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Про проаовNtення прrrзупинення дii
трудовirх договорiв в }.,MoB;rx военного
стану в KBiTHi 2022 рокт

Вiдповiдно до ст. 13 Закону Украiни кПро органiзацiю трудових вiдносин в умоВах
военного стану>> вiд 15.03.2022 Лg 21З6-1Х, Указу Презилента Украiни кПро ввелення воснного

стану в YKpaiHi>> вiд 14.0З.2022 Jф 13З12022, затверлженOго Законом Украiни вiд 15.0З.2022

}ф 2l lg-IX" у зв'язь1 з вiйськовою агресiсю проти Украiни, що виключа€ можливiсть надання та

викояаfiня роботи через вiлсутнiоrъ замовлень i зупrлнення виробничтва

FlАКАЗУЮ:

1. Продовхсити lrризупинення дii трулових договорiв з 26.0З.2022 р. до rrрипи,нення або

скасування во€нног0 стану 25.а4.2а22 р. чи вiлновлення можливостi надати i виконувати робоry
HacTyп}t}lм прачiвникам ýП .,CBL{OO".

ВЕДЕРНИКА Вадима Кiмовича, завiдрача сýкгору управлiнlrя системою якостi;

ВИШЕГОРОДСЪКОi Олени Олегiвни, завiдувача сектору сертифiкачii;
ШЕВЧЕНКО Олени Вiталiiвни, завiдува.lа сектору стандартизацii;
ЗВОЁ{ДРЬОВОi Валентини,Щмитрiвни, провiдного.iюкенера (хiмiчнi технологii)

лабсратсрii випробувань,
СРЪОМIНА Григорiя Терентiйовича,

ЛЕГКУНА Свсентiя Порфирвича"
МАIШНОВСЪКОГО Сергiя Iвановича,
ОД{ОПO3ОВА Володимира Iваýýвкча)

провiдного irrженера з ныIагодженtrя й
випробрань лабораторii випробувань;
заступника дирекfора з Hayкoвoi роботи;
гrрибиральник4 виробничrтх примiщень;
провiдного наукового спiвробiтника (елекгрtlнiка)
сектору випробрань електробезпеки та метрологii;

ГlДРIIШНКОВОi Наталii Миколаiвни, iюlceнepa з мотрологii 2 категорil сектору
в}шрбувань електробезпеки та метрологii;

IIIЕЁil{А В iтелiя ъановича, TexHiKa з нелагоджеrшя й випробувань