
Звіт дослідження  у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО» 1

 

Звіт дослідження   
у сфері суспільних наук 

щодо дотримання 
законодавства 
з праці та ґендерної 
рівності на АЗС 
«ОККО»



Звіт дослідження  у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО»2

Дутчак О.  Звіт дослідження у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства 
з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО» / О.  Дутчак — Київ: ГО «Центр екологічних 
ініціатив «Екодія», 2022. — 49 с.

Метою цього звіту є висвітлення результатів дослідження щодо дотримання законодавства 
з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО», а також вимог ЄБРР та внутрішніх політик 
компанії АТ «Галнафтогаз» з цих питань. 

Дослідниця:  
Оксана Дутчак

Редагування:  
Мирослава Косар

Дизайн:  
Ольга Павленко

Замовник:  
ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія». Розповсюджується безкоштовно.

© Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2022 рік



Звіт дослідження  у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО» 3

CEE Bankwatch Network  — найбільша мережа низових, екологічних 
і правозахисних груп у Центральній та Східній Європі. Вона відстежує 
публічні фінансові інституції, які відповідають за сотні мільярдів 
інвестицій у всьому світу. Разом із місцевими громадами та іншими 
неурядовими організаціями Bankwatch працює над тим, щоб викрити 
їхній вплив і створити противагу їхній безконтрольній владі.

Центр екологічних  ініціатив «Екодія»  — це громадська організація, 
яка об’єднує експертну та активістську спільноту навколо ідеї 
збереження довкілля через вплив на ухвалення рішень. «Екодія» 
веде боротьбу за енергоефективність, відновлювану енергетику, 
протидію зміні клімату, за чисте повітря для всіх, розвиток сталого 
транспорту й сільського господарства України.

Цей документ дозволено копіювати з некомерційною метою  
без спеціального дозволу ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія», 
однак посилання на джерело інформації є обов’язковим.
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1 Про мережу АЗК «ОККО»  
(https://www.okko.ua/
galnaftogas).

2  Про мережу АЗК «ОККО»  
(https://www.okko.ua/
galnaftogas);

Робота на ОККО — гарна 
ідея (https://www.okko.ua/
career).

3 Нефінансовий звіт АТ 
«Концерн Галнафтогаз» за 
2019 рік.

4 Робота на ОККО — гарна 
ідея (https://www.okko.ua/
career).

5 Про мережу АЗК «ОККО»  
(https://www.okko.ua/
galnaftogas).

6 Див: Galnaftogaz Corporate 
Loan у 2007 році та 
Galnaftogaz Corporate Loan 
Phase II у 2011 році.

7 Galnaftogas Equity у 2009 
році та Galnaftogaz Equity 
Phase II у 2011 році.

Вступ

Перша автозаправна станція (АЗС) «ОККО» відкрилася в Україні 
у 1999 року1. Наразі ці АЗС — це частина бренду «ОККО», що нале-
жить акціонерному товариству (АТ) «Галнафтогаз» (далі — компанія). 
Згідно з даними офіційного сайту АЗС «ОККО»2, компанія налічує 
424 заправок, мережа закладів харчування, 10 нафтобаз і 19 стаціо-
нарних та мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів. 
Наприкінці 2019 року в АТ «Галнафтогаз» працювало понад 10 тисяч 
осіб3 , а на «ОККО» нині працює 10 тисяч4.

Компанія активно застосовує в своїй діяльності кредити від між-
народних фінансових інституцій. Як зазначено на сайті компанії5, в 
2020 році залучено новий кредит: «Міжнародна фінансова корпо-
рація та ЄБРР [Європейський банк реконструкції та розвитку] від-
крили компанії ОККО кредитні лінії у розмірі 35 млн USD кожна». 
ЄБРР вже двічі надавав кредити АТ «Галнафтогаз» на розвиток кор-
поративного управління6, а також став власником частки в статут-
ному капіталі7  компанії.

У своїй діяльності ЄБРР як міжнародна фінансово-кредитна інститу-
ція декларує принципи сталого розвитку, тож висуває певні вимоги 
до компаній та держав, що отримують кредити й фінансування від 
банку. Ці вимоги окреслено в низці документів ЄБРР. До того ж наяв-
ні внутрішні політики компанії «Галнафтогаз», що прописані в дея-
ких документах компанії.

Цей звіт висвітлює результати дослідження щодо дотримання зако-
нодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО» та відповід-
но рівень дотримання практик компанії щодо відповідності деяким 
вимогам ЄБРР та задекларованим принципам компанії. 
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8 Цей документ згадується 
у «Окремій фінансовій 
звітності» компанії. 
Вказано, що документ 
ухвалено в 2014 році,   
також надано посилання 
на нього, однак аби його 
отримати, потрібно мати 
авторизований доступ.

Методологія

У межах реалізації проєкту щодо дотримання законодавства з праці та 
ґендерної рівності на АЗС «ОККО», у жовтні ‒ листопаді 2021 року орга-
нізовано й проведено 11 глибинних напівструктурованих інтерв’ю 
з теперішніми і колишніми працівницями АЗС «ОККО». Серед опитаних: 
сім операторок (касирок), одна молодша операторка (заправниця), дві 
товарознавиці, одна менеджерка заправки, з них шість опитаних пра-
цівниць працюють або працювали на заправках Київської області, 
три — у  Вінницькій області, і по одній — в Чернігівській та Донецькій 
області. Всі опитані — жінки, відібрані відповідно до методу снігової 
кулі, за допомогою якого проводився відбір респонденток за допомо-
гою соціальних мереж. З одного боку, це накладає деякі обмеження 
на досліджений досвід, а з іншого боку, зважаючи на ситуацію гендер-
ної нерівності, саме дослідження жіночого досвіду дає змогу охопити 
ті проблеми, що є типовими для цієї дискримінованої групи.

Під час інтерв’ю з працівницями детально обговорювалися питання 
умов та оплати праці, безпеки праці, впливу роботи на самопочуття та 
життя тощо (див. «Опитувальник»). У цьому звіті зазначено порушен-
ня законодавства в сфері праці, виявлені під час дослідження, а також 
позитивні та негативні практики компанії, що впливають на становище 
працівників і працівниць «ОККО», зокрема в розрізі гендерної рівності. 

У межах проєкту також проаналізовано низку документів компанії, 
що є у відкритому доступі: 

• Кодекс корпоративного управління Акціонерного товари-
ства «Концерн Галнафтогаз» (нова редакція), затверджений 
Загальними зборами Акціонерного товариства (протокол від 
15.04.2020 р. №01/20); 

• Окрема фінансова звітність АТ «Концерн Галнафтогаз» згідно 
з МСФЗ за рік, що закінчився, 31 грудня 2020 р. разом зі Звітом 
незалежних аудиторів (Аудиторським висновком);

• Нефінансовий звіт АТ «Концерн Галнафтогаз» за 2019 рік.

Електронним листом ми надіслали запит до компанії з проханнями, 
як-от: інтерв’ю з представниками центрального офісу; надання контак-
тів керівництва профспілкової організації, що є на заправках «ОККО»; 
надати доступ до «Кодексу корпоративної етики» компанії8. Представни-
ця компанії в телефонній розмові запевнила, що компанія планує зреа-
гувати на запит, проте жодної предметної відповіді ми не отримали.
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9 ЕБРР. Экологическая 
и социальная политика, 
апрель 2019 года.

Вимоги ЄБРР та деякі політики 
«ОККО»

Як вже зазначалося, ЄБРР висуває низку вимог до компаній, що 
отримують фінансування. Ці вимоги стосуються, зокрема, охорони 
довкілля, дотримання прав людини, соціального розвитку та ген-
дерної рівності. Так, у документі «Екологічна і соціальна політика»9  
у розрізі дотримання прав людини зазначається:

«ЄБРР вимагатиме від клієнтів у їхній підприємницькій 
діяльності поважати права людини, уникати обмеження 
прав людини інших осіб та усувати несприятливі ризики 
та наслідки для прав людини, спричинені підприємницькою 
діяльністю клієнтів».

У цій політиці очікування ЄБРР від компаній підсумовуються 
в такий спосіб:

«Проекти повинні здійснюватися як мінімум з дотри-
манням i) національних законів про працю, трудові від-
носини та соціальне забезпечення; ii) фундаментальних 
принципів та норм, зафіксованих у конвенціях МОП [Між-
народної організації з праці]; та iii) цих ВР [Вимог до реа-
лізації]».

У документі окремим розділом викладено «Вимоги до реалізації», 
що висуває банк до компаній. У них детально прописано всі пункти, 
зокрема про трудові відносини та умови праці.

У цьому документі серед зобов'язань, що бере на себе ЄБРР, також 
зазначається: 

«ЄБРР очікує від своїх клієнтів, що вони виявлятимуть 
будь-які потенційні та неспіврозмірно несприятливі ген-
дерні впливи та розроблятимуть пом'якшувальні заходи 
для їх зменшення. ЄБРР вимагатиме від своїх клієнтів 
вживати заходи щодо ефективного запобігання та усу-
нення будь-яких форм насильства, домагань, включаючи 
сексуальні домагання, експлуатації та наруги, насиль-
ства за ознакою статі, утиски, залякування та (або) 
експлуатації».
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10 Нефінансовий звіт 
АТ «Концерн Галнафтогаз» 
за 2019 рік.

11  Нефінансовий звіт 
АТ «Концерн Галнафтогаз» 
за 2019 рік.

12  Довідка щодо 
сплати податків 
підприємствами Групи 
ОККО. (https://www.okko.ua/
uploads/1623768476...)

13 Про мережу АЗК “ОККО” 
(https://www.okko.ua/
galnaftogas).

 14 Достойна робота в 
Україні (https://www.
facebook.com/best.job.ua). 

Компанія  «Галнафтогаз» позиціонує себе як соціально відпові-
дальний бізнес, що сприяє сталому розвитку. Президент компанії 
стверджує10:

«На моє тверде переконання, ефективний бізнес сьогодні не 
може гармонійно розвиватися, якщо складова соціальної від-
повідальності не буде однією з пріоритетних у його бізнес-
моделі».

Серед здобутків, про які компанія звітує в «Нефінансовому звіті» 
за 2019 рік11 у розрізі соціальної відповідальності та сталого роз-
витку, значиться: збір вживаних речей для малозабезпечених, 
збір макулатури, пропагування відповідальної поведінки на доро-
зі, встановлення сонячної електростанції тощо. У розрізі роботи 
з персоналом компанія звітує про запровадження медичного 
страхування для всіх працівників і працівниць, фахове навчан-
ня. Прикметно, що в «Нефінансового звіту» за 2019 рік питанням 
праці присвячено розділ «Розвиток персоналу», на який припа-
дає 5 сторінок із 46.

В інших матеріалах «Галнафтогаз» повідомляє, що «за 2020 рік 
у бюджет та фонди від Групи ОККО надійшло 4,7 млрд грн подат-
ків»12  і компанія потрапила до переліку «ТОП-200 найбільших компа-
ній України за сумою сплати податкових платежів за 2020 рік» видан-
ня «Рейтинг».  На сайті компанії також зазначається13  що в 2020 році 
компанія «ОККО» потрапила до кількох рейтингів спеціального 
номеру журналу «ТОП ‒ 100. Рейтинги крупнейших» від бізнес/медіа 
бюро еkonomika+, зокрема до рейтингу «Кращі роботодавці країни». 
Також зазначається:

«У рейтингу “Delo.ua” під назвою “ТОП-100. Рейтинги най-
більших” мережа АЗК ОККО увійшла одразу у три різні кате-
горії — найбільших платників податків, стійкого розвитку 
та репутації та тих, що приділяють велику увагу сталому 
розвитку».

Вартує уваги факт, що на сторінці в Facebook із промовистою 
назвою «Достойна Робота в Україні»14 , кожен другий та третій пост 
стосується вакансій на АЗС «ОККО»/в ресторанах мережі або моти-
ваційних настанов здебільшого від адміністративного персоналу 
компанії. У постах про наявні вакансії на цій Facebook-сторінці, 
як і на відповідному розділі на сайті компанії, головним девізом є 
«Працювати на ОККО — завжди гарна ідея», а в описах вакансій 
наголошується на регулярній оплаті праці, зручному графіку, соці-
альних гарантіях і кар’єрних перспективах.
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Інакше кажучи, компанія «Галнафтогаз» вибудовує свою репутацію, 
всіляко наголошуючи на здобутках як платника податків, робото-
давця та представника соціального бізнесу.

