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-

колективч
J Генерал

ий завод мiнеральних "Мор
вод

В.В. Габрусь

З1 березня 2021 р.

Перелiк п
працiвникiв, якi мають право на додаткову вiдпустку

за роботу з комп'ютером

Щодаток 2

до Колективного договору
ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних

вод "Ос на 20l 8-2022 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ
ПрАТ

вий характер працi, а саме

die з 01.04.2021

ПОГОДЖЕНО
Голова Ради тру
ПрАТ "Моршинс

ЛЬ п/п Посада Кiлькiсть днiв
l Агент з митного оформлення 2

2. Аналiтик з iнвестицiй 2

J. Бухгалтер 1 категорiТ 2

4. Бухгалтер-касир l категорiТ 2

5. Генеральний директор 2

6. Головний бухгалтер 2

7. Головний енергетик 2

8. Головний MexaHiK 2

9. !иректор з виробництва 2

l0. !иректор з логiстики 2

11 !иректор з якостi 2

|2. ffиректор технiчний 2

13. .Щиспетчер з вiдпуску готовоТ продукцii 2

1,4. Еколог 2

15. EKoHoMicT 2

1б. Завiдувач лабораторii 2

1,1. Завiдувач пiдроздiлу гiгiсни 2

18. Завiдувач складу 2

19. Заступник головного бухгалтера 2

20. Iнженер-електронiк 2

2| Iнженер-енергетик 2

22. Iнженер (по обладнанню) 2

2з. Iнженер (по теплопостачанню) 2

24. Iнженер з комплектацii устаткування й матерiалiв 2

25. Iнженер з метрологiТ 2

26. Iнженер з охорони працi 2

2,7, Iнженер з пожежноТ безпеки 2

28. Iнженер-будiвельник 2

вод

М. Баган



-
ЛЬ п/п Посада Кiлькiсть днiв

29. Iнженер-технолог 2

30. Iнспектор з кадрiв 2

зl Казначей 2

з2. Керiвник проектiв та програм 2

JJ. Комiрник (служба логiстики) 2

з4. Комiрник складу матерiалiв 2

35. Майстер виробництва 2:
з6. Майстер дiльницi експедицii 2

37. Майстер з експлуатацii навантажувачiв 2

38. Майстер контрольно - вимiрювitльних прилалiв та автоматики 2

з9. Майстер спецводоочищення 2

40. Менеджер з використання водних pecypciB 2

4| Менеджер з персоналу 2

42. Менеджер з постачання 2

43, Менеджер iз збуту 2

44. Менеджер iз зовнiшньоекономiчноi дiяльностi 2

45. MexaHiK (дiльницi головного MexaHiKa) 2

46. Молодший юрисконсульт 2

47. Начальник вiддiлу адмiнiстративного 2

48. Начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй 2

49. Начальник вiддiлу охорони 2

50. Начальник вiддiлу охорони працi 2

51 Начальник дiльницi експедицiТ 2

52. начальник змiни 2

53. Начальник технiчного вiддiлу 2

54, Облiковець (виробництво та служба логiстики) 2

55. Органiзатор з постачання 2

5б. Провiдний iнженер-електронiк 2

57. Секретар 2

58. Спецiалiст-бухгалтер 2

59. Старший комiрник по Tapi 2

б0. Старший купажник 2

бl. Старший оператор лiнiТ у виробництвi харчовоi продукцiТ 2

62. Старший технолог 2

бз. TexHiK з пiдготовки технiчноТ документацii 2

64. TexHiK з планування 2

65. Фахiвець з використання водних pecypciB 2

66. Фахiвець з iнформацiйних технологiй 2

67. Фахiвець iз виробничоi ефективностi 2

б8. Фахiвець iз розвитку персонал}, 2

69. Фахiвець iз якостi 2

70. Юрисконсульт 2



-
Додаток 3

до Колективного договору
ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних

вод "Оскар" на 2018-2022 роки

ПОГОДЖЕНО
колективч

J Генерал
завод мiнеральних ,ом

вод'

В.В. Габрусь .М. Баган

пЕрЕлIк
посад працiвникiво якi мають право на додаткову вiдпустку

за робоry в шкiдливих та важких умовах прачi
(зzidно dоdаmку JYp l Посmановu КМУ MI290 за робоmу пов'язану з ulкidлавuлru mа

в шtc к uлl u у,u о в ал, а пр а tli)
дiс 01.04.2021 р.

Голова Ради трудово
ПрАТ "Моршинськи.

3l березня 202l р.

лъ Професiяо посада
Додаткова вiдгryстка,

календарнi днi

1 Акумуляторник 4

2 Старший машинiст компресорних установок J

3 Машинiст компресорних установок J

4 Електрогазозварник 6



ПОГОДЖЕНО
Голова Ради тру колективч

Додаток 4
до Колективного договору

й завод мiнеральних
,р" на 20|8-2022 роки

рАт
ПрАТ "Моршинсь завод мiнеральних ьних
вод

В.В. Габрусь Ю.М. Баган

31 березня 202l

Перелiк
Робочпх мiсць, вlлробництв професiй i посад, працiвникамYких пiдтверджено право на

die з 01.04.2021

зАтвЕр.

rl р.

