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Про призупинення дii
трудавIrх договорiв в умовах воснного
стану в березвi 2022 poK_v

Вiдловiдно до ст. 13 Закону Украiни <IIро органiзаuiю трудових вiдносин в умовах
воснного стану} вiд i5.0З.2022 Ng 21З6-IХ, Указу Президента УкраТни кПро введення во€нного
стаяу в YKpaiHi> slд 24.02,2022 ЛЪ бЦ?а22, затвердх(еного Законом Украiни вiд 24.02,2022
Nc 2l02- IX, y зв'язку з вiйоьковою агресiсю проти Украiни, що виключас можливiсть надання
та виконання рботи через вiлсутнiсть замовлень i зупинення виробництва

НАКАЗУЮ:

l, Призчпинити дiю трудових договорiв з 01.0З.2022 р. ло припинення або скасрання
воснного стану 26.0З.2О22 р. чи вiлновлення лtо;кливостi надати i виконувати робоry нsступним
працiввллка*t ýГl ."СВЦОО":

ВЕДЕРНИКА Вадима Кiмовича, завiдувача сектору управпiння системою якоотi;
ВИIIШГОРОДСЪКОiОлениОлегiвни, завiдуъачасектOрусертифiкацii;
ЗВОНАРЪОВОi Валентиtти ýмитрiвни, провiдного iнженера (хiмiчнi технологii)

лаборторii випрбувань;
провiдного iнженера з налагодження й
випрбрань лабораторii випробрань;
заступника директора з HayKoBoi роботи;
прибирашьника виробничих rrримiщень ;

првiдного нtrукового спiвробiтншса (елекгронiка)
ýекгору випрбуваýь електробезпеки та метрологii;

ГtАРШЕНКОВОТ Наталii Миколаiвни, iнженера з IчIетрологii 2 категорii сектору
випробувань електробезпеки та метрологii;

СIВАЧЕНКА Олексiя Олександровича, HaaI.IJlbHиKa лабораторii випробувань;
ШЕЙКА Вiталiя Iвановича, TexHiKa з налагодженrrя й випробувань 1 категорii,

2, Iнспектору з кадрiв Iгорю !УБОВИКУ:
- повiдомити про призупинення дii трудових договорiв даних працiвникiв i за lчtоlкливостi -

ознайомити. пiд пiдпис чи надiслати копiю наказ}, електронною поштою або iншим засобом
комунiкаuiТ;

- вест*{ табелi облiку використання робочого часy, невiдпрацьованого у зв'язку iз
приз}тl инен ня bl дiТ трудових логоворi в.

З. Головноплу бухгалтеру IHHi ХОДИМЧУК нараховувати заробiтну плату, гарантiйнi та
компенсацiл'iнi виплати та фiксувати розмiр сдиного внесr'.т на загальнообов'язкове державне
соцiаqьне страхчвання, якwй пiдлягав би виплатi iз сум заробiтноi плати та компенсацiйних
виIIлат.

4, Коrrтроrь з& ЕиконаншIм наказу заJIишаю за собою,

СРЪОМIНА Григорiя Тернтifi овичq

ЛЕГКУНА евсентiя Порфировича,
МАIIШОВСЪКОГО Сергiя Iвановича,
ОДНОПОЗОВА Володшмира Iвановича,

Викоrтувач обов'жкiв Анатолiй оЛЕФIРЕнко


