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Голові правління 
ПрАТ «Запоріжабразив» 
ВАСИЛЬКОВУ В.О.

Голові профспілкового 
ПрАТ «Запошжабразив» 
МАЛЮКІНІИ В.І.

комітете

Про реєстрацію змін (додатку .\'Л ) 
до колективного договоре'

Повідомляємо, шо зміни (додаток У» І) до колективного договоре1 між 
роботодавцем та профспілковим комітетом ПрАТ «Запоріжабразив». 
зареєстровано,.управлінням- з питань праці ^Запорізької міської р^диДдалі- 
управління)_.; • -^ У  ^  а  . У , ■' ж''' •' У  , У

При цьому, відповідно до Порядку ' повґдомйої реєстрації галузевих 
(міжгалузевих) і територіатьних угод. колективних договорів змін і доповнень до 
них. затвердженого Постановою Кабінете1 Міністрів України 13.02.2013 №115 (в 
редакції Постанови Кабінету Міністрів України 21.08.2019 У°768) управління, як 
реєструючий орган:

- оприлюднює на сайті міської ради та щомісяця оновлює реєстр галузевих 
(міжгалузевих), територіальних егод. колективних договорів, змін і доповнень 
до них. їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність 
з вимогами законодавства (у разі їх наявності):

- не робить жодних написів на примірнику угоди, договоре1, змін і доповнень 
до них і не повертає його сторонам.

Начальник управління

т
Вадим ЗУБКО

Тетяна Циганок. 228 06 10



Голова правління 
ПрАТ «Запйріжабразив»

ГолЬва профкому 
ПрАТ\«Запоріжабразив»

З а Ь & і І Ї ? ? '  - '/ Малюкіна В.І.
/

« - » . у /  ; С _____ 2021 року

Додаток № 1
до колективного договору 

між адміністрацією і трудовим колективом 
ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»

зареєстрований управлінням з питань праці Запорізької 
міської ради №95 від 22.04.2021 року



Додаток № 1
до колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» на 2021 рік, 
катеєстрований управлінням з питань праці Запорізької міської ради №95 від

22.04.2021 року

колективного договору внесені наступне доповнення:

Доповнити пунктом 8.15.3 Розділ 8 «Розвиток соціальної сфери 
г.риємства, соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації» наступним 
стом:

Вакцінація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе і людей навколо 
е від коронавірусної хвороби (СОУШ-19).

Робітникам підприємства, які вакцинувалися, надавати за рахунок прибутку 
приємства, один раз на рік додаткову відпустку в розмірі трьох календарних 
в, при умові надання копії СОУЇЇ) -  сертифікату.
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