
РЕЄСТР  

галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних 

договорів, змін і доповнень до них у січні-лютому 2022 року  

Назва угоди (договору), 

змін і доповнень до неї 

(нього) із зазначенням 

переліку суб’єктів сторін 

Дата 

набрання 

чинності, 

строк, на 

який 

укладено 

Суб’єкт, що подав на 

повідомну реєстрацію, 

вихідний номер, дата 

супровідного листа 

Реєстраційний 

номер, дата 

повідомної 

реєстрації 

угоди 

(договору), 

змін і 

доповнень до 

неї (нього) 

Номер і дата 

листа 

реєструючого 

органу з 

інформацією 

про повідомну 

реєстрацію 

угоди 

(договору) 

Зміни до КД 

МКП «Інформаційно-

телевізійне агенство «ВІТА» 

 2022 роки Уповноважений представник 

трудового колективу 

МКП «Інформаційно-

телевізійне агенство «ВІТА» 

№1 від 

04.01.2022 року 

№08-00-008-303  

Зміни до КД  

МКУП «Міськсвітло» 

 2020- 

2021 р. 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

МКУП «Міськсвітло» 

№2 від 

04.01.2022 року 

№08-00-008-306  

Зміни до КД  

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

 2020 -

2022р. 

Голова профспілки 

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

 

№3 від 

05.01.2022 року 

№08-00-008-1206 

Зміни до КД  

КНП «ЦПМСД №4    

м. Вінниці» 

 2021- 2023 

роки 

Голова профспілки 

КНП «ЦПМСД №4    

м. Вінниці» 

№4 від 

06.01.2022 року 

№08/00/008/1093  

Зміни до КД  

КП «Обласна спеціалізована 

аптека №1» 

 2019- 2023 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

КП «Обласна спеціалізована 

аптека №1» 

№5 від 

06.01.2022 року 

№08/00/008/1092  

КД  

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

міста Вінниці 

 2022- 2023 

роки 

Голова профспілки 

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

міста Вінниці 

№6 від 

12.01.2022 року 

№08/00/008/6805  

https://drive.google.com/file/d/1OznyDlxtoOUyOVLoOjCZ1SDIcrBx0I9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OznyDlxtoOUyOVLoOjCZ1SDIcrBx0I9Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OznyDlxtoOUyOVLoOjCZ1SDIcrBx0I9Y/view?usp=sharing


КД  

ТОВ «Магістраль» 

 2022- 2024 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

ТОВ «Магістраль» 

№7 від 

19.01.2022 року 

№08/00/008/7266  

Зміни до КД 

МКП «Управляюча компанія 

«Територія комфорту» 

 2022- 2023 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

МКП «Управляюча компанія 

«Територія комфорту» 

№8 від 

13.01.2022 року 

№08/00/008/6680  

Зміни до КД 

Виробничий підрозділ 

Вінницька дистанція колії 

регіональної філії «Південно-

Західна залізниця» 

АТ «Українська залізниця» 

 2006-2021 

роки 

Голова профспілки 

Виробничий підрозділ 

Вінницька дистанція колії 

регіональної філії «Південно-

Західна залізниця» 

АТ «Українська залізниця» 

№9 від 

17.01.2022 року 

№08/00/008/ 6682  

Зміни до КД 

ТОВ «Поділля-Т» 

 2019- 2022 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

ТОВ «Поділля-Т» 

№10 від 

17.01.2022 року 

№08/00/008/7012  

Зміни до КД 

ДП «Вінницьке лісове 

господарство» 

2021- 2025 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

ДП «Вінницьке лісове 

господарство» 

№11 від 

20.01.2022 року 

№08/00/008/6903  

КД 

«Вінницький фаховий коледж 

Національного університету 

харчових технологій» 

2022- 2026 

роки 

Голова профспілки 

«Вінницький фаховий коледж 

Національного університету 

харчових технологій» 

№12 від 

24.01.2022 року 

№08/00/008/7231  

КД 

Вінницька районна державна 

адміністрація 

2020- 2022 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

Вінницької районної 

державної адміністрації 

№13 від 

24.01.2022 року 

№08/00/008/7422  

КД  

«Інститут розвитку міст» 

2020- 2022 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

«Інститут розвитку міст» 

№14 від 

20.01.2022 року 

№08/00/008/6801  

КД  

«Басейнове управління 

водних ресурсів річки 

Південний Буг» 

2022- 2026 

роки 

Голова профспілки 

 «Басейнове управління 

водних ресурсів річки 

Південний Буг» 

№15 від 

21.01.2022 року 

№08/00/008/7263  

КД  

КЗ «Вінницько-Хутірський 

ліцей Вінницького району 

Вінницької області» 

