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Jоповнumu

li.-i.-l. \IiHirrыrbHa заробiтна плаl,а. € державною соцiальнок) гарантiею. обов'я:]ковою на всiй

Tepltltlpii \'кратни. для пiдприсмств, сlрганiзаuiй ycix форм власностi i хазяйнування, та

фilrrчнrlх осiб.

\liHirra_.rbHa заробiтна плата в YKpaTHi * 2020р. вс'ановлюс'ься Законом "Про держбюджеr,на

]rr](_) piK" по поданнкl Кабiнету йiHicTpiB Украiни (MiHicTepcTBa фiнансiв),

\tiHirra-rbHa заробiтна плата в YKpaiHi - 2020 piK

3:liнtttпu:

На пiдставi висновкiв атестацiТ робочих мiсць по умовам працi, проведеноТ на

Iti-цlIрисмствi 07.0б.20 l 9р.

внесr.и наступнi змiни i доповнення, до iснуючого колективного доt,овору, зат,вердженог0

загаUlьними зборами працiвникiв 21,08,201 9р,

l. Перелiк комплексних заходiв по досягненню встановлених нормативiв безпеки, гiгiени

npuui i виробниЧого середОвища (додаток Ng l);

:. Перелiк робочих мiсць i посад, з шкiдливими умовами прачi, робота на яких дас право на

додаткову вiдпустку (додаток J'lb 2);

3. Перелiк робочих-мiсць i посад, з шкiдливими умовами працi, робота на яких да€ право на

безкоштовне отримання 0,5 л. молока на протязi робочоТ змiни, в днi фактичноi роботи в

шкiдливих умовах праui (додаток ]ф З),

4. Перелiк рсlбочих мiсць i посад. робота на яких дас право на отримання доплати, за

шlкiл;rивi умови прачi ( дода,гок N +) ,

Перiо: с 01.01.2020 року

мiсячна мiнiмальна заробimна плаmа
Clrra в yкраi,нi сmановumь 4723 rрн.
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Щоповнеliня 1

до колективного договору

пЕрЕлк
Комплексних заходiв по досягненню встаIiовлених нормативiв :

безпеки, гiгiсни працi i виробничого середовища

Найменування заходiв
BapTicTb

робiт
Ефективнiсть

заходiв
TepMiH

виконання вiдповiдальний

l.
придбати примiрник та
пакет оновлень до КП
KM.E.Doc>

2700 грн.
.Щозволить
покраIIшти роботу
бlхгалтера

I квартаr
2020r.

[иректор
Хухро С.В.

I Оформити подписку
на 2020г. <Шаблони i
розробки для кадровоi
с.rryоби>СD

З400 грн.

flля отримання
iнформацii про
змiни в оформленнi
документiв

I квартал
2020 г.

}иректор
Хухро С.В.

| 
Провестинавчанняi

| перевlрку знtшь в

| Крменчучькому МНКК
6000грн.

.Щозволить
пйвищити
професiйний piBeHb

робiтникiв

I кварта-п

2020 г.
!иректор

Хlхро С,В.

4.
Придбати оновлення до
електронноi програtvtи
АРК кСмета>

3400 грн.

полегшить i
пришвидшить
розробку
кошторисiв i
оформлення aKTiB
виконаних робiт

IIквартал
2020 г.

!иректор
Хухро С.В.

5.

Розробка пакету
докр,lентiв для
проведення черговоi
атестацii робочих мiсць у
2024 р

3500 грн.

.Щозволить
визначити пiльги i
компенсацii за

робоry в шкiд.тlивlтх
умовах працi

II квартал
2024г,

.,Щиректор
Хухро С.В.

6.

Придбати апарат дJuI
гiдроструйного очищення
металоконструкчiй

120000грн
Пiдвицц,rть об'еми i
полегшить
виконання робiт

II квартал Щиректор
Хухро С.В.

7.

Придбати захисний
шолом з примусовою
подачею повiтря

9000 грн.
,Щозволить
покращити уl!(ови
прачi робiтникiв

III квартал
2020г

Щиректор
Хухро С.В.

| Зшgrпити новий спец. одяг
l.
l lз свlтло вlдоивними
l

8_ | 
стрlш(ап{и, логотипЕlми,

| Оотиню,I lз ступенем
l за,хисту S3 та засобиI.
l tц.щtвцуалlъного захисту

25000 грн.
,Щозволить
ПОКРаЩИТИ УlчIОВИ
праui робiтникiв

III квартал
2020г

Щиректор
Хухро С.В.

При:бати одноразовi
9. rta.tяpHi комбiнезони -

l 0шгг
б50 грн.

Щозволить
покращити уI!{ови
прачi робiтникiв

lVквартал l"o.nroo
Хухро С.В.

flирекгор ПП кАнтарес) .__d-_--;;* -' С.В.Хухро

Уповноважений трулового
колективу ПП <Антарес> Т.ff.Солодка



пЕрЕлIк

робочих мiсць i посад, з шкiдливими умовами прачi

робота на яких да€ право на додаткову вiдпустку

,Щоповнення Ns 2

к п.5.6. колективного договору

.В. Хухроl''олова KoMiciT

Члени KoMiciT:

М.В. Чубiн

Щодаткова вiдпустка,

дн.

Мzurяр зайнятий на роботах з

використанням шкiдливих речовин не

нижче 3 кл. небезпеки

Виконавець робiт

@oбouиxмicць,пpoвeдeнoTнaпiдпpиемствiy2019p.
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пЕрЕлlк

робочих мiсць i лосад, з шкiдливими умовами працi,

робота на яких да€ право на безкоштовне отримання 0,5 л. молока

на протязi робочот змiни, Ъ днi фактичноi роботи в шкiдливих умовах rrpaui

Посада

Виконавеlдь робiт

Щоповнення Nэ З

к п.5.6. колекгивного договору

шкiдливих

l l.
:.....

|2.
i

Маляр зайнятий на роботах з використанням

речовин не нижче 3 кл. небезпеки

Члени KoMicii:

Голова KoMicii *:%,----- Э €В, Хухро

^Т.Щ.Сололкая-_

'"_gfu* _ м.в.чубiн

<Антарес>

Отримання

MOJlOKa



,Щоповнення Ns 4

к п.5.6. колекгивного договору

11 кАнтарес>

6.iy*po

пЕрЕлIк

робочих мiсць i посад,

робота на яких дас право на отримання доплати, за шкiдливi рлови прачi.

Викtrlлавець робi,г

Ма.гlяр, зайнятий на роботах з використанням

шкiдливих речовин не нижче 3 кл. небезпеки

lIрелселатель комиссии Йr=------ ;1.В. Хухро

-,'2-\

---v-.--l--
М.В. Чубiн

.]оплата. за шкiдливi

},мови праui.

_-]...-TaBi BltcHoBKiB атестацii робочих мiсць, проведеноi на пiдприемствi У 20l9p.
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