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На№

_ __

_ _ вiд _ __ _ _ _ __ _

Директору ТОВ

«Птахофабрика Фенiкс»

Зиньковському 1 . С.
На Ваш лист №410 вiд

29.06.2021

повiдомляемо про проведену повiдомну реестрацiю

змiн та доповнень до колективного договору ТОВ «Птахофабрика Фенiкс », укладеного на

2020-2023

рiк :

Назва угоди, договору, змiн

Дата

Суб'скт, що подав

доповнень до неi (нього) iз

набрання

на повiдомну

номер договору,

зазначенням перелiку суб'сктiв

чинностi,

ресстрацiю,

дата повiдомноi

сторiн

строк,на

вихiдний, вхiдний

ресстрадii угоди

який

номер,дата

(договору), змiн

укладений

супровiдного листа

доповнень до неi

i

Ресстрацiйний

i

(нього)

Змiни та доповнення до
колективного договору м1ж

01.12.2020
2020-2023

Товариство з
обмеженою

роботодавцем та радою

вiдповiдальнiстю

трудового колективу ТОВ

« Птахофабрика

Фенiкс»

«Слов ' янська хохлушка»
Змiни та доповнення до
колективного договору м1ж

01.01.21
2021-2023

Товариство з
обмеженою

роботодавцем та радою

вiдповiдальнiстю

трудового колективу ТОВ

«Птахофабрика

« Слов ' янська хохлушка»

Фенiкс»

Змiни та доповнення до

колективного договору мiж

03.03.2021
2021-2023

обмеженою

.

.

.

вщповщальюстю

трудового колективу ТОВ

«Птахофабрика

« Слов' янська хохлушка»

колективного договору м1ж

4
05.07.2021

Товариство з

роботодавцем та радою

Змiни та доповнення до

3
05.07.2021

5
05.07.2021

Фенiкс »

01.05 .2021
2021-2023

Товариство з
обмеженою

.

.

.

роботодавцем та радою

вщповщальюстю

трудового колективу ТОВ

« Птахофабрика

« Птахофабрика Фенiкс»

Фенiкс»

6
05 .07.2021

Iнформацiя про реестрацiю колективного договору та його текст будуть оприлюдненi
на сайтi рееструючого органу.

Мiський голова

Володимир БАНДУР А

3MIHI,I TA AOIIOBHEHI{fl AO

KOIEKTI4BHOTO
AOTOBOPI/

TOB (CJIOB'flIJCbKA
\7

XOXIyIIIKA)
na 2021 pirc

v

CxsareHo na cni.urHoMy
gaciAaHni a4uinicrpaqii ra
PaAn TpyAoBofo KoJreKTrrBy
3 6epeura 2020 p.

Ha6ynae .rnnnocri
r 3 6epesun 202'l p.

z

{ouonnenufl

Ta sMiHlr Ao KoJreKTrrBHoro AoroBopy

TOB <<CJIOB'flHCbKA XOXJIYIIIKA

r 03 6epeurn 2021poKy

o [o4arrcz Ns 1 i Nb

2

rpo AocraBKy upaqinnzKis
s po6orz cnyx6onnrrr ra nafiuaHkrM

<<flonoxeHH.n

TonapzcrBa Ha po6ory

i

rpaHcrroproM> BzKJracru s Hosifi pe4arqii

v

flo4aror ]lbl ra.{o4arox

J\b2 Ao.4arorrcs

FonoBa
P awt rpyAoBoro KoJreKTr,rBy

XOXJIyIIIKA)
.3rmrrcoscrxnfi

I

{o4arox

[o

1

flono)KeHHf, rrpo AocraBKy

upaqinnzria Toaapzcrna
uapo6oryi spo6orz
clyN6onnM

Ta

naftuanzu TpancnoproM

OXNYIXKA>

,i' I.C.3znrrconcrrrzfi
IpaQircn i rvrapmpyrrr repeBe3eHb
upaqinHurcie ToB ( cJroB'flHCbKA xoxJryIrIKA>
HAIIMAHHM TPAHCIIOPTOM

aie s 03.03.2021 p.

Mapmpyr trepeBe3enns

Maprnpyr

Ne

I

M.Cros'.f,Hc6K, aBToBoK3a;r - vx-pn JlicrrrEfi_

c.Mararuxa- c.Xpecrrrqe- c.Cu.lopose _ c.M
- TOB (CJIOB'tHCbKA XOXJIyIXKA) _

as.RLr

ila.Cros'.f,HcBK

\lapmpyr

J\il2

M.Cros'.fiHcbK -

cMT.

pafropffi

(CJIOB'tHCbKA XOXJIyTKA)-

Y

Tnuqacorufi rvrapurpyr

Ha

rvr.Cros,.sHcrK

"@

Mocry u/s pivrcy Karennnfi Topeqr

\fAPIIIPyT

Ns3

M.cros'.fiucbK

- c.cenesHisnu@

c.CenesHieKa - cMr. pafiropo4or ;

TOB

(CJIOB'-qHCbKA XOXJIyUKA)_

M.Croe,.f,ucnK

_

tanafiuanuu

TpaHcrroproM

I.C.3raHrr<oecrxzft

fpaQiru i
upauinnxnis TOB

s 03.03.2021p.

Mapurpyr repeBeseHHs

Mapmpyr

J\b

1

TOB (CJIOB'tHCbKA

XOXIyIIKAT:

M.Cnos'.f,HcbK - MK-pH JIicnrafi_ nyn._fl .MyAporo_
eyl. Yniaep cr{rercrra- TOB (C JIOB'_f, Hif Ka

XOXJIYlIIKA>
Jolarroni Maprpyrrr- 3a napo6nnqoi neo6xi.lsocri
Mapmpyr J\b2
TOB (CJIOB'-f,HCbKAm
c.Cz4opose- TOB (CJIOB'tHCbKA

c.Masrz-

XOXJIyUKA)

Mapmpyr

J\e3

TOB

(CJIOB'tHCbKAffi

c.Xpecrnrqe-c.Mzrilrcrre- c.A4arrisra TOB
(CJIOB'tHCbKA XOXnyUKA)
ToB (CJIOB'tHCbKAffi
c.Kapuinxa - TOB (CJIOB,tHCbKA
_

\1.:npyr

J\ll4

\1::upyr

Jtlb5

\1:,:mpyr

XOXJIyilKA)

J\s6

!.|-:,:mpyr Ns7

Tuqsgssu;

firnnuft

\l::upyr

\f::npyr

TOB (CJIOB',qHCbKAm
cel.{ouerlbKe- cur.paftropoAoK -TOB

(C JIOB'tHCbKA XOXJIyIXKA)
TOB (CJIOB'fHCb*O

"

(CJIOB'tHCbfe
(( C
-:IOB'tHCbKA XOXJIyIIIKA)
TOB

bKA XOXJIyIIIKA)

Mapmp!-r na nepio4 peMoHTHr.rx po6ir ruocry.y3

T peub

piq*

J\&g

J\&9

TOB ..CJOB'-qHCbKA
lffi-pr 9epenrciera- MK-pH CeMenisK a rpacaKnis.doexaacrrcui (noeopor Ha na.Jlznaau)_ TOB
( C JOB',fi{C bKA XOXnyIIIKA

fipoHyrnepoBaHo ra npourlfTo
4 apxynti
flnpexrop
TOB

,.CNOB.RHCbKA

l.C.3rxuroBCbKyl