У фінансовому звіті компанії за 2020 рік15  декларується:

«Політика компанії АТ “Концерн Галнафтогаз” у сфері 
трудових відносин ґрунтується на неухильному дотриман-
ні національного законодавства про працю і міжнародних 
стандартів прав людини, а також на Кодексі корпоративно-
го управління, ухваленому у 2008 році, й Кодексі корпоратив-
ної етики, ухваленому у 2014 році».

У вже згаданому «Нефінансовому звіті» також стверджується:

«У компанії створено сприятливі умови й рівні можливос-
ті для професійного й особистого розвитку всіх працівників. 
Не допускаються жодні прояви прямої чи непрямої дискри-
мінації за гендерною, релігійною, національною, віковою чи 
будь-якою іншою ознакою».

У звіті зазначається відповідність практик «Галнафтогаз» у сфері 
праці на АЗС «ОККО» вимогам ЄБРР, а також власним принципам, 
пріоритетам та деклараціям компанії.

15 Окрема фінансова 
звітність АТ «Концерн 
Галнафтогаз» згідно з 
МСФЗ за рік, що закінчився, 
31 грудня 2020 р. разом 
зі Звітом незалежних 
аудиторів (Аудиторським 
висновком)
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16  Кодекс корпоративного 
управління Акціонерного 
товариства «Концерн 
Галнафтогаз» (нова 
редакція), затверджений 
Загальними зборами 
Акціонерного товариства 
(протокол від 15.04.2020 р. 
№01/20).

17  Середній рівень 
заробітної плати 
оператора АЗС становить 
8000‒12000 грн.

Оплата праці на заправках 
«ОККО»

У «Кодексі корпоративного управління» компанії16 зазначено, 
що оплата праці відбувається згідно з деякими принципами, зокрема:

«встановлення мінімального гарантованого рівня оплати 
праці в Компанії для всіх професійно-кваліфікованих груп 
працівників на рівні, що перевищує законодавчо встановле-
ний рівень мінімальної заробітної плати, з розрахунку задо-
волення основних життєво необхідних потреб».

Серед операторок, які взяли участь в інтерв’ю, наразі працюють 
на АЗС або працювали протягом 2021 року, місячна зарплата після 
відрахувань коливається в межах 8500‒15000 грн, що становить 
середньостатистичний рівень для цієї посади на АЗС України згід-
но з даними сайту пошуку роботи Work.ua17. Однак опитані праців-
ниці зазначають, що внаслідок грошових недостач після прове-
дення товарообліку зазвичай одержували на 700‒2500 грн менше 
(див. детальніше наст. розділи). Молодша операторка, яка взяла 
участь в інтерв’ю, у 2021 році після всіх відрахувань одержала зарп-
латню, що становила 5600 грн. У останньому випадку йдеться про 
оплату праці лише на 16% вищу, ніж законодавчо встановлений 
рівень мінімальної зарплати на ту мить.

У «Нефінансовому звіті» компанії зазначається:

“Усі [працівники] офіційно працевлаштовані й отримують 
прозору заробітну плату з виплатою належних податків та 
соціальних внесків”.

Серед позитивних практик у сфері оплати праці, що наявні в компа-
нії, працівниці наголошували на завжди вчасній виплаті зарплати 
двома частинами протягом місяця. Як демонструє дослідження, всі 
опитані працівниці офіційно працевлаштовані, а зарплата здебіль-
шого (виняток описано нижче) виплачується офіційно відповідно до 
всіх встановлених законодавством нарахувань і відрахувань. 

Однак зафіксовано й порушення: надурочну роботу оплачували 
неофіційно. У випадку, якщо операторки чи молодші операторки 
заміняють відсутніх працівниць на інших заправках, роботу їм опла-
чують готівкою, тобто без належних нарахувань та відрахувань.
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«Нас и просили выходить на другие заправки, если есть воз-
можность. Нам оплачивали наличкой. Вот. В собственный 
выходной — на другой заправке кто-то попросил выйти, 
выходили — нам оплачивали полную стоимость рабочего 
дня».

молодша операторка, Донецька область

За результатами дослідження встановлено, що оплата праці опи-
таних працівниць залежить від погодинної оплати, премій за вико-
нання плану продажів, а також недостачі, яку вони мають сплачу-
вати. Виявлене порушення ст. 106 Кодексу законів про працю 
(далі  —  КЗпП), згідно з якою за умови погодинної оплати праці 
надурочні години оплачуються в подвійному розмірі. Опитані 
працівниці зазначили, що затримки на роботі, пов’язані з напли-
вом покупців, здачею зміни, переобліком чи позаштатними 
ситуаціями їм зовсім не оплачували. Працівницям також систем-
но не оплачували частину робочої зміни (див. розділ «Робочий час 
та умови праці»).

«То есть [операторы] с 7 работали, как и мы, но они могли 
в 9 уйти, в 10 уйти утром, то есть в ночные смены. Остать-
ся там — пересчет какой-то у них раз в месяц — это еще 
больше оставались, и в 12 могли уйти».

молодша операторка, Донецька область

На розмір премій можуть впливати незалежні чинники, як-от розта-
шування і розмір заправки, а також політика компанії та менеджер-
ські навички кожного окремого керівника АЗС.

«Також там заробітна плата зависить від того, яка по 
обйому заправка. То єсть якщо це в центрі города десь або 
там, де дуже великий маршрут машин, <…> то зарплата, 
звісно ж, велика. А якщо це маленька заправка, то зарплата 
буде менша. Бо  обйом роботи менший».

операторка, Київська область

До того ж деякі працівниці скаржилися на політику компанії щодо 
встановлення розміру премії. Так, плани продажів встановлюють 
надто великими, тож виконати їх дуже складно, а система нараху-
вання є непрозорою. Премії могли виплачувати або не виплачува-
ти без обґрунтування, а високі продажі подекуди передбачалися як 
обов’язкові.

«Коли це ж його?.. Здається весною знову також, коли закрили 
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18  Ймовірно менеджмент 
остерігався, аби працівниці 
не зараховували бонуси 
клієнтів і клієнток на 
свої картки “Фішка”, щоб 
потім використовувати їх 
під час власних купівель.

транспорт, що їздили всі по пропускам [йдеться про каран-
тинні обмеження]. І ми ж тоді — о! Тоді ж начали також 
більше їздити машин же ж, більше людей, їда в нас харашо 
[йшла]. Ми такі думаємо: “О, в нас класно плани будуть зро-
блені, буде значить процент, получим хорошу зарплату”. 
Нєт. Вони плани рубанули, зовсім небесні поставили. <…> 
Тобто ми старалися руками-ногами, тобто ми в запарі 
були. Тоді ж торгові центри закриті знов були ж оце, тран-
спорт же ж менше. А то ще менше дали [зарплату]. <…> Ну й 
понятно, що з якого фіга ви нас так обіжаєте? Що я знаю, 
що там тоже на другій [заправці] ото масово із-за цього 
звільнилися також . <…> Ну і коли ж говорять, що “а чо 
така маленька зарплата”? [А менеджмент каже:] “А давайте 
поглянемо, що ви виконали. А ви нічо не попродавали, — яка 
зарплата?” <…> Це ти дурак, це ти винуватий, що не про-
дав, і всьо».

операторка, Київська область

«Не продав вісім бургерів — пишеш пояснювальну чому ти 
не виклався на 100%, чому і скільки ти доклав зусиль, щоб 
продати. Це такий брєд! Я щитала, я сиділа і цю бумажку 
один раз писала, думаю: “Що вам написати?” Серйозно. Що 
я тут напишу?»

операторка, Вінницька область

Компанія практикує систему зняття премій, яку працівниці деколи 
називають «штрафами». Так, наприклад, «оштрафувати» праців-
ниць могли за недостатню чистоту (зокрема у вбиральні) або 
за те, що вони мали зі собою на робочому місці бонусну картку 
програми лояльності «Фішка»18. В останньому випадку з праців-
ниці могли повністю зняти премію за місяць або навіть звіль-
нити — саме про це повідомила одна колишня працівниця під час 
інтерв’ю. Це звільнення, ймовірно, було порушенням трудового 
законодавства, хоча не маючи інформації про всі обставини ситу-
ації не можна стверджувати однозначно. Однак, зважаючи на прак-
тики припинення трудових відносин (див. розділ «Захист трудових 
прав»), можна припустити, що йдеться справді про порушення.

Щонайменше одна працівниця підтвердила практику застосування 
фактичних штрафів. Так, працівниці виплачували готівкою кошти за 
свій певний «проступок», а ці кошти, на відміну від недостачі, про-
ходили не через касу, а віддавалися напряму менеджеру. На це вка-
зувала лише одна з опитаних працівниць, тож її не можна вважати 
системною. Однак варто наголосити, що в ст. 147 КЗпП наведений 
вичерпний перелік стягнень за порушення трудової дисципліни, 
проте штрафи у ньому не значаться, а отже ця практика є пору-
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шенням законодавства.

По суті, система преміювання створює різні варіації для зловжи-
вань. Деякі працівниці скаржилися, що премії нараховуються 
непрозоро й залежать від взаємин конкретних працівниць із 
менеджментом:

«У нас ще мєжду собою у всіх були такі гонки: хто більше про-
дасть, хто туди-сюди. І оце в кого більше тіпа продаж, які 
сама ж щитала наша керівничка — у нас всігда перше місце 
занімала [Надя] не важливо як ти викладався. От мені тоді 
було якось так обідно, потому шо вони там такі подружки 
і всєгда ця [Надя] получала цю премію». 

операторка, Вінницька область

Найбільшою проблемою в системі оплати праці, на яку вказували всі 
учасниці інтерв’ю, є недостачі. Саме їх працівниці мають оплачу-
вати після отримання зарплатні. Недостачі могли виникати через 
помилки працівниць під час роботи з касою, крадіжки з боку клієн-
тів, помилки обліку товару, нереалізовану їжу «хот-кафе», а також 
через зловживання. 

«В магазину ж раз в місяць іде переучот, і якщо не хватає 
якогось товару, то, звісно же ж, з кожного оператора, з кож-
ного заправщика… ну як, вираховували? Ти знімав гроші, 
тобі казали суми, і ти їх просто віддаєш».

операторка, Київська область

Законодавчими підставами для подібної практики є матеріальна 
відповідальність та колективна матеріальна відповідальність. Вони 
регулюються, зокрема, ст. 130‒135 КЗпП. Колективна матеріальна 
відповідальність додатково регулюється наказом Мінпраці України 
від 12.05.1996 р. № 43 та застосовується до певного переліку посад у 
випадках, якщо внаслідок особливостей організації праці неможли-
во встановити індивідуальну матеріальну відповідальність. 

Через недостачі фінальна зарплата працівниць була суттєво мен-
шою, ніж вказано вище. 

Недостачі «нараховують» здебільшого раз у місяць після переоблі-
ку магазину,  розподіляючи на всіх операторок , зокрема молодших. 
Так, на операторок зазвичай розподіляють більшу частку недостачі, 
ніж на молодших операторок. Опитані операторки, які працюють 
на заправці або працювали протягом 2021 року, вказували на щомі-
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сячні суми, що їм доводилося виплачувати зі зарплати, у діапазоні 
від 700 до 2500 гривень. У одному випадку учасниця інтерв’ю роз-
повідала, що в зв’язку зі зміною менеджменту переоблік на їхній 
заправці проводився тричі протягом одного місяця, тож вона 
була змушена повернути майже 4500 гривень, що на ту мить ста-
новило фактично половину її зарплатні. 

«За [той] місяць ми платили ревізію три рази і це вийшло 
десь 4 500 з кожного, із зарплати нам потрібно було відда-
ти. В цьому сенсі там все жахливо. <…> Це просто робив [той 
місяць] за спасібо. Я тоді на той момент навіть просила, 
щоб мені позичили гроші, щоб заплатити за ці мінуса».

операторка, Вінницька область

Ця практика колективної відповідальності хоч і є загалом законною, 
несе великі ризики зловживань. Насамперед велику роль тут відіграє 
кваліфікація менеджменту конкретної заправки. Від цього залежить, 
наприклад, належне ведення обліку товару та його зберігання.  

