме порушення прilвил
поводження з мЕlшинчlп{и, механiзмами,

устаткуванням при виконаннi технологiчних
процесiв i робiт, якi не е об'ектами пiдвищеноi
небезпеки

з0%

5. Невикористання наданих засобiв .

iндивiдуального захисту, передбачених
правилЕlп{и безпеки, якщо це
порушення було:

 первинним
_ повторним

20%
40%

il
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ПЛАН ЗАХОДIВ

ЩОДО ПОЛIПШЕННЯ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦI
нА привАтному пIдпри€мствI,,АрхIгрАд,

l. КОШrРоль За своечасним проведенням Bcix видiв iнструктажiв по oxopoHi працi та
технiцi безпеки по пiдприемству.

Вiдповiдаlrьна: Масловський О.С.
Строк виконання: постiйно.

2. ЗабеЗПечення пiдприемства вiдповiдними iнструкцiями по oxopoнi працi та
технiцi безпеки.

Вiдповiдапьна: Масловський О.С.
Строк виконанtul: постiйно

3. Забезпечення пiдприемства аптечками першоi медичноi допомоги.
Вiдповiдальна: Масловський О.С.
Строк виконання: постiйно

4. ПроведеншI практичного заняття на тему ,,Надання першоI медичноi допомоги в
результатi виробничоi травмио' iз залученням вiдповiдного представника медичного
закJIаду.

Вiдповiдатrьна: Масловський О.С.
Строк виконання: постiйно.

5. Системно слiдкувати за укомплектованiстю та справнiстю пожежного iнвентарю .

Вiдповiдальна: Масловський О.С.
Строк виконанtш: постiйно.

6. Забезпечення працiвникiв пп ооАрхiград" спецодягом та засобами
iндивiдуального зilхисту.

Вiдповiдальний: Зарицькiй С.В.
Строк виконаЕня: постiйно



протокол лlъ 1

Загальних зборiв трудового колектпву ПП'.Архiградr'

м. Житомир

ПРИСУТНI: 8 чол.

BIICYTHI: а чол.

" 10 " вересня 2020р.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Розгляд пропозицiй трудового колективу про затвердження РадиТрУДового колективу для заключення Колективного договору з адмiнiстрацiсю.

2. ВИЗНаЧеННЯ СТРОКУ Для представлення i пiдпиau"r" *опективного
договору.

\ аIУХд]IИ:

1. Рижих о.в.  щодо обрання Ради трудового колективу., 2, Левандовську т.в. _ про обрання ради трудового колективу ПП,,Дрхiград''
у складi:

 Рижих олега Васильовича
 Зарицького Сергiя Всеволодовича
 Мiсюри Руслана Васильовича
 Левандовська Тамара Володимирiвна

ГОЛ ОС УВДJIИ : одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

,l

1. Затвердити Раду Трудового колективу в складi:

 Рижих олега Васильовича
 Зарицького Сергiя Всеволодовича
 Мiсюри Руслана Васильовича
 ЛевандовськаТамариВолодимирiвни

Протокол вела _сЙflL Масловська о.М.

li
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протокол лlь 2

Ради трудового колективу ПП ,rАрхiградr'
м. Житомир

,, 1l" вересня 2Q2Oр.

присWНI:Рижих олег Васильович, Зарицький Сергiй Всеволодович, Мiсюра
}слаН ВасильоВич, Левандовська Тамара Володимф""ч.

ПОРЯДОК {ЕННИЙ:

1. Обрання голови Ради трудового колективу.
2, ЗатвеРдженнЯ строкУ 

. 
початку переговорiв з адмiнiстрацiею tIп

_ ,,Архiград" по пiдготовцi проекry *оrrЁ*r""ного договору на
20202025 piK.

сJIухдJIи: ПУнкт 1'

1, Зарицького с.в.  про обрання головою Ради трудового колективу Рижихолега Василъовича.
ГОЛОСУВАJIИ: одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Рижих о.В.

затвердити головою Ради трудового колективу

СЛУХдJIИ:
Пункт 2.