2021- 2025 

роки 

Голова профспілки 

КЗ «Вінницько-Хутірський 

ліцей Вінницького району 

Вінницької області» 

№16 від 

21.01.2022 року 

№08/00/008/7088  

https://drive.google.com/file/d/17DO718qNzhTRRFxzv7oT0c7CTF-eciQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DO718qNzhTRRFxzv7oT0c7CTF-eciQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIim5ODEf4ivJwCd9J1TU_dg4vMleVo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SIim5ODEf4ivJwCd9J1TU_dg4vMleVo6/view?usp=sharing


Зміни до КД  

КНП «Вінницька міська 

клінічна лікарня №3» 

 2018-2022 

р 

Голова профспілки 

КНП «Вінницька міська 

клінічна лікарня №3» 

№17 від 

28.01.2022 року 

№08/00/008/8101  

КД  

КЗ «Заклад дошкільної освіти 

№20 Вінницької міської 

ради» 

2022- 2025 

роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

КЗ «Заклад дошкільної освіти 

№20 Вінницької міської 

ради» 

№18 від 

25.01.2022 року 

№08/00/008/6919  

КД  

КНП «Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний 

диспансер радіаційного 

захисту населення ВОР» 

 2020-2024 

р 

Голова профспілки 

КНП «Вінницький обласний 

спеціалізований клінічний 

диспансер радіаційного 

захисту населення ВОР» 

№19 від 

30.01.2022 року 

№08/00/008/8101  

Колективний договір  

ДНЗ «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти 

переробної промисловості» 

2022-2024 

р. 

Голова профспілки 

КЗ «Заклад дошкільної освіти 

№20 ВМР 

№20 від 

31.01.2022 року 

№08/00/008/8101  

Колективний договір  

КНП «Вінницька обласна 

клінічна псионеврологічна 

лікарня ім. О.І. Ющенка ВОР 

2022-2023 

р. 

Голова профспілки 

КНП «Вінницька обласна 

клінічна псионеврологічна 

лікарня ім. О.І. Ющенка ВОР 

№21 від 

30.01.2022 року 

№08/00/008/8101  

Колективний договір  

Вінницький державний 

педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського 

 

на 2022-

2025 р 

Голова профспілки 

Вінницький державний 

педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського 

 

№22 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-1208 

Зміни до КД 

КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок 

№2» 

на 2022- 

2026 р. 

Голова профспілки 

КНП «Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок 

№2» 

№23 від 

28.01.2022 року 

 

№08-00-008-2005 

Колективний договір  

Відокремлений структурний 

підрозділ Вінницький 

фаховий коледж будівництва, 

архітектури та дизайну 

КНУБАД 

на 2022- 

2026 р. 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

Відокремлений структурний 

підрозділ Вінницький 

фаховий коледж будівництва, 

архітектури та дизайну 

КНУБАД 

№24 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-4129 

Зміни до КД  

МКП «Вінницязеленбуд» 

на 2015- 

2022 р. 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

МКП «Вінницязеленбуд» 

№25 

від 28.01.2022 

року 

№08-00-008-4171 

Зміни до КД  

КУ «Обласний пансіонат для 

осіб з інвалідністю та осіб 

похилого віку» 

на 2021- 

2023 р. 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

КУ «Обласний пансіонат для 

осіб з інвалідністю та осіб 

похилого віку» 

№26 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-4226 

Колективний договір  

КЗ «Вінницький ліцей №9» 

на 2021- 

2025 р 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

 

КЗ «Вінницький ліцей №9» 

№27 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-4345 

https://drive.google.com/file/d/1ThTinVvAK2xTuEbWfksG9A9-TmLpd4Pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTinVvAK2xTuEbWfksG9A9-TmLpd4Pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTinVvAK2xTuEbWfksG9A9-TmLpd4Pu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ankoJ91D7AVphVfSzGeJe5KC8WitIM2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGQZ4k4jVu7hFYJ9hosUcku9k9ad6_yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGQZ4k4jVu7hFYJ9hosUcku9k9ad6_yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGQZ4k4jVu7hFYJ9hosUcku9k9ad6_yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGQZ4k4jVu7hFYJ9hosUcku9k9ad6_yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrFQSArXXpXNMHqYowE2nGS4eHbrgzud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrFQSArXXpXNMHqYowE2nGS4eHbrgzud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrFQSArXXpXNMHqYowE2nGS4eHbrgzud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrFQSArXXpXNMHqYowE2nGS4eHbrgzud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qr3jz_S84VHJC86Q_t5zr4tEIS7a9CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qr3jz_S84VHJC86Q_t5zr4tEIS7a9CL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0QV23u1t1hhT3SZddn1sy5xDoHfCiv/view?usp=sharing/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0QV23u1t1hhT3SZddn1sy5xDoHfCiv/view?usp=sharing/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0QV23u1t1hhT3SZddn1sy5xDoHfCiv/view?usp=sharing/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dB0QV23u1t1hhT3SZddn1sy5xDoHfCiv/view?usp=sharing/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHAedPt0sTBieYE2otL6hzqNlIjcw8po/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHAedPt0sTBieYE2otL6hzqNlIjcw8po/view?usp=sharing