«Товаровєд у нас був такий, не сильно толковий. Я не знаю… Потому 
шо потім, так як дєвочки в мене позоставались робить, коли я звіль-
нилася, — кажуть, що поміняли товаровєда, то й наче мінуса менші 
стали…»

операторка, Київська область

Деякі працівниці також зазначали, що до недостач можуть записува-
ти блоки чи ящики товарів, а також витратні матеріали (наприклад, до 
кавомашин). Ще одна товарознавиця вказувала на практику запису-
вання до недостачі продуктів, що псувалися через неможливість 
організації належного зберігання — поламаний холодильник, 
хоча про це менеджмент знав. Інша працівниця скаржилася, що 
їм довелося сплачувати за товар, який псувався через протікання 
раковини, яку також оперативно не ремонтували чи не замінили. 
Ця практика є порушенням наказу Мінпраці №43 від 12.05.96 «Про 
затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запрова-
джуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, 
умови її застосування», згідно з яким колективна матеріальна від-
повідальність допускається лише в тому випадку, якщо роботодавець 
створив належні умови, необхідні для нормальної роботи та забезпе-
чення повного збереження матеріальних цінностей.

«Також приходила до нас оця ж служба, яка перещитує мага-
зин. Магазин, “хот-кафе”. Ми також бачили, що ж вони 
щитають. Вони щитають нам набори булок, хот-догові, 
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яких давно в нас немає [або] давно прострочені, вони лежать 
чи їх кудись поперли. Переміщення, яке не проведено цією 
нашою [товарознавицею]. Ото-то кришки для кофе, таблет-
ки для кавомашини. Там таблетки, баночка — дві з чим-то 
тисячі коштує. Якісь стаканчики, кришечок хтозна скоко, 
стаканов хтозна скоко. Тобто, грубо говоря, вони захотіли 
мати кафе, але оплачують це працівники».

операторка, Київська область

«Сосісок, можна сказати, ящиками не вистачало, сігарєт 
блоками не вистачало. <…> Товарознавець… товарознавець 
такий у нас був — йому було на все по-барабану. Він ходив, 
себе нормально чувствовав, бо нормально общався із началь-
ницею, вони там були дуже харошими друзьями».

операторка, Вінницька область

Якщо на заправці є «гаряча вітрина» або «хот-кафе», то страви з них важ-
ливо реалізувати протягом кількох годин, а нереалізовані вчасно страви 
також записують до недостачі. Очевидно, що в цьому випадку щомісяч-
на сума недостач суттєво зростає. Інакше кажучи, замість стимулювання 
продажів преміями працівниць матеріально «карають» за недостатньо 
високий рівень продажів. Ця практика є порушенням законодавства, 
позаяк згідно з ч. 1 ст. 130 КЗпП, підставою для притягнення до 
відповідальності за недостачу є вина працівника/працівниці. 
Так само п. 5 ч. 1 ст. 143 КЗпП вимагає наявність вини як підставу 
до притягнення до матеріальної відповідальності за недостачу, 
проте у випадку з «хот-кафе» страви псуються не з вини праців-
ників і працівниць. Тим паче відповідальність за неотриманий 
прибуток несуть виключно посадові особи підприємства, а псу-
вання товару в цьому випадку відбувається через відсутність 
попиту, а не протиправні дії або бездіяльність працівниць.

«Також є проблема з тим, що у нас теплова вітрина — це гото-
ва їжа. І частину, яку ми не реалізуємо, теж ми частину гаси-
мо. У нас є список — скільки повинно лежати коли. Тобто там 
реалізація бургера чотири години, наприклад, і якщо ти за 
ці години не реалізуєш — він іде в списання. Ми його знімаємо 
з вітрини і викидаємо. І виходить за місяць там набігає при-
стойна сума».

операторка, Чернігівська область

«Я просто не розумію: навіщо робити таку викладку, — наго-
товлювати стільки того всього, щоб воно пропадало і щоб 
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списувати її з нас? Я понімаю, що “ОККО”, цьому прєдпрі-
ятію це дуже вигодно, бо тому що продав ти — не продав, 
але гроші маєш».

операторка, Вінницька область

У випадках індивідуальної матеріальної відповідальності, згідно зі 
ст. 130 КЗпП, її стягнення правомірне лише у випадках, коли шкода 
виникає через протиправні дії або бездіяльність працівника. У дея-
ких випадках, якщо крадіжку оперативно виявлено, менеджмент 
перевіряв записи камер, аби визначити ступінь відповідальності 
працівниць, але це робили не завжди. 

«Да і, наприклад, не кожен супервайзер міг там, наприклад, 
подивиться камери і сказати, що так, — це ж тіпа не з вашої 
вини, [бо] ви, наприклад, робили щось інше, — хот-доги, напри-
клад, людина заказала. Вони в цей час крали якби. У нас не було 
охорони — заправник може вийти в туалет кудись там, при-
бирати територію. Він не буде бачить, що відбувається в залі. 
Якби коли, наприклад, я вночі працюю одна в залі, заправник один 
десь там на вулиці, то звісно услідить за всім ну просто немож-
ливо. В принципі в мене ж там не 10 очей, а тільки двоє, знаєте».

операторка, Київська область

Одна працівниця зазначала про ситуацію, коли водій заправив 
повний бак і поїхав, не розплатившись, а менеджмент вима-
гав у неї покриття недостачі, що сягала кількох тисяч гривень, 
зазначаючи, що уникнути цього можна лише в тому випадку, якщо 
відкрити кримінальну справу проти водія. Працівниця самостійно 
викликала поліцію, дала свідчення, але кримінальне провадження 
не відкрили. Працівниця була змушена самотужки їхати до відділку 
й розбиратися з ситуацією. Цей випадок є порушенням ст. 130 КЗпП 
та ст. 138, згідно з якими роботодавець має довести наявність 
умов для покладення матеріальної відповідальності, зокрема 
протиправність дій або бездіяльність працівника.

У будь-якому разі величезні розбіжності в сумах недостач на різних 
заправках викликають багато питань, зокрема щодо кадрової політики 
компанії на рівні менеджменту заправок. Варто зазначити, що є неза-
лежні від працівниць обставини, непрямо спричинені політикою ком-
панії, які ускладнюють виконання працівницями своїх обов’язків. Так, 
багато працівниць скаржилося, що через нестачу персоналу їх пере-
вантажили обов’язками, тому вони не могли слідкувати за діями від-
відувачів на заправках. Варто наголосити, що вирахування недостач і 
те, як це впливає на зарплатню, а подекуди її нестабільність, є одним із 
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ключових факторів плинності кадрів на заправках «ОККО». 

«Коли я працювала, то були сильні мінуса. Ми не знали, 
з чим це зв’язано. Великі мінуса були — по півтори, по дві 
тисячі були мінуса і люди звільнялися просто».

операторка, Київська область

«Там звільнився весь колектив, і туди дівчат бистро пона-
бирали, кого перемістили туди. І вони працювали, одна 
там працювала — 200 годин напрацювала. Їм пощитали 
мінуса… не помню, скільки вона говорила, але дуже багато. 
Нащитали ці мінуса. І тобто вона повинна за таку [робо-
ту], за 200 годин — по їхнім розценкам, 15 тисяч полу-
чить. А їм дали тільки 5 тисяч. В місяць. І, канєшно, вона 
звільнилася».

операторка, Київська область (описана ситуація трапила-
ся орієнтовно в 2019 році)

Оцінюючи наскільки їм вистачало зарплати, що вони отримують 
чи отримували на заправках «ОККО», працівниці акцентували, що її 
вистачало лише на базові потреби: харчування, одяг тощо. Для при-
дбання техніки працівницям доводилося брати кредити. Частина з 
них повідомляла про обробляння своїх городів з метою заробітку 
чи регулярні підробітки, які їм доводилося брати під час вільних від 
роботи днів, аби закрити потреби своєї сім’ї. Багато з них наголо-
шувало, що ця зарплатня їх більш-менш влаштовувала, адже в сім’ї 
заробляв також їхній партнер. Особливо нестабільним є фінансо-
ве становище працівниць, які не мають власного житла, тож їм 
доводиться його орендувати, а також самотніх матерів.

«Я вважаю, що такої зарплати вистачає тільки на саме необ-
хідне. Не мінімум, а прям на саме необхідне. Але не більше. 
Ти можеш купити нормальне харчування, ти можеш плюс-
мінус одягнутися, але не на більше. Тобто якісь додаткові 
— відпочинок, або ще якісь, купити там телевізор або тех-
ніку — це дуже важко на ці гроші. Тобто на саме необхідне 
вистачає. <…> Дачу [я маю], обов’язково, тому що якщо ще 
й купити все, й картоплю, й все інше, то це дуже складно. 
Але дивіться — на 10000 це в тому разі вистачає, що комус-
луги я не оплачую, оплачує чоловік це все. <…> Тобто якщо ще 
взяти комуслуги, то це буде дуже важко».

операторка, Чернігівська область
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19 Ймовірно менеджмент 
остерігався, аби працівниці 
не зараховували бонуси 
клієнтів і клієнток на свої 
картки “Фішка”, щоб 
потім використовувати 
їх під час власних купівель.

20 Дутчак, О., А. 
Оксютович. Право 
на мінімальну гідну 
зарплатню. Результати 
дослідницькогопроекту 
«Умови та оплата праці 
в українській експорто-
орієнтованійшвейній 
індустрії» — Київ: 
Rosa-Luxemburg-Stiftung 
в Україні; Clean Clothes 
Campaign; АРТКНИГА. — 
32 с. – 2018.

«Якби, якщо тільки жити за ці гроші, щось там — це дуже 
мало. Взагалі дуже мало. Все наскільки подорожчало, дорож-
чає. Тобто, я не знаю — якби не чоловік, то я не знаю, що з цією 
зарплатою вообще, взагалі робити. Звичайно не вистачає».

операторка, Київська область

«Нам обіцяли велику зарплатню, але ми її не отримували. У 
місті жити на [такі гроші] — то немає смисла там працюва-
ти <…> У меня есть [дети], вот, и у меня есть муж, поэтому 
на свои потребности мне даже и не хватало. То есть в 
выходные дни я ходила на подработки <…> Но как работы 
такой в городе нет: либо завод, либо тоже так же само <…> 
И люди стараются от безвыходности, пенсии — идти рабо-
тать [на заправку]».

молодша операторка, Донецька область

«Зараз з такими цінами, особливо на дитину — це й поїсти 
купити, і комуналку заплатить, і собі щось, і дитині — то 
це може буть мало. Особливо для тих, хто там мати-оди-
начка, без батька, без допомоги».

операторка, Київська область

Описана ситуація зі зарплатнею створює певні ризики в розрі-
зі гендерної нерівності, оскільки робить жінок залежними від 
заробітків своїх партнерів, особливо за умови, якщо є діти. Хоча 
це може ніяк не впливати на стосунки в конкретній сім’ї, фінансова 
залежність —  один із важливих чинників, що ускладнює можливості 
жінок вийти зі ситуацій домашнього фізичного, психологічного або 
інших видів гендерно-обумовленого насильства. Якщо зарплатні 
жінки недостатня для утримання її та дитини або дітей, то це ство-
рює високі ризики бідності та посилює вразливість жінок, які вихо-
вують дітей самостійно. Аби запобігти цим ризикам, на міжнародно-
му рівні просувається ідея мінімальної гідної зарплати, що базується 
на п. 3 ст. 23 «Загальної декларації прав людини»: 

«Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну 
винагороду, яка забезпечує гідне життя людини та її сім’ї19 
і в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціаль-
ного забезпечення». 

У п. 1 ст. 4 «Європейської соціальної хартії» наголошується на потре-
бі визнавати «право працівників на таку винагороду, яка забезпе-
чує їм i їхнім сім’ям достатній життєвий рівень». Інакше кажучи, 
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21 Виділено авторкою.

22 https://www.facebook.
com/best.job.ua/
posts/1850333095168129. 

23 Наприклад: https://rabota.
ua/ua/company370714/
vacancy7991209 та 
https://rabota.ua/
ua/company370714/
vacancy7298229. 