1, Голову Ради трудового колективу Рижих о.в.  про початок проведення
переговорiв з адмiнiстрацiею tIп ,,Архiград', "ъ пiд.отовцi 

"й;;rуколективного договору на 2O202Oi5 piK з ''l7'' вересня 2020р. тастворення робочоi KoMicii для пiдготовки вищез€вначеного проекту.Представники в робочу комiсiю: Зарицький с.в., Мiсюра р.в.Левандовсъка Т.В.

ГОЛ ОС УВАJIИ : одноголосно.

комiсiю для пiдготовки проекту
С.В., Мiсюра Р.В., Левандовська Т.В.

хо]ективного договору на 2020 2025р.
Голова Ради трудового колективу
Члени Ради трудового колективу

iybo" по пiдготовцi проекry

ПОСТАНОВИЛИ: створити робочу
коJекгивного договору у складi Зарицький
та розпочати переговори з адмiнiстрацiею

Рижих о.В.
Зарицький С.В.
Мiсюра Р.В.
Левандовська Т.В.
Масловська о.М.

Протокол вела :

ПП r,

/4



робочоi koMicii

м. Житомир

ПРИСУТНI:
Комiсiя в складi:

протокол льз
по пiдготовцi проекту колективного договору

на 20202025 piK
ПП "Архiград"

голова
члени

протокол веде
Вiд адмiнiстрацifi: Масловський Сергiй Анатолiйович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХдJIИ:
1. Голову KoMicii  Рижих о.В. по BciM роздiлам проекту

договору згоднi, можна виносити на обговорення трудового

2. Масловського с.д. (вiд адмiнiстрацiТ) питань

колекТиВноГоДогоВорУнеМае,МожнаВиНосиТина
трудового колективу.

ГОЛОСУВАJIИ : одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ:

пiдведення пiдсумкiв роботи по пiдготовцi проекту колективного договору

ПП,,Архi.рuд" на 202Е2025'роки.
представлення проекту колективного договору на обговорення загальних

зборiв трудового колективу.

колективного
колективу.
по роздiлам
обговорення

обговорення трудового

Рижих о.В.

Проект колективного договору винести

колективу в строк до ,, 18 " вересня 2020 р.
Голова Ради трудового колективу
Тfuени Ради трудового колективу

Вiд адмiнiстрацii

,,I7" Bepecнrt 2020р.

рижих олег Васильвич
Зарицький Сергiй Всеволодович
Мiсюра Руслан Васильвич
Левандовська Тамара Володимирiвна

масловська олена Миколаiвна

Зарицький С.В.
iсюра Р.В.

Левандовська Т.В.

вський с.А.

Масловська о.М.Протокол вела :

/г
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Загальних зборiв трудового колективу ПП ''Архiградr'

х Жптомир

IIРПСWНI: трудовий колектив 
Вiд колективу  Рижих О.В.

протокол ль 4

66 18 " вересня 2020р.

8 чол., з них вiдсутнi : чол. ;

( Голова Ради трудового колективу);
Вiд адмiнiстрацii  Масловський с.А. ( директор ПП ,,Архiград'')

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
колективного договору на 2020  2025р.
представлення i пiдписання колективного

1. Обговорення проекту
2. Визначення строку для

договору.

Пункт 1.
СЛУХдJIИ:

l. Голову робочоi KoMicii Рижих о.в. зачитував проект колективного
договору на 20202025рр. по роздiлам.

2. ЗаРИЦЬКОГО С.В.  затвердити колективний договiр по BciM роздiлам.

Г ОЛ О С УВАJIИ: одноголосно.

постАНоВИЛИ: затвердити колективний договiр по BciM роздiлам.

, Пункт 2.
СЛУХдJIИ:

1. ЛевандовськУ т.в.  пiдписати колективний договiр в строк до ,,2I"
вересня 2020 р. представниками  Головою Ради трудового колективу Рижих О.В.
 з однiеi сторони, i директором ПП "Архiград" Масловським с.А.  з iншоi
сторони.

ГОЛОСУВДJIИ : одноголосно.

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити
строк до uzl" вересня2020 р.

колективний договiр на 20202025 р. i пiдписати в

Голова Ради трудового колективу
,Щиректор ПП,,Архi.рuд"

Протокол вела

Рижих о.В.
Масловський С.А.

Масловська о.М.
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