Зміни до КД  

КП «Міський лікувально 

діагностичний центр» 

 

на 2021-

2023 роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

«Міська дитячо-юнацька 

спортивна школа №1» 

№28 від 

30.01.2022 року 

№08-00-008-7554  

Зміни до КД  

КП «Комбінат комунальних 

підприємств» 

 

на 2017-

2022 роки 

Уповноважений представник 

трудового колективу 

КП «Комбінат комунальних 

підприємств» 

 

№29 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-7728  

Зміни до КД  

КНП «ЦПМСД №3 м. 

Вінниці» 

 на 2021 рік Уповноважений представник 

трудового колективу 

КНП «ЦПМСД №3 м. 

Вінниці» 

№30 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-8160  

Зміни до КД  

КНП «Вінницьке обласне 

патологоанатомічне бюро 

ВОР» 

 на 2021- 

2023 роки 

Голова профспілки 

КНП «Вінницьке обласне 

патологоанатомічне бюро 

ВОР» 

№31 від 

31.01.2022 року 

№08-00-008-9409  

Зміни до КД  

ДП «Вінницький райагроліс» 

на 2021-

2024 роки 

Голова профспілки 

ДП «Вінницький райагроліс» 

№32 від 

01.02.2022 року 

№08-00-008- 9557  

Зміни до КД  

КНП «Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. М.І. 

Пирогова ВОР» 

на 2020-

2022 роки 

Голова профспілки 

КНП «Вінницька обласна 

клінічна лікарня ім. М.І. 

Пирогова ВОР» 

№33 від 

02.02.2022 року 

№08/00/008/8101  

Зміни до КД  

КНП «ЦПМСД №2 

 м. Вінниці» 

 на 2019- 

2021 роки 

Голова профспілки 

КНП «ЦПМСД №2 м. 

Вінниці» 

№34 від 

02.02.2022 року 

№08-00-008- 9706 

від 18.02.2021 

Зміни до КД  

Вінницький будівельно-

монтажний поїзд 

на 2006- 

2022 роки 

Голова профспілки 

Вінницький будівельно-

монтажний поїзд 

№35 від 

02.02.2022 року 

№08-00-008- 

10650 

  

Зміни до КД  

КЗ «Вінницьке регіональний 

клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-

судинної патології 

на 2017- 

2022 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КЗ «Вінницьке регіональний 

клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-

судинної патології 

№36 від 

02.02.2022 року 

№08-00-008- 

10649   

Колективний договір  

КЗ «Вінницький ліцей №8» 

 на 2021- 

2025 роки 

Голова профспілки 

КЗ «Вінницький ліцей №8» 

№37 від 

03.02.2022 року 

№08-00-008- 

10693  

Колективний договір  

КЗ «Інформаційно-

аналітичний центр медичної 

статистики» 

 на 2022- 

2027 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КЗ «Інформаційно-

аналітичний центр медичної 

статистики» 

№38 від 

04.02.2022 року 

№08-00-008- 

11358  

КНП «Подільський 

регіональний центр онкології 

Вінницької ради» 

01.02.2021 р 

на 2021- 

2024 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

ТОВ «Поділля-

Трансбудсервіс» 

№39 від 

24.02.2021 року 

№08-00-008-

11031 від 

25.02.2021 

Зміни до КД  

МКУП «Міськсвітло» 

 на 2020- 

2021 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

МКУП «Міськсвітло» 

№40 від 

04.02.2022 року 

№08-00-008-

11024  

https://drive.google.com/file/d/1sfVBN3YHRYH0UaWCQNYVCiuOj4cpo5Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfVBN3YHRYH0UaWCQNYVCiuOj4cpo5Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sfVBN3YHRYH0UaWCQNYVCiuOj4cpo5Nj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItMm_6oAFvSN0RVf_01hwPjbQo7I4yfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItMm_6oAFvSN0RVf_01hwPjbQo7I4yfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItMm_6oAFvSN0RVf_01hwPjbQo7I4yfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172qmCgkzDfl-yxPxWduHNWjTwmyWVZOG/view?usp=sharingyfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172qmCgkzDfl-yxPxWduHNWjTwmyWVZOG/view?usp=sharingyfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172qmCgkzDfl-yxPxWduHNWjTwmyWVZOG/view?usp=sharingyfn/view?usp=sharing