мінімальної гідної зарплатні має вистачати не лише для задоволен-
ня потреб працівниці, а й для її сім’ї. Зважаючи, що за орієнтовни-
ми розрахунками мінімальна гідна зарплатня в Україні становила 
майже 16000 гривень20 (після відрахувань та до нарахування премій) 
станом на 2018 рік, то оплата праці на заправках «ОККО» станом на 
2021 рік не відповідає цим міжнародним стандартам. 

Прикметно, що в типових описах вакансій на АЗС «ОККО», розміще-
них у Facebook-спільноті «Достойна Робота в Україні», перевагою 
працевлаштування зазначається, що компанія гарантує «позмін-
ний графік, щоб ти міг поєднувати роботу з навчанням, додат-
ковим підробітком21  чи домашніми справами»22 . Така ж перевага 
вказана й у типових оголошеннях на сайтах пошуку роботи23 . Як вже 
зазначалося, рівень зарплати на АЗС «ОККО» справді змушує деяких 
опитаних працівниць брати підробітки, щоб задовольнити влас-
ні потреби та потреби своєї сім’ї. Однак залишається незрозуміло: 
чому за умови повною зайнятості людина змушена вдаватися ще й 
до підробітків? Ще більше непорозуміння викликає позиція компа-
нії, трактуючої цю «можливість» як перевагу працевлаштування.

Ще одна проблема, на яку жалілися учасниці інтерв’ю — їм не 
завжди, а точніше вкрай рідко видають роздруківки з інформацією 
про зарплатню. Згідно зі ст. 30 ЗУ «Про оплату праці», роботода-
вець зобов’язаний надавати роз’яснення щодо загальної суми 
зарплати з розшифровкою за видами виплат, щодо розмірів і 
підстав відрахування, і щодо суми зарплати, що належить до 
виплати; відповідно, відсутність таких роз'яснень є порушенням 
законодавства. Хоча встановленої форми повідомлення про роз-
мір зарплатні немає, відповідно до листа Міністерства соціальної 
політики від 20.10.2017 № 262/0/101-17 звичною формою є розрахун-
ковий лист із вказаними сумою виплат та відрахуваннями з неї. 

Однак на заправках «ОККО» в кращому випадку менеджмент вида-
вав роздруківки на вимогу, а часом їх доводилося фактично вима-
гати, адже менеджмент щоразу наводив відмовки, аби не видавати 
розрахунковий лист. Окрім того, що ці дії є порушенням законодав-
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ства, вони роблять систему нарахування зарплати непрозорою, тож 
працівниці не можуть контролювати чи правильно їм нарахували 
зарплатня. 

«Були роздруківки, но не всєгда. На [заправці], як був старий 
цей товаровєд, з яким недостачі були оце страшенні, то роз-
друківки ми просто вибивали з неї, щоб вона нам дала. Пото-
му що вона «ой, потім, ой потім». І ми понімали, що шось 
не то. Ми, допустім, підщитали одну зарплату, а нам при-
ходить зовсім друга. І ще плюс за недостачу вищитували». 

операторка, Київська область

Один із принципів щодо оплати праці компанії «ОККО», вказаний 
у «Кодексі корпоративного управління»: 

«прозорість, об’єктивність та конкурентність системи 
оплати та мотивації праці працівників Компанії».

В «Окремій фінансовій звітності» компанії також зазначено:

«Встановлення справедливих та уніфікованих стандартів 
оплати праці персоналу є одним із пріоритетів HR-політики 
АТ “Концерн Галнафтогаз”».

Попри деякі практики, які можна назвати позитивними на тлі загаль-
ної ситуації на ринку праці, в системі оплати праці на заправках 
«ОККО» є ознаки порушень законодавства, що роблять її непрозо-
рою, а заразом — із впливом деяких політик компанії та менеджер-
ських практик, — створюють ризик необ’єктивної та несправедли-
вої оплати праці. В умовах непередбачуваного й часто непрозорого 
отримання зарплатні важко зробити висновки стосовно дотриман-
ня компанією принципу «рівна оплата праці на однакових посадах». 

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що деякі принципи та прак-
тики оплати праці на заправках «ОККО» суперечать не лише законо-
давству, а й тим принципам та пріоритетам, що компанія декларує. 
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Робочий час та умови праці

Робочий час товарознавців та менеджерів відповідає стандартному 
режиму праці — вісім годин п’ять днів на тиждень. Однак, як зазна-
чила одна товарознавиця, її графік хоч і передбачав роботу від 
понеділка до п’ятниці, від неї передбачали, що вона працюватиме 
в святкові дні, якщо вони припадали на будні. 

«Говорю: “У мене буде графік з понеділка по п’ятницю, 
але вихідні — вихідні, плюс святкові вихідні”. Вона спо-
чатку написала “Так”, а потім, коли я говорила, що тут 
же вихідний, наприклад, да — понеділок вихідний, мене ж 
не буде, я ж хочу кудась поїхать. “Як це? Ти зо мною це не 
погодила. Як це так — ти кудись уїжджаєш? Я думала, що 
ти будеш”. Я говорю, ну, якби вихідні — вихідні плюс свят-
кові. “Нє, тільки з понеділка по п’ятницю, тобто тільки 
субота-неділя вихідний”».

товарознавиця, Київська область

Робочий час операторок та молодших операторок здебільшого 
є позмінним, зазвичай розподіляється за графіком «1 на 2»: 12-годин-
на денна зміна, 12-годинна нічна зміна, вихідний («відсипний», як 
його називали працівниці) і ще один вихідний. На заправках також 
передбачено, що деякі працівниці працюють лише в денні зміни. 
В окремих випадках робочий графік може бути «1 на 3»: 24-годин-
на (добова) зміна й три вихідні. Якщо бракує персоналу або котрась 
із працівниць пішла на лікарняний, у відпустку або не змогла вийти 
на роботу через особисті обставини, то інші працівниці змушені під-
міняти їх. Саме тому стандартний графік «1 на 2» може тимчасово, 
а деколи на тривалий термін, змінюватися, наприклад, на графік 
«1 на 1». Це є порушенням ст. 59 КЗпП, в якому йдеться, що пере-
рва між змінами не може бути меншою ніж подвійна тривалість 
зміни, а призначення людини на дві зміни підряд забороняється.

«Я була ночніком. Я працювала день-ніч, відсипний-вихід-
ний. Ну там у нас дуже часто мінялися люди, багато хто 
не хтів так працювати — постоянно мінялися, постійно. І 
такої якби зміни не було — цей вихідний не завжди був. Тобто 
в основному виходило день-ніч, відсипний і знову день». 

операторка, Вінницька область
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«Бувало таке, що і викликали на роботу от на свій вихідний, 
бувало таке, що можна було три дня попрацювати і день 
дома був. Один. Навіть таке було. Якщо хтось захворів, або 
в когось якісь проблеми сімейні — тоді викликали».

операторка, Київська область

«Постійно якісь десь хтось випадав, хтось або звільниться, 
потім другий звільнився і бува по півтора місяця в графіку 
сутки-двоє. Це дуууже важко».

операторка, Київська область

«Ну, у нас была смена день-ночь-48 [часов дома]. А потом 
мужчину уволили. <…> Ну вот и мы работали день через 
день, получается. День-ночь-день-ночь. <…> Ну, отсыпной 
получается — после ночи отсыпной, и следующий день на 
работу».

молодша операторка, Донецька область

Графік роботи здебільшого узгоджується з працівницями. У випад-
ку, якщо вони потребують поміняти графік робочих днів, то можуть 
це зробити. Якщо котрась із працівниць не могла вийти на роботу 
через стан здоров’я чи особисті обставини, менеджмент шукав їй 
заміну та просив інших операторок вийти на роботу. Однак, як уже 
зазначалося, ця робота оплачувалася непрозоро.

«Тобто якщо хтось захворів, на лікарняному, то одразу теле-
фонують, і вони не кажуть, що ти виходиш завтра, напри-
клад. А вони питають: “Ти вийдеш?” Якщо там така пробле-
ма є, що два чоловіка захворіло, то буває, що і з заправок інших 
просять операторів. <…> Не було такого, наприклад, після 
ночі тебе заставили там без твоєї згоди іти знову в ніч».

операторка, Чернігівська область

Велику роль відіграє ставлення менеджменту. Так, якщо на деяких 
АЗС менеджмент долає ці ситуації врівноважено, тож працівниці 
не відчували тиску щодо виходу на заміну. На інших АЗС працівни-
цям вказували, що підміни є «їхніми проблемами»: варто самостій-
но домовлятися з колегами про заміну й лише узгоджувати це з 
менеджментом, який не завжди вітає подібні практики. До того ж, 
працівниці відчувають тиск менеджменту, що ультимативно повідо-
мляє їм про вихід на роботу для підміни колеги, яка захворіла чи не 
може працювати через інші обставини.
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24 ЕБРР. Экологическая 
и социальная политика, 
апрель 2019 года.

«Знаєте, скажу вам так — це нікого не колишить. Єсть 
у вас проблеми чи немає, якщо хтось захворів і немає нікому 
вийти, викликають вас. А є у вас якісь проблеми, чи немає 
у вас якихось проблем, хочете-не хочете, якщо ви вже працю-
єте, то працюєте. Немає у вас можливості — пишіть заяву 
на звільнення і все».

операторка, Київська область

Як вже зазначалося, деякі працівниці на заправках працюють 
лише в денні зміни. Для частини людей, для яких нічні зміни є 
неможливими через сімейні обставини чи стан здоров’я, — це 
позитивна практика, особливо в контексті гендерної нерівно-
сті, коли на них покладена більша частина відповідальності за 
дітей. Однак значну роль відіграють менеджерські практики. Так, 
одна працівниця зазначала, що вона та її колега намагалася доби-
тися переведення на денні зміни в зв’язку зі станом здоров’я, проте 
менеджер відмовив їм.

«А як вже прийшов другий цей менеджер, з яким оце я не 
знайшла спільну мову, то вона вже і смєни дополнітєльні 
ставила, і начала мене пахати в ночі, хотя я об’ясняла, що 
мені не можна. Нада буде, вплоть і справку принесу. В мене 
дєвочка тоже там, звільнилася разом зі мною, вона принесла 
справку від лікаря, що [не може робити вночі], а [менеджер] 
просто назначила пахати в ночі. <…> Я вийшла пару ночей, 
в мене начала кров з носа без кінця, в мене начало дуже сильно 
падать давлєніє. Я пішла в лікарню».

операторка, Київська область

Ця практика, ймовірно, несистемна, а радше є поодинокою, проте 
в будь-якому разі порушує ст. 6 ЗУ «Про охорону праці», згід-
но з якою у разі наявності медичного висновку, що працівник 
потребує легшої роботи за станом здоров’я, роботодавець 
зобов’язаний надати перевести його на таку роботу. Це також не 
узгоджується з політикою ЄБРР24:

«У тих випадках, коли є конкретні ризики, пов'язані з певними 
видами робіт, які можуть спричинити несприятливі впли-
ви на здоров'я, самопочуття та безпеку працівників у зв'язку 
з такими особливостями, як вік, стать, інвалідність та 
короткострокове або довгострокове захворювання, клієнтом 
проводиться більш детальна оцінка ризиків та вносяться 
корективи для запобігання травмам та погіршенню здоров'я».
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Відповідно до ст. 66 КЗпП, працівники мають право на обідню перерву, 
яка може тривати до двох годин. Нижньої межі тривалості обідньої 
перерви КЗпП не регулює. Як зазначали всі учасниці інтерв’ю (опе-
раторки та молодша операторка), фактично немає фіксованої обі-
дньої чи технічних перерв, а тривалість перерв, по суті, зводиться 
до фізично необхідного мінімуму. Зазвичай (особливо під час ден-
них змін) вони змушені підміняти одна одну, аби мати змогу поїсти, 
тож інколи на прийом їжі вони мали не більше 15 хвилин.

«З цим, ви знаєте, у них проблема. Тому що обідньої перерви в 
них немає, навіть технічної перерви у них також немає. Там 
потрібно з другіми операторами домовлятися, хто на який 
час іде, і хто по якій черзі іде. Так же само, в той же самий 
туалет вийти — тоже ти домовляєшся».

операторка, Київська область

«Буває начав там кушать, ілі кушаєш, тобі стукають: 
«вийди, бо люди набігли». Тобто тебе ніхто реально… ну, 
особисто в нас — не підмінювали. На других — то там може 
менеджер, чи хто підміне, стане, когда на обід. Ну в нас 
такий менеджер був… <…> И как-то в нас такой обед: если 
получиться — пообедал, не получиться — не пообедал».