пiльги та компенсацiТ за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi

лъ Професiя, посада
Пiльги та компенсацii

.П[оплати,
о//о

lншi пiльги
(спеч харчування)

l Електрогазозварник 8% молоко
2. Акумуляторник 4% молоко

J.
Вантажник (виробництво, лiнiя з розливу в 5 галоннi бутлi виробництва,
дiльниця експедицiТ, скJIад комплектацiТ виробництва)

4%

4. Водiй автотранспортних засобiв 4%
5. Водiй навантажувача 4%

6.
Електромонтер з ремонту та обсrryговув€lннJI
електроустаткуваннrI 4%

7. Купажник 4%
8. Лаборант хiмiко-бактерiологiчного аналiзу 4%
9. маrlrинiст компресорних установок 4%
l0. Мiкробiолог 4%

ll На;lагоджувальник контрольно - вимiрюваJ,Iьних приладiв та
автоматики 4%

|2. Налагоджувiulьник устаткування у виробництвi харчовоТ продукцii 4%
l3. Оператор котельнi 4%

|4.
Оператор лiнii у виробництвi харчовоi продукцii (виробництво, лiнiя
з розливу в 5 галоннi бутлi виробництва) 4%

l5. Оператор спецводоочищення 4%
lб. Оператор теплових мереж 4%
|7. Прибиральник виробничих примiщень 4%
l8. Слюсар-ремонтник (дiльниця експлуатацiТ навантажувачiв) 4% молоко

l9. Слюсар-електрик (з обслуговувilння та ремонту
електроустаткування) 4%

20. Слюсар-ремонтник (водопровiдна с-гryжба) 4%
2l Старший машинiст компресорtlих установок 4%
22. Старший мiкробiолог 4%
2з. Старший оператор лiнii у виробництвi харчовоТ продукцii 4%

24.
Старший слюсар-ремонтник (лiльничя експ.гryатачii
навантажувачiв) 4% молоко

25. Технолог (основного виробництва) 4%

26, XiMiK 4%

ПрАТ

г,
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Додаток б
до Колективного договору

ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних
вод'ООскар" на 20l8-2022 роки

ПОГОДЖЕНО
Голова Ради трудового/J(олективу
ПрАТ О'Моршинськи/за"ол мiнера.гlьних
вод "Осдар" I

#r*rrrý{ в.в. габрусь

, Зr" f.Й/о z02l р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний_дЙ

I;*ъffi# мiнеральних

.М. Баган

1ýi
202I р.

\j{зt"1,, ;{;
Комплекснi заходи *::

по досягненню встановлених нормативiв з безпеки, гiгiсни працi та виробничого
середовища, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, запобiгання випадкам

виробничого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам
ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" на 2021 piK

ль
п/п

Заходи TepMiH
виконання виконавець ОбОсм витра,I

(грн.)

1

Проведення навчання i перевiрку знань з
питань охорони працi працiвникiв
пiдприемства.

Протягом
року

Iнженер з охорони працi
Жовнiр Н.В. 90 000

2.

Придбання навчаJIьно - наочних
посiбникiв, знакiв безпеки та
iнформацiйних знакiв, необхiдноi
пiтератури з охорони працi.

Протягом
року

Iнженер з охорони працi
Жовнiр Н.В. 5 000

J. \тестацiя нових робочих мiсць I-II кв.
202|р.

Начальник вiддiлу
охорони працi
Костишин В.Я.

17 000

4.
Проведення замiрiв шкiдливих факторiв
ra дiючих робочих мiсцях.

III кв.
202|р.

Начальник вiддiлу
охорони працi
Костишин В.Я.

20 000

).

Jабезпечення працiвникiв пiдпри€мства
]пецодягом, спецвзуттям, iншими
lасобами iндивiдуального захисту, в т.ч.
}ахисними iндивiдуальними масками.

Протягом
року

Iнженер з охорони працi
Жовнiр Н.В. 2 898 435

6.

Проведення обов'язкового та
rрофiлактичного медичного огляду.

, Iроведення лабораторних тестувань
rрацiвникiв на COVID-l9 методами ПЛР
га IФА .

Протягом
року

Начальник вiддiлу
охорони працi
Костишин В.Я.
Фельдшери:
Гавришкiв Г.I.,
Борисовська О.Й.

l 625 2з0

Jиконання робiт по обслуговуванню та
Iокращенню систем вентиляцii,
сондицiювання, опЕlлення у виробничих та
)кладських примiщеннях.

Протягом
року

Головний енергетик
Бабiй Я.В. 350 000

\.
]иконання робiт по обслуговуванню та
Iокращенню системи освiтлення
lиробничих i складських примiщеннях.

Протягом
року

Головний енергетик
Бабiй Я.В. 1 80 000



лъ
пlп 3аходи TepMiH

виконання Викошавець Об'см витрат
(грн.)

9.

t rроведенЕя випробовування та повiрка
электрообла,lцriшня.
ВипробовувапЕя та ремонт захисних
всобiв елекгрооб.-lаднання та
tЕвемлюючих пристроiЪ.

Протягом
року

Головний енергетик
Бабiй Я.В. 352 000

10.

Забезпечення спрilвностi систем пожежноi
эигналiзацiТ та по;кежогасiння. Закупiвля
га обслуговуванIш первинних засобiв
пожежогасiння

Протягом
року

Iнженер з пожежноi
безпеки
Бенюх В.Р.

. BiB ооо

Bcbozo: б 4l5 бб5

l

2

L



,

В змiнах до колективного договору

I