Колективний договір  

КУП «Ековін» 

 на 2022- 

2024 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КУП «Ековін» 

№41 від 

04.02.2022 року 

№08-00-008-

11993 

Колективний договір  

КЗ «Вінницький ліцей №19» 

 на 2022- 

2025 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КЗ «Вінницький ліцей №19» 

№42 від 

07.02.2022 року 

№08-00-008- 

11986  

Зміни до КД  

КНП «Вінницька обласна 

клінічна псионеврологічна 

лікарня ім. О.І. Ющенка ВОР 

 на 2022- 

2023 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КНП «Вінницька обласна 

клінічна псионеврологічна 

лікарня ім. О.І. Ющенка ВОР 

№43 від 

08.02.2022 року 

№08-00-008- 

11995 від 

01.03.2021 

Колективний договір  

Заклад «Міська дитячо-

юнацька спортивна школа 

№3» 

на 2022- 

2025 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

Заклад «Міська дитячо-

юнацька спортивна школа 

№3» 

№44 від 

09.02.2022 року 

№08-00-008- 

11996  

Колективний договір  

ТОВ «ТД «Вінтрансінвест» 

 на 2021- 

2026 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

ТОВ «ТД «Вінтрансінвест» 

№45 від 

09.02.2022 року 

№08-00-008- 

12050  

Колективний договір  

ТОВ «Чудовий Світ» 

 на 2021- 

2026 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

ТОВ «Чудовий Світ» 

№46 від 

09.02.2022 року 

№08-00-008- 

12000  

Колективний договір  

ТОВ «ВІНІНТЕРТРЕЙД-

АВТО» 

 на 2022- 

2026 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

ТОВ «ВІНІНТЕРТРЕЙД-

АВТО» 

№47 від 

15.02.2022 року 

№08-00-008- 

12008  

Колективний договір 

Заклад дошкільної освіти 

«Лісова казка» 

 на 2022- 

2025 роки 

Голова профспілки 

Заклад дошкільної освіти 

«Лісова казка» 

№48 від 

14.02.2022 року 

№08-00-008- 

11825  

Зміни до КД 

Військова частина А2656 

 на  2022 рік Уповноважений від 

трудового колективу 

Військова частина А2656 

№49 від 

10.02.2022 року 

№08-00-008- 

12055  

Колективний договір 

Вінницьке вище професійне 

училище Департаменту 

поліції охорони 

 на 2022- 

2023 роки 

Голова профспілки 

Вінницьке вище професійне 

училище Департаменту 

поліції охорони 

№50 від 

14.02.2022 року 

№08-00-008- 

12051  

Зміни до КД 

КП 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

 на 2020- 

2025 роки 

Голова профспілки 

«Вінницяміськтеплоенерго» 

№51 від 

11.02.2022 року 

№08-00-008- 

13182  

Зміни до КД  

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

 на 2020- 

2022 роки 

Голова профспілки 

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

№52 від 

14.02.2021 року 

№08-00-008- 

12603  

Зміни до КД  

КНП «ЦПМСД №5 

 м. Вінниці» 

на 2022- 

2024 роки 

Голова профспілки 

КНП «ЦПМСД №5 

 м. Вінниці» 

№53 від 

14.02.2022 року 

№08-00-008- 

13209  

Зміни до КД  

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

на 2020- 

2022 роки 

Голова профспілки 

Служби автомобільних доріг 

у Вінницькій області 

№54 від 

16.02.2022 року 

№08-00-008- 

14125 від 

05.03.2021 



Зміни до КД  

МКП «Управляюча компанія 

«Замостя» 

на 2019- 

2023 роки 

Голова профспілки 

МКП «Управляюча компанія 

«Замостя» 

№55 від 

16.02.2022 року 

№08-00-008- 

14124  

Зміни до КД  

КНП «Вінницька міська 

клінічна лікарня №1» 

 на 2022 рік Голова профспілки 

КНП «Вінницька міська 

клінічна лікарня №1» 

№56 від 

17.02.2022 року 

№08-00-008- 

17286  

Колективний договір 

 

КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

 на 2022- 

202 роки 

Уповноважений від 

трудового колективу  

КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

№57 від 

17.02.2022 року 

№08-00-008- 

14126  

 