операторка, Київська область

«Обед у нас, ну, был — просили операторов, которые за кас-
сой стоят, <…> на полчаса подменить, чтобы сходить хотя 
бы пообедать. Потому что обеда у нас не было, времени на 
обед. А на ходу кушать… ну, в ночную смену я понимаю, что 
поесть можно, машин не очень то и много. А в дневную — 
это очень тяжело было поесть».

молодша операторка, Донецька область

Як зазначалося, у КЗпП не встановлено нижньої межі тривалос-
ті перерв у роботі. Однак на АЗС «ОККО», як було виявлено під час 
дослідження, оплачувалися 10 годин з 12 та 20 годин з 24, — залежно 
від тривалості зміни. Ця практика оплати свідчить, що формально 
працівниці мали право сумарно на дві та чотири години перерви 
відповідно. Факт, що перерв такої тривалості не було, а фактич-
но відпрацьований час не оплачувався, вказує на порушення, 
зокрема, ст. 115‒106 КЗпП: оплата праці має проводитися за фак-
тично відпрацьований час, а надурочна праця має оплачуватися 
у подвійному розмірі. 
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25  ЕБРР. Экологическая 
и социальная политика, 
апрель 2019 года

«І при тому всьому, що це ми працювали по 12 годин, нам 
платили за 10 годин. Дві години нам не рахували. І при цьому 
всьому, у нас ще й не було часу на обід. Тобто у нас не було яко-
гось… наприклад, тих 15‒20 хвилин, щоб ми могли піти собі 
й спокійно поїсти. Тоєсть в мене не було часу перекусити. 
Просто-напросто перекусити, навіть той самий на роботі 
зробити хот-дог, за свій же ж кошт, тому що ми його купля-
ли. Ти зробив хот-дог, хочеш його пожувати, тут тебе вже 
знов кричать: “Іди, давай, бистренько”… <…> І нам не раху-
вали дві години, які ми працювали».

операторка, Вінницька область

«Тобто ти должен чотири години за сутки сидіть [при 
24-годинні зміні], нічо не робить. Да. А тебе ганяли: ти там 
не сидиш, не можеш даже 10‒15 мінут посидіть поїсти».

операторка, Київська область

Це також є порушенням вимог ЄБРР, адже в «Екологічній та соціаль-
ній політиці»25  банк встановлює:

«Понаднормова робота має бути добровільною і повинна 
здійснюватися та винагороджуватися відповідно до націо-
нального законодавства».

З перспективи працівниць, позмінна робота має як переваги, так 
і недоліки. З-поміж позитивних аспектів режиму роботи, про який 
зазначали деякі учасниці інтерв’ю, — зручність мати вихідні в будні. 
Це дає змогу їм відвідувати заклади й установи в робочий час та дає 
певну гнучкість у вирішенні власних справ. 

«З однієї сторони — він дуже важкий, графік. На самом дєлє — 
це дуже важкий тим, що день-ніч, ти збиваєшся, ритм зби-
вається. Тобто ти буває серед ночі просинаєшся і не можеш 
зрозуміти… твій біологічний годинник просто збивається 
повністю. Але з іншого боку — мені дуже подобається те, 
що наприклад якщо в лікарню — є ось, будь ласка, ніч отро-
била і я можу зразу в лікарню з’їздить, або зуби полічить. 
Те, що ти не вихідний постійно на вихідних. І в середу ти 
можеш спокійно на час дня до стоматолога записатися. Тобі 
не треба чекати вихідних і не треба після роботи бігти».

операторка, Чернігівська область



Звіт дослідження  у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО»26

Позмінна робота дає певну гнучкість, однак вона не завжди реалізу-
ється, зокрема в умовах нестачі персоналу. Серед негативних аспек-
тів, окрім впливу на здоров’я (див. детальніше в наст. розділі) та 
брак часу на відпочинок, особливо в умовах змін графіку через 
недостачу персоналу, деякі працівниці також окремо зазначали 
про нестачу часу на сім’ю, особисте життя, соціалізацію. 

«Ну, во-первых, дома не бываешь. Семья, дети есть.  Тоесть надо 
что-то и дома делать. И ты не успеваешь, потому что, пони-
маете, с ночной пришел, отоспался полдня и все. Полдня — это 
не выходной. С детьми не побудешь. Вот. Поэтому уволились».

молодша операторка, Донецька область

«Вобще тяжко, потому що якось морально і фізично дуже сильно 
устаєш. Я приходила додому — вже нічо не хтіла. Ні говорити ні 
з ким, нічого. Бо ти за цілий день наговоришся, настоїшся. Ну, я 
пішла, наприклад, відпрацювала день, і сплю — сплю до півдня, 
а потім просипаюся, щось там пробую зробити, і мушу знов 
перед ночною — знов поспати хоча би годину. Проснувся, побіг 
на роботу, зібрався, прийшов з роботи, поспав. І якщо в тебе 
на другий день після ночної немає вихідного, то це дуже тяжко. 
Бо ти прийшов з ночної, ти поспав півдня і понімаєш, що ти 
вночі спати не можеш, все. Тоєсть якщо ти вночі не заснеш, 
то на другий день тобі вдруг знов на роботу, а ти невиспаний. 
І всьо пішло знов по кругу. Тоєсть ти постоянно спиш і працю-
єш. Спиш перед роботою, спиш після роботи. Всьо, в тебе біль-
ше нічого немає, ніякого заняття. <…> Ти тільки спиш перед 
роботою і спиш після роботи. І по-суті ти нічого зробити не 
можеш. Бо ти тільки постійно на роботі».

операторка, Вінницька область

Більшість учасниць інтерв’ю на мить працевлаштування на заправ-
ках не мали дітей. Вони зазначали, що серед їхніх колег були лише 
деякі жінки, які мали дітей, і вони переважно були шкільного віку. 
Працівниці наголошували, що цей графік роботи не підходить 
для матерів дітей дошкільного віку, на яких покладена більша 
частина догляду за ними. Це є важливим у контексті гендерної 
нерівності, адже обмежує можливості працевлаштування жінок.

«А якщо, чесно кажучи, така маленька дитина, то це дуже 
тяжко. Бо і дитині треба приділити увагу. А яка може бути 
увага, як ти постійно на роботі, і ти приходиш з роботи — 
ти хочеш спати? Яка увага може бути для дитини?»
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операторка, Вінницька область

«Зараз би, так як в мене дитина, я би не пішла би на цю 
роботу, знаючи, що там людей не хватає. Тоєсть, що може 
бути таке, що можуть на три дня поставити по графіку на 
роботу, у тебе може бути один день виходний, або цей же ж 
самий “день ‒ ніч” поставить і в тебе може бути один день 
відсипний і ти можеш виїхати на роботу. Ну, зараз би я би 
не пішла на цю роботу. А так, в принципі, якщо сім’ї немає, 
дітей там, чоловіка — можна іти. А так, я би не радила би 
іти на таку роботу тим, у кого є сім'я, у кого є діти».

операторка, Київська область

На АЗС «ОККО» передбачені оплачувані лікарняні та щорічна відпуст-
ка. Більшість учасниць інтерв’ю підтвердили, що з цим не виникало 
проблем. Менеджери узгоджували графік відпусток з працівни-
цями, а у випадку лікарняних шукали їм підміну. На тлі загальної 
ситуації на ринку праці цю практику можна назвати позитивною. 
Однак і тут виникали певні проблеми через плинність і брак кадрів.

«Надають два рази на рік відпустку. Дають 10 і 14 днів. Єдін-
ствєнне, що канєшно, якщо наприклад там немає — хтось 
звільнився, то проблематично. Якщо наприклад ти плануєш 
на цей місяць відпустку, а хтось з колективу звільнився або 
хтось захворів, — тоді вони просять, щоб перенести на інший 
промєжуток часу. Тому що просто інші оператори будуть 
працювати без вихідних. То просто домовляються, що вже 
вибач, але відпустку будемо переносить. Тому що ти будеш 
відпочивати, а дівчата будуть працювати без вихідних».

операторка, Чернігівська область

Позитивна практика лікарняних важлива в контексті гендер-
ної нерівності, адже якщо дитина хвора, то на лікарняний час-
тіше оформлюється матір. Однак позитивна практика оплачуваних 
лікарняних також залежить від менеджерських практик. Якщо деякі 
працівниці повідомляли, що менеджмент наголошував на тому, що вихо-
дити на роботу під час поганого самопочуття категорично не можна. В 
інших випадках керівництво могло негативно ставитися до відсутності 
персоналу через хворобу. Так, одна колишня працівниця повідомила, 
що під час лікування на стаціонарі менеджмент постійно телефону-
вав їй з вимогою вийти на роботу, а коли вона не змогла виконати цю 
вимогу за станом здоров’я, її примусили написати заяву на звільнення. 
Схожу історію розповідала й інша працівниця про своїх колег. Ця прак-
тика, хоч і може бути несистемною, очевидно є непоодинокою.  
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Вона є прямим порушенням ст. 36 та ст. 40 КЗпП щодо підстав для 
розірвання трудового договору.

«З другої заправки, в принципі, я через це і пішла. Тому що я 
з менеджером посварилася. Я лежала в лікарні під капельни-
цями, а вона дзвонила в лікарню, лікарям трєпала нєрви: що 
“Де вона?”. І мені дзвонили, що вже виходь на роботу і тому 
подобне. Я під капельницею лежала, то якось мені, що вона 
видзвонює… Ну і вона: “Всьо, пиши заяву”. Ну і я написала».

операторка, Київська область

«Ну я не боліла, але в нас прийшла дівчинка одна молоденька і вона 
тіпа заболіла. Щось там ходила на обслєдованіє. Вобщем, якісь 
зміни вона не виходила, вона прийшла і сказала, що захворіла, що 
їй посовєтували обслєдуваться глибше — щось там почки. <…> 
А нашій менеджерці це не сподобалося, що вона ето… ну і вона її 
уволила. І взагалі друга також: в неї щось там давлєніє дуже висо-
ке було і вона тиждень не виходила на роботу. Ну, вона говорила, 
вона не просто так обморозилась: “Я на больнічном, я захворіла,  
не можу”. А її ж та дьоргає-дьоргає: “Коли? Шо? — ми ж тоже 
там… трудимося, замінять ніким же ж”. І вона її також хотіла 
звільнити. А ми ж все ж таки… ця, дійсно таки харашо працює, 
вобще гарно в колектив легко так вливалась. І якимсь чудом вона 
її не звільнила. Це вобще, це стаття — звільняти».

операторка, Київська область

У «Окремій фінансовій звітності» компанії зазначається:

«Значну увагу компанія приділяє створенню умов для того, 
щоб і працівники, і клієнти почувалися максимально захи-
щено й комфортно на всіх об’єктах мережі ОККО».

Нижче проаналізовано рівень сприяння компанії створенню ком-
фортних робочих місць на заправках «ОККО».

У розрізі умов праці, позитивними обставинами є наявність кон-
диціонерів та достатнього обігріву взимку на заправках. 

«Влітку завжди прохолодно, взимку завжди тепло. Тому що 
в нас працюють кондиціонери — у нас практічєски в любу 
пору року стабільна температура в приміщенні. Оце було 
мабуть найголовніше — те, що було дуже добре». 

операторка, Чернігівська область
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Однак перебування в приміщенні обмежене для молодших опера-
торів, чиє робоче місце розташоване ззовні. Із розповіді молодшої 
операторки, їм час від часу дозволялося заходити в приміщення, 
щоб зігрітися взимку чи перепочити від спеки влітку. Працівниці, які 
працюють на касі біля «гарячих вітрин», скаржилися також на над-
мірну температуру та випари, спричинені обладнанням для грилю. 

Компанія надає працівницям фірмовий одяг відповідно до погодних 
умов. Однак молодша операторка скаржилася на проблему в кон-
тексті гендерної нерівності: одяг був не лише недостатньо теплий 
для роботи на вулиці взимку, а й не був розрахований на жінок, 
оскільки більшість молодших операторів — чоловіки. Мабуть, 
саме тому одяг був незручний, завеликий, тож працівниць постійно 
продувало. Працівниця зазначала, що менеджмент забороняв вдя-
гати власний теплий одяг, навіть під форму. 

