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Про виконання роботл
пiд час во€ннOго стану
в берзнi ?0?2 року

/{ля органiзацii роботи пiдприемства в умовах запроваджеяого воснного стану вiдповiдно
до Указу Президента YKpaiHrl кПро введення во€нного стану в YKpaTHi> вiд 24,02.2022
Ns б412022, затверд2кеного Закоцом Украiни ьш74.02.2022 "h{Ь 2|02-I.Х, у зв'язку з вiйськовою
агресiсю проти Украiни, що ýпричинило немож.пивiсть повноцiнного функцiонування
гtiдпрне*лотва.

НАКАЗУЮ:

1. Днулгrовати наказ вiд 28.02.2а22 р, ЛЪ 59 по ЩП (СВЦОО} про призyлинення дiТ

трудових договорiв в },мовах во€нного стану в березнi мiсяцi через помилковiсть його
оформлення.

2. Замiнити в пуrrктi 1 наказу вй 2З.OЗ,2а22 р. ]!Ь 65 слова <<Проdовэк:uпlll прL,lзупltltелttlrl>>

на <<П рtlз yrluH лп?1 u>>.

З. Оголосrrти простiЁl не з вини працiвникiв з 0l,аЗ.22 р. до 26,0З.2022 р. тимчасово до
особлrrвого розпорядхtення наст},пяи}{ працiвникаl\{ центр}r. яких в даних yмовах не мо}юI]иво

забезпечити роботою:

завiдувачу сектору управлiння системою якостi;
завiлувачу сектору сертифiкаrrii,
провiдному iнженеру (хiмiчнi технологiТ)
лаGсраторii випробувань;
провiдноruу iнженер1, з наJтагодження й
випробувань лабораторii випробувань;
заступнику директора з HayKoBoi роботи;
прибиральнику виробничI{х примiшень;
провiдн ому науково},rу, слi вробiтнику ( еле KTpoHi ка)
сектору випробувань ел екгробез пеки та метрологi Т;

iяженеру з метрологiТ 2 категорiТ сектору
випробувань електробgзпеки та метрологii:

СiВАЧЕНКУОлексiюОлександровичу" ЕачатIьникулабораторiiвипробувань;
шЕйlкУ Вiталiю Iванови.lу, TexHiKy з налагодження й випробувань i категорii.

4. Пiд час простою даним працiвникам дозволити не виход}iти н,а роботу до закiнчення
простою" якщо не виникýе TepMiHoBoT потреби вiдновлення робiт.

ВЕЛЕРН}КУ Вадиму Кiмовичу,
ВИШЕГОРОДСЬКР] Оленi Олегiвнi,
ЗВОНАРЬОВIiТ Валентинt' flмитрiвнi,

€РЪОМIНУ Григорiю Терентiйовичу,

Л ЕГКУНУ Свсентiю Пrэрфировлтчу,
МАЛЕНОВСЬКО};tУ Сергiю Iвановичу.
ОДНОЕОЗОВУ ý*лодипr ирv lваяовичli,

пАршtrнковrй Натацii Миколаiънi.
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5, ГОловному бухгалтеру ХОflИМl{УК lHHi провести вiдповiднi розрах}т{ки заробiтноТ
плати на весь перiол простою для даних праtliвникiв, виходячи з Бимог ст, l lЗ КЗлП у розмiрi
2/3 тарифноi ставки (посадового оклалу).

6, 1нспекrору з кадрiв ДУБОВИКУ Iгорю:

- повiдоыитr{ про простiй да}tих прачiвнккiв i за мохаqивостi-ознайомити з наказолt пiд
пiдпис чи надiслати копiю наказу електронною поштою або iншим засобопл комунiкацii;

- Вести табелi облiку використання робочого часу" невiдпрацьованого у зв'язку з
просто€м.

7. Коятр*ль за внконанням нiжазy зffIЕшаю за собою.
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