«Нам старались давать, конечно, одежду, ну — робу. Но она 
не настолько теплая, не настолько ухоженная, чтоб рабо-
тать в таких условиях. <…> И не было, фирма не выдавала 
такие вещи, которые именно по размеру. Либо маленький, 
либо больше. Вот. И оно там задует, или еще что-то. <…> 
В своем нельзя ходить, вот. Старались, конечно, правила 
все… делать, что нам говорят, но все-равно, вечером холод-
но, одеваешь свитер. Менеджер видит, что из-под формы 
выглядует там или рукава немножко, или… Начинали 
немножко говорить, что нельзя так».

молодша операторка, Донецька область

Найбільшою проблемою, пов’язаною з комфортними умовами 
праці, є стояча робота операторок заправок. Під час дослідження 
не вдалося з’ясувати чи є якісь внутрішні регуляції, що формально 
забороняють операторкам сідати під час роботи. У будь-якому разі 
в робочому просторі заправок не передбачено місця для сидіння 
персоналу, — навіть біля каси, де операторки-касирки перебувають 
більшість робочого часу. Всі працівниці зазначали, що вони можуть 
посидіти лише декілька хвилин (а вночі — і до півгодини), оскільки 
знають місця, де «не дістають камери». 

«Стояча, абсолютно стояча [робота]. Сидіти нам взагалі 
було заборонено. У нас не було навіть ні стульчика, щоб ми 
присіли. Нам не можна було сидіти. Якщо ти присів навіть 
і прийшли й побачили, що ти присів: “Чьо ти сидиш?” Ти всі 
ці 12 годин… <…> Ну, взагалі  якийсь ящик стояв в углі собі 
тихенько біля каси, щоб камерам не було видно. Десь вдруг 
вранці не стало людей — на одну секунду присісти».
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операторка, Вінницька область

«Для людей, наприклад, для клієнтів, якщо був якийсь висо-
кий стіл, тіпа барний біля вікна, то були стільці такі, да, 
високі, що на них люди сідали. І вони могли там, наприклад, 
попити каву. А для самих співробітників в залі за касою 
немає стільців».

товарознавець, Київська область

«Так, ви знаєте, у мене було з якою роботою зрівняти нічні 
зміни, тому на заправці нічна зміна — це дуже тяжко. Тому 
що цілу ніч ти не спиш, ти стоїш на ногах біля каси, ти не 
відходиш, тому що камери. Ну, ти можеш відійти там мак-
симум десь на півгодини, щоб там навіть поїсти. А так ти 
тільки на свойому робочому місці і все. <…> Ти там стоїш — 
не сісти… Навіть вночі. Ну, звісно, що ж на всій же ж заправ-
ці кожен оператор, хто працює, находе якісь лазєйки від 
камери, щоб не зафіксували і десь посидіть. А так, да, ти 
стоїш, не сидиш, нічого».

операторка, Київська область

«По-перше, не було часу [сидіти]. Дуже багато людей і просто 
не було часу. І нехватка ще персонала. <…> Ночью просто 
дуже своєї роботи багато — все перемий, отчьоти пороби. 
Там уже поки це зробив — тре кофемашини всякі попідносить, 
попідкладувать, повиносить магазін, отаке… Поки поробив 
— може ти в три часа освободився, це в лучшем випадку, 
якщо все получалось закрити там зміну. Може тоді. Якщо є 
ще переоцінка магазіна,  то ти взагалі за сутки не сідаєш».

операторка, Київська область

Певну роль відіграють своєрідні менеджерські практики: деякі 
менеджери поблажливо ставляться до «спроб» працівниць посиді-
ти і навіть в окремих випадках облаштовують місце куртками, куди 
не дістають відеокамери. Якщо працівниці курять, то можуть вийти 
на вулицю, й під час куріння відпочити. В іншому випадку вони фак-
тично не мають права сидіти, до того ж більшість робочого часу — 
і вдень, і вночі — змушені стояти. 

«Летом у нас стоял зонт специальный, и стояло два стола 
и восемь стулов. Если покупателей, посетителей нету, то 
нам разрешалось на крайний столик, где камеры не достают, 
акуратненько там присесть, вот, посидеть. Если машин, 
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конечно, нет».

молодша операторка, Донецька область

Стояча робота не заборонена законодавством та може бути виправ-
дана в умовах, якщо цього вимагає виробничий процес. Однак 
робота операторок на заправках — це не той випадок. Працівниці 
розповідали про свій досвід роботи на інших заправках, де були 
передбачені місця для сидіння персоналу й це не забороняло-
ся. Варто зазначити, що ця практика є порушенням ст. 158 КЗпП, 
а також ст. 13 ЗУ «Про охорону праці», згідно з якими власник 
зобов’язаний полегшувати й оздоровлювати умови праці від-
повідно до наявних технологій, вимог ергономіки, позитивного 
досвіду з охорони праці тощо. Так, компанія «ОККО» застосовує 
технології, — відеокамери, аби запобігти сидінню персоналу, 
хоча натомість мали б надати зручні стільці для створення більш 
комфортних умов праці. 

Зазначимо, що відсутність належних перерв у роботі, стояча робо-
та та деякі менш масштабні практики порушують норми законодав-
ства, а також різняться з деклараціями компанії про те, що комфорт 
працівників є в фокусі її уваги. Ця робота є фактично недоступною/
неможливою для людей з інвалідністю та для деяких інших вразли-
вих груп (наприклад, вагітних). 
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Охорона праці, безпека 
та здоров’я

У розрізі безпеки праці системних проблем під час дослідження 
не виявлено. Серед позитивних практик, що відповідають зако-
нодавству, можна виокремити: працівниці проходять відповід-
ний інструктаж від час працевлаштування, а також періодично 
проходять додаткові тренінги та сертифікацію щодо пожежної 
й іншої безпеки.

«Проводять при прийомі на роботу. Коли я приходила на 
роботу, ми навіть в Київ їздили — там як обучєніє прово-
дять. Новеньких збирають по всіх заправках і проводиться 
в Києві. Так, проводять: по техніки безпеки, по маркетингу 
(вони ж там дуже на цьому, — щоб ми продавали-продавали). 
Ну а так періодично ми ще… я знаю, що посвідчення у нас є. 
А посвідчення — це мабуть ми в тому році їх отримали, 
навєрно, це пожарна безопасность. Бо вогнегасники там… 
Це стратегічний об’єкт, тому вони за цим слідкують. Вида-
ють там навіть з фотографією документ, який засвідчує 
те, що ти пройшов курс підготовки».

операторка, Чернігівська область

«Там і інструктажі раз в місяць, може приїхати сам 
інструктор про основу там безпеки [навчати], що там по 
роботі. Тоєсть приїжджають, якщо щось нове, то вони роз-
повідають, навчають, показують».

операторка, Київська область

«Раз в месяц к нам приезжал человек и объяснял, что может 
что-то новое, что-то мы не знали, задавали какие-то 
вопросы, что-то записывали. Он нам пытался объяснить, 
ну, показывал иногда. Ну, не всегда, конечно. Больше так ком-
ментировал, чем на действиях показывал».

молодша операторка, Донецька область

На заправках присутні також аптечки з базовим набором для 
першої допомоги, якими можуть скористатися як працівниці, так 
і відвідувачі, що є позитивною практикою гарантування безпеки 
праці. 
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Працівниці не пригадували випадків серйозних травм на робочо-
му місці у себе чи колег, за винятком можливих незначних опіків на 
обладнанні від грилю. В одному випадку працівниця повідомляла 
про травму через клієнта, який кинув паливозаправний пістолет 
і потрапив їй у ногу. 

Важливою позитивною практикою, особливо зважаючи на нічні 
зміни, є наявність додаткових заходів, що можуть захистити пра-
цівниць у разі небезпечної ситуації. На заправках, де працювали 
учасниці інтерв’ю, є тривожна кнопка на випадок загрози з боку від-
відувачів. Про загрозливі інциденти згадували майже всі учасниці 
інтерв’ю, що здебільшого виникали під час нічних змін. Саме тому 
наявність тривожної кнопки є важливою, аби  убезпечитися від 
насильства.

«У нас є фірма, охоронна фірма — кнопка. Обов'язково, да, три-
вожна кнопка. І в мене, і в молодшого оператора — обов’язково, 
якщо в мене там не вийде чи ще щось. Це обов'язково. <…> 
Я не можу сказати, що ми находимося в небезпеці, тому що 
у нас територія вся під камерами, територія вся освітлена 
і хлопці приїжджають десь 5‒7 хвилин. Тобто ти якщо кноп-
ку натиснув, 5‒7 хвилин тобі треба робити так, щоб люди-
на більш-менш заспокоїлась. Не провокувати її. І все — потім 
приїжджають хлопці, приїжджають в повному обмундірова-
нії і забирають “клієнтів”. І там уже далі у них своя робота».

операторка, Чернігівська область

Під час розвитку пандемії коронавірусу можна окреслити ще 
низку позитивних практик, що відповідають законодавству. 
Всі опитані працівниці, які працювали на ту мить на АЗС, вказу-
вали на високу ступінь захищеності. Вони зазначали, що лише на 
початку пандемії виникали певні проблеми з масками тобто на рівні 
всієї країни через попит, який різко зростав. Однак доволі швидко 
компанія почала забезпечувати персонал всім потрібним.

«Нам встановили на касі пластикові вітрини для захисту. 
Пластикові екрани — у нас раніше їх не було. Також вста-
новили антисептики, на кофейнику і на столах. І видають 
нам постійно. Як тільки епідемія починалася, була пробле-
ма велика з масками. Їх шили — тому що неможливо було 
ні купити, нічо. Але коли ж уже ми в цьому пеклі живемо 
не перший раз, то зараз нам і рукавиці поліетиленові такі 
міцні видавалися. Тобто упаковками прямо приходить на 
організацію — антисептики у великих болтанках, які ми 
розливаємо, потім рукавички і масочки обов’язково. У нас 
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є по 5 змінних масок багаторазового використання. Тобто 
не було такої ситуації, щоб чи за свій рахунок ми купували, 
чи… тільки на початку епідемії».

операторка, Чернігівська область

Деякі працівниці наголошували, що з початком пандемії менедж-
мент став прискіпливіше ставитися до їхнього самопочуття. Навіть 
у тих випадках, коли раніше менеджер неохоче відпускав людину на 
лікарняний, з початком пандемії ставлення змінилося в кращий бік. 

Однак наявні також й негативні практики. Так, молодша оператор-
ка зазначала, що їм інколи бракувало якісних витратних матеріа-
лів, зокрема для захисту, тож їм доводилося закуповувати ці мате-
ріали за власні кошти. Зважаючи, що подібну практику згадувала 
лише одна працівниця, її не можна вважати системною, однак вона 
є  порушенням ст. 8 ЗУ «Про охорону праці», згідно з якою при-
дбання та заміна засобів індивідуального захисту, мийних та зне-
шкоджувальних засобів має відбуватися за кошт роботодавця.

«Потому что и руки от бензина могли лопнуть, потому 
что перчатки не всегда вовремя завозили. Вот. Мы покупа-
ли, и бывало такое, что за свой счет брали. <…> Если нужен 
какой-то инвентарь, то есть те же самые перчатки, тот 
же самый веничек какой-то новый или еще что-то, — нам 
давали в основном старые. И то есть если у кого-то есть воз-
можность, мы договаривались, скидывались и покупали это 
чисто для себя. Для “ОККО”. Оно конечно там и оставалось».

молодша операторка, Донецька область

Учасниці інтерв’ю наголошували, що графік роботи та постійне сто-
яння суттєво негативно вплинуло на їхнє самопочуття та здоров’я. 
Нічні зміни порушили режим сну, харчування тощо. Працювати в 
цих умовах може кожна людина. Працівниці зазначали, що частина 
їхніх колег звільнялася саме через нічні зміни, особливо через коре-
гування стандартних графіків у зв’язку з браком персоналу.

«Коли ти стоїш в тебе дуже велике [навантаження] на ноги 
і на спину. То єсть в мене щас спина дуже сильно болить, а 
в дєвочок було таке, що ноги боліли. То єсть вони стоять не 
могли, вони дуже часто питалися вийти даже на перекур, 
щоб сісти посидіть, хоч трохи відпочити. Ну це тяжко. 
Воно, то єсть, на здоров'я воно впливає».

операторка, Київська область
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«На мою думку, впливає [на здоров’я]. Дуже впливає тим, що… 
Я по собі просто бачу, я вже три роки працюю — в мене зрєнія 
начало падать, у мене проблеми зі шлунком почалися — тому 
що ненормовано ти їси, ти їси посеред ночі, єслі виходить, 
і під ранок. Да, впливає, впливає на здоров’я».

операторка, Чернігівська область

“Погано, що не було навіть ні табуреточки, там навіть у 
свободну хвилинку, хоть їх було там мало довольно таки, 
но трошки присісти, щоб відпочили ноги — тому що ноги 
страшне отікали, весь час на ногах, — це ж не удівітєльно».

операторка, Київська область

«На ногах ці ж… сєтка [капілярна] вилазила, то страш-
не. <…> Звичайно, із-за нагрузки — то це да. Мені плюс 
було погано з цими сутками, тому що я ще й в лінзах 
стою, і воно… сутки — це дуже погано. Краще дванадцять 
[годин]. Ти вийшла [працювати на] дванадцять і все одно 
ж якось менше: прийшов всьо равно бадьоріший туди. Це 
важко взагалі. Я не могла витримувати, кожну ніч пила 
енергетик. І це не єсть харашо. Це вобще потім — я прихо-
джу, я йогуртом це восстанавлюю якийсь баланс після тих 
суток, тому що це не єсть харашо. А по другому просто не 
витримував. Просто фізично не витримуєш без оцього, бо 
тобі надо соображать, робити документи, закривати-від-
кривати зміни, куча різних звітів — просто не витягува-
ли по-іншому».

операторка, Київська область

Стояча робота, нічні зміни, нестача відпочинку (наприклад, через 
потребу замінити відсутніх працівниць) призводять до проблем з 
ногами, спиною, травленням, очима, тиском тощо. Як вже зазнача-
лося, деякі працівниці не могли працювати під час нічних змін, адже 
мали проблеми зі здоров’ям, однак на денну зміну менеджмент їх 
переводив не завжди.

Ще одна працівниця зазначала, що через роботу біля грилю у неї 
та її колег були проблеми зі шкірою. Саме тому вони за власної іні-
ціативи домовилися мінятися видом роботи — півзміни на касі біля 
грилю працює одна працівниця, півзміни — інша.

Можна констатувати, що в питаннях безпеки праці на заправках 
«ОККО» переважають позитивні практики, однак порушення зако-
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нодавства та незабезпечення комфортних умов праці (див. попере-
дній розділ), а також нестача персоналу спричиняють інтенсифіка-
цію праці, надурочні зміни та брак належного відпочинку. Окреслені 
практики компанії щодо режиму та умов праці не лише порушують 
низку законодавчих норм, а й суперечать декларованій політиці 
компанії про створення комфортних умов праці.
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Кар’єрні перспективи

Компанія «ОККО» позиціонує себе як роботодавця, який всіляко 
сприяє кар’єрному просуванню персоналу. Так, серед принципів 
політики мотивації праці, що прописані в «Кодексі корпоративного 
управління», окремо зазначено:

«надання працівникам можливостей навчання та підвищен-
ня кваліфікації».

В «Окремій фінансовій звітності» компанії також прописано, що:

«Кадрова політика АТ “Концерн Галнафтогаз“ спрямована 
на довготривалу співпрацю з усіма членами команди, тому 
компанія пропонує своїм співробітникам широкий спектр 
навчальних програм, оскільки висококваліфіковані й моти-
вовані до постійного саморозвитку працівники є істотною 
конкурентною перевагою будь-якого бізнесу».

У «Нефінансовому звіті» окремим пунктом іде тема розвитку персо-
налу, де зокрема зазначено:

«У 2019 році компанія продовжила обраний курс на розвиток 
професійних навичок працівників та управлінських навичок 
керівників, а також посилила акцент на застосуванні сучас-
них інструментів і тематик у навчанні».

У цьому звіті також наведено детальні дані про кількість очних та 
дистанційних людино/годин навчання, проведеного компанією для 
своїх співробітників за останні роки.

Про можливості кар’єрного просування згадували всі опитані праців-
ниці — це офіційна стратегія компанії, на якій вона публічно акцен-
тує в своїй кадровій політиці. Учасниці інтерв’ю згадували своїх 
знайомих, які змогли отримати підвищення, або наголошували, 
щоменеджери їхніх заправок починали операторками. На перший 
погляд видається, що звичною траєкторія розвитку, яку пропо-
нує компанія, є молодший оператор — оператор — товарознавець/
менеджер тощо. Цю політику можна розглядати як позитивну.

«У нас операторка працювала зі мною, то вона згодом стала 
менеджером заправки. Звільнився менеджер, і вона пішла… Тобто 
з оператора ти можеш стати товарознавцем, якщо є така мож-
ливість: чи звільнилась людина, чи щось не дай бог трапилось. 
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А також ти можеш подати заявку на менеджера. Нам навіть 
[повідомляли] десь раз в три місяця… Ну воно мабуть ще зале-
жить від того, наскільки там менеджерів не вистачає — тобто 
приходить смс-повідомлення, не від нашого менеджера, а просто 
от приходить на мобільний телефон — у тебе є можливість 
стати менеджером, якщо тобі цікаво, — зателефонуй до нас і 
номер телефона. Тобто це можливо. Ти можеш прийти пісто-
лєтчиком, а потім в ітогє стать менеджером».

операторка, Чернігівська область

Однак на практиці ці перспективи обмежуються кількома 
об’єктивними факторами. Насамперед йдеться про очевидно обме-
жену кількість керівних посад. Саме тому навіть працівниці, яким 
обіцяли підвищення, не завжди його отримують. Варто зазначити, 
що на рівні однієї заправки наявні ризики зловживання, оскіль-
ки підвищення може залежати від взаємин з керівництвом.

«Я просилась, конечно, когда я устраивалась на работу, я хоте-
ла на кассира. <…> С кассой я умею, вот. Но как не было младших 
операторов, вакансий не было на кассира — то есть я устрои-
лась туда. Но с тем условием, что меня в течении месяца там, 
двух переведут на кассира. Но в оконцовке людей понабирали, я 
говорю — ну, раз так, я [увольняюсь]. <…> Вот девочка прора-
ботала шесть лет кассиром, вот, потом она стала товарове-
дом, и как бы возможность была перейти на менеджера. Но она 
насколько добивалась — два года — что она просто написала 
заявление об увольнении. Потому что говорит: “Ну до товаро-
веда я доросла, два года проработала, а больше ничего не дела-
еться”. Все меняются менеджеры, а ее [не повышают]».

молодша операторка, Донецька область

Однак ключовим обмежувальним фактором стає додаткове навчан-
ня, яке треба пройти для отримання підвищення. Очевидно, що воно 
вимагає часу, проте його в працівниць часто немає саме через графік 
роботи, дорогу до роботи, та хатні обов’язки,особливо якщо є діти. 

«Да, можливість кар'єрного росту є. Там як ти працюєш, мені 
навіть пропонували йти на товаровєда з оператора. Але я не 
захотіла, бо це п’ять днів їздити [на навчання]. П’ять днів у 
тиждень з 9 до 6 [години] чи з 8 до 5, але п’ять днів. І так мені 
вставати з самого рання. А так єсть — прєдлагають. Піс-
толєтчики на операторів переводяться, а можна йти вище-
вище — як ти себе покажеш, в принципі».

операторка, Київська область
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«Там єсть таке. Але я ж кажу, для цього… ну, для цього 
дуже потрібно часу багато. То єсть, якщо немає сім'ї, якщо 
ви плануєте чисто зробити там тільки кар’єру, зроста-
ти по кар’єрним сходинкам, то да — воно підходить. А для 
людей, в яких є сім'ї, воно не підходить. Тому що там, ну, 
там потрібно весь свій час віддавати роботі. Навчатися, 
навчатися, працювати, тільки на вищому уровні, викону-
вати плани, щоб керівництво замітило, що ти стрімишся, 
і тільки тоді ти можеш піднятися по кар’єрному… лєсніці. 
Можеш менеджером стать і піти више».

операторка, Київська область

«Да, там є можливість кар’єрного росту. Я керувала однією 
заправкою, мені пропонували двома керувати. Але ну скажем 
так, у зв’язку з тим, що у мене маленька на той час була 
дитина, то я фізично не змогла би керувати двома заправ-
ками».

менеджерка, Вінницька область

Навчання в позаробочий час, знову ж таки, є проблемою у кон-
тексті гендерної нерівності, що встановлює певні обмеження 
кар’єрного просування для працівниць з дітьми. Тож хоча пра-
цівниці не вважали, що їх дискримінують, як порівняти з чоловіка-
ми (які на рівні персоналу здебільшого працюють заправниками), 
створені умови призводять до ускладнення доступу жінок до 
вищих посад. Як зазначила одна з учасниць інтерв’ю — це робота 
для молодих і бездітних. 

«[Звільняються, бо] тяжко. Ну, там дійсно… це така робо-
та, скажем так, для молоді. Тот, хто може довше стояти, 
наприклад, довго стояти».

операторка, Київська область
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Захист трудових прав 
і механізм скарг

На заправках «ОККО» є профспілка. Про це окремо наголошується 
в «Нефінансовому звіті» компанії:

«Понад 80% працівників компанії є членами Всеукраїнської 
професійної спілки “Співдружність”. Профспілкова організа-
ція виступає організатором багатьох робочих і соціальних 
процесів, забезпечує додаткові привілеї працівникам».

Однак за результатами дослідження, жодна з опитаних працівниць 
не змогла назвати хоч один випадок, коли профспілкова орга-
нізація озвучувала незадоволення працівників менеджменту чи 
керівництву компанії, або намагалася покращити їхні умови праці. 
Профспілку такого типу з впевненістю можна віднести до класич-
них «кишенькових», «жовтих», «контрольованих» профспілок, що 
залучаються керівництвом компанії. Профспілка на «ОККО» справді 
інколи «роздає» подарунки, однак не бере жодної участі, аби відсто-
яти права опитаних працівниць. Частина з них зазначали, що вони 
та їхні колеги входять до профспілки, проте суттєвої допомоги не 
отримують. Деякі працівниці зазначали, що не знають, чи є вони 
членами профсппілки. Виникає припущення, що профспілка ство-
рена для іміджу компанії або для того, щоб вона підписувала доку-
менти як представник робочого колективу.

«На якийсь там празник нам білети в цирк давали, но я не 
ходила, бо в мене була робоча зміна. На 8 березня нам пода-
рили коробочку конфеток. І більше нічого такого не припо-
мню».

операторка, Київська область

У випадку виникнення скарг працівниці зазвичай звертаються по 
вертикалі менеджменту — у першу чергу, до менеджера заправ-
ки. Водночас виникає ризик зловживання чи помсти, адже в 
цьому випадку взаємини з керівництвом відіграють значну роль. 
Працівниці можуть також звертатися до регіонального менедже-
ра або в центральний офіс, наприклад, на гарячу лінію. Останнє 
можна окреслити як потенційно позитивну практику. Деякі праців-
ниці згадували про спроби «достукатися» до вищого менеджменту, 
однак вони жодними змінами не закінчувалися. Під час досліджен-
ня не вдалося виявити випадки, коли будь-який із названих каналів 
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скарг давав змогу вирішити суттєві й системні проблеми з оплатою 
чи умовами праці (див. попередні розділи).

«[Трудові конфлікти] якісь були, бо помню зараз, що мали 
якусь групову заяву писати в офіс. Но нащо чого, і на якій 
заправці — я не можу вспомнить. Чи то із-за цього менедже-
ра… Бо відколи вона прийшла, чоловік шість звільнилося 
з заправки».

операторка, Київська область

Саме тому найчастішим способом «протесту» з боку працівниць є 
звільнення. Цей шлях обрала частина учасниць інтерв’ю, а також 
працівниці розповідали про випадок звільнення всього колективу 
заправки через погану оплату праці. Цей випадок описано в розділі 
«Оплата праці на заправках «ОККО», але він, ймовірно, не єдиний.

«У нас раніше не було цієї теплової вітрини, первий рік як 
працювала. А потім поставили. І в нас тоді звільнилося 
мабуть… ну, у нас два оператора тільки залишилось. Як 
вони поставили теплову вітрину, пішли оці недостачі, то 
люди позвільнялися».

операторка, Чернігівська область

«Після мого звільнення майже всі, хто працював, також 
звільнилося. Тільки дві особи досі працюють, тому що їм 
немає куди дітися».

операторка, Вінницька область

В умовах відсутності дієвого механізму колективного захисту тру-
дових прав, працівниці залишаються сам на сам із роботодавцем, 
що негативно впливає на дотримання їхніх прав. Одним із яскравих 
проявів цієї незахищеності є практика незаконного звільнення, що 
може мати ознаки тенденції, а не випадкового явища. Ці випадки 
оформляються як звільнення за власним бажанням, однак фактич-
но менеджмент неформально повідомляє працівницям, що вони 
мають написати заяву «за власним бажанням», якщо виникає 
ситуація, яка не влаштовує менеджмент. Так, цю ситуацію описа-
но в розділі «Робочий час та умови праці», — працівниць змушували 
писати заяву на звільнення, бо вони не могли вийти на роботу за 
станом здоров’я. Як уже зазначалося, ці випадки є непоодинокими.

«І потім [менеджерка] ще й взяла мене просто і звільнила. 
Ще й по вайберу. Тобто вона мені щось дзвонила, я не могла 
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взяти трубку якраз там — чи додому їхала [після роботи], 
чи щось таке. І потім дивлюся — повідомлення там уже в 
особисті мені прислала, що ти звільнена. Всьо. [Людей] 
могли звільнити от якби там в розмові, або таким чином 
— в особисті повідомлення, чисто менеджери цих заправок. 
Їм, наприклад, щось не подобається, як людина робить».

товарознавиця, Київська область

«У него была проблема с предыдущей работой — травма 
ноги. И как 12 часов у нас стоячая работа — тоесть у него 
были конечно проблемы с этим. И менеджеры никак не реа-
гировали на это. Потому что он не жаловался, потому что 
знал, что либо его уволят — ну, попросят написать заявле-
ние на увольнение. Потому что они ж не имеют право уво-
лить человека так».

молодша операторка, Донецька область

«Вона не звільняла, вона заставляла написать заяву».

операторка, Київська область

Водночас менеджери мають важелі для впливу на працівників, якщо 
ті не хочуть звільнятися. Окрім психологічного тиску, до якого може 
вдатися керівництво заправки, є ще механізм економічного тиску, 
зумовлений можливістю зловживати наявною системою оплати 
праці, зокрема системою преміювання.

«Менеджер на будь-якій заправці "ОККО" він може як знизи-
ти КПД, тобто да, там нарахування якихось відсотків за 
виконання плану в місяць, да. Що, наприклад, людина отри-
мує тільки голу ставку. Вона ж табелірує людей, вона може 
там поставить ноль і людина отримує чисту ставку».

товарознавиця, Київська область

В умовах незахищеності, тобто за відсутності дієвих шляхів відстою-
вання трудових прав, ці дії з боку менеджменту призводять до суттє-
вого падіння зарплатні людини, що зрештою веде до її «добровіль-
ного» звільнення. 
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Рекомендації

На заправках «ОККО» наявна низка позитивних практик, зокрема 
щодо умов та безпеки праці (кондиціонери в приміщеннях, тривожна 
кнопка, денні зміни тощо), кар'єрного просування (курси для підви-
щення кваліфікації). Варто зазначити, що здебільшого дотримують-
ся законодавства, що корелює офіційне працевлаштування, строки 
виплати заробітної плати, лікарняних і відпусток, а також безпеку 
праці. Однак під час дослідження виявлено суттєві порушення полі-
тик ЄБРР та законодавства в системі оплати праці (зокрема щодо 
прозорості її нарахування та перекладання виробничих витрат на 
працівниць), забезпечення комфортних умов праці (невиправда-
но стояча робота, відсутність належних перерв у роботі), негативні 
менеджерські практики (психологічне насильство, примушування 
до звільнення тощо) а також недостатні умови для дотримання ген-
дерної рівності (зокрема, в графіку роботи та в кар’єрному просу-
ванню жінок із дітьми). За результатами дослідження розроблено 
низку рекомендацій, аби в майбутньому дотримуватися трудових 
прав та принципів із метою забезпечення гендерної рівності.

1. Забезпечити прозорість нарахування заробітної плати, зокре-
ма премій (видавати роздруківки, у яких пояснюватиметь-
ся начислення зарплатні) та компенсування матеріальної 
шкоди й недостачі, створити умови для їхньої мінімізації, усу-
нути практики неформальних виплат і відрахувань, належно 
обліковувати й оплачувати понаднормові години праці. Аби 
втілити цю рекомендацію, варто усунути прямі порушення 
законодавства, як-от: неоплата понаднормових годин роботи, 
неналежне інформування про нарахування та відрахування, 
перекладання матеріальної відповідальності на працівниць, 
якщо їхня вина  невиявлена.  Не менш важливо забезпечити 
достатню кількість персоналу, аби створити умови для збере-
ження матеріальних цінностей.

2. Забезпечити гідну й передбачувану оплату праці, що забез-
печить гідний рівень життя, зокрема жінок із дітьми, а також 
виключить потребу в додаткових підробітках та не створюва-
тиме залежність в умовах гендерної нерівності.

3. Забезпечити дотримання законодавчо встановленого графіку 
позмінної роботи, зокрема частоти й тривалості змін та обідніх 
перерв. Аби втілити цю рекомендацію, варто усунути прямі 
порушення законодавства, як-от недотримання режиму праці 
та відпочинку, а також забезпечити достатню кількість пер-
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соналу, щоб вивільнити достатньо часу для вихідних і обідніх 
перерв, зокрема в умовах непередбачених обставин, напри-
клад, раптової хвороби чи звільнення персоналу.

4. Забезпечити прийнятний графік праці для людей зі сімейними 
обов'язками, додатковими медичними потребами та обмеже-
ними можливостями.

5. Створити комфортні умови праці та усунути практики приму-
шування до стоячої роботи в тих випадках, коли немає вироб-
ничої потреби. Варто забезпечити належні умови праці для 
людей із додатковими медичними потребами та обмеженими 
можливостями.

6. Усунути практики психологічного тиску та примушування 
до звільнення, а також  дотримуватися законодавства щодо 
законних підстав для звільнення.

7. Запровадити належне забезпечення засобами захисту, витрат-
ними матеріалами, необхідні для виробничого процесу та ком-
фортним робочим одягом, зокрема з урахуванням гендерних 
відмінностей; виключити умови, за яких працівниці змушені 
купувати ці засоби захисту та витратні матеріали за власний 
кошт.

8. Створити політики та механізми задля запобігання зловжи-
вань з боку менеджменту заправок, зокрема в розрізі оплати 
праці, встановлення графіку роботи, кар'єрного просування, 
розірвання трудового договору; створити дієві механізми для 
самоорганізації, скарг та розв’язання трудових конфліктів.

9. Створити умови для подолання гендерного дисбалансу в роз-
різі кар'єрного просування, зокрема, розглянути можливість 
проведення підвищення кваліфікації та навчання в робочий 
час.

Окреслені заходи не лише дадуть змогу усунути порушення законо-
давства, політик ЄБРР та компанії, а й допоможуть уникнути плин-
ність кадрів та брак персоналу, адже їхнє ігнорування погіршує 
умови праці на заправках «ОККО» та спричиняє звільнення кваліфі-
кованих працівників і працівниць за власним бажанням.
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Додаток. Опитувальник

1. Укажіть ваш вік та стать.

2. Укажіть відстань між місцем проживання і роботою. 
Скільки часу витрачається на дорогу

3. Чи є у вас діти? Якщо так, то скільки? Хто піклується про них, 
коли ви працюєте? 

4. Ким ви працюєте? Як давно? Якщо звільнилися, то уточніть 
причини та обставини.

5. Чи є у вас денна/тижнева/місячна норма, яку маєте виконати?

6. Чи доводиться вам працювати понаднормово? 

7. Скільки орієнтовно понаднормових годин (у середньому 
на тиждень) ви працювали впродовж останніх чотирьох 
тижнів?

8. Як часто за останні три місяці вам доводилося працювати 
в суботу? У неділю?

9. Ви відмовлялися коли-небудь працювати понаднормово? 
Якщо так, то з якої причини? 

10. Скільки вам додатково платять за понаднормову роботу? 

11. Чи важко вам отримати лікарняний/вихідний, якщо захворіла 
дитина або ви самі? 

12. Скільки днів чи тижнів річної відпустки ви використали 
минулого року? 

13. Скільки вам платили під час відпустки? 

14. Що вам найбільше не подобається на робочому місці? 
Що заважає? 

15. Чи доводиться, на вашу думку, мати справи з хімічними 
речовинами, що можуть впливати на здоров’я?  



Звіт дослідження  у сфері суспільних наук щодо дотримання законодавства з праці та ґендерної рівності на АЗС «ОККО»46

16. Які засоби безпеки (спецодяг, маска тощо) ви зазвичай 
використовуєте? Їх надає роботодавець? Чи доводилося вам 
повертати їхню вартість? Чи вираховувалася їхня вартість 
з вашої зарплатні? 

17. Ви або ваші колеги часто хворієте через роботу? Ви або ваші 
колеги маєте професійні захворювання, наприклад проблеми 
органів дихання, подразнення шкіри, очей, носа, горла, 
проблеми зі спиною тощо? 

18. Чи траплялися з вами виробничі травми? Чи знаєте ви 
про подібні випадки з колегами? 

19. Чи є на роботі та безпосередньо на вашому на робочому місці 
система медичної допомоги? 

20. Чи проводить роботодавець тренінги з безпеки на робочому 
місці? Чи пояснюють робітницям про професійні ризики?

21. Чи бували протягом шести останніх місяців трудові інспекції, 
що перевіряли б ваше робоче місце й уточнювали про умови 
праці? 

22. Скільки ви отримували помісячно за останні три місяці брутто 
(до вирахувань) і нетто (чистими), включаючи понаднормові? 

23. Чи відомо вам, як саме розраховується ваша зарплатня? 
Чи надавали вам документи, які пояснюють спосіб 
її нарахування? 

24. Чи платять вам за всі понаднормово опрацьовані години? 
Якщо так, то чи платять вам відповідно до законодавства? 

25. Чи є незрозумілі для вас вирахування із зарплатні? 
Чи застосовують «грошові» покарання? Якщо так, то за що? 

26. Чи трапляється так, що частину зарплатні, яку вам мали б 
виплатити, не виплачують або вимагають віддати частину 
вже виплаченої? 

27. Яку роботу на фабриці зазвичай виконують жінки, а яку — 
чоловіки? 

28. Чи є якісь умови/обставини, що не дають змогу виконувати 
певну роботу чоловікам/жінкам?
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29. Чи платите ви або роботодавець обов’язкові соціальні внески 
(пенсія, на випадок хвороби чи безробіття)? 

30. Скільки людей у вашій сім’ї працевлаштовані?

31. Чи маєте ви якусь додаткову роботу? Чи маєте присадибну 
ділянку або город із метою підзаробити (наприклад, продати 
щось)? 

32. Яких побутових речей вам найбільше бракує? Які саме 
побутові речі не можете придбати вже зараз? 

33. Чи укладений у вас письмовий контракт з роботодавцем? 
Якщо так, то на який період часу? 

34. Якщо виникають скарги на роботі, то що ви робите? 
До кого звертаєтесь? Робите це самостійно чи колективно? 

35. Чи є на роботі профспілка? Чим вона займається? 
Чи звернулися б ви до профспілки, якщо виникне проблема 
або конфлікт? 

36. Чи були у вас на роботі коли-небуть трудові конфлікти? 
Якщо так, то яка їхня причина? Який був результат? 

37. Чи є у вас та ваших колег перспективи кар’єрного зростання?

38. Чи сприяє компанія кар’єрному зростанню працівниць?

39. Які перешкоди виникають на шляху кар’єрного зростання?

40. Як ви охарактеризували б психологічну атмосферу 
на робочому місці?

41. Чи зазнавали ви фізичного/сексуального/психологічного 
насильства на робочому місці (з боку клієнтів, менеджменту, 
колег)? Якщо так, то за яких обставин?

42. Чи робить щось роботодавець, аби запобігти насильству?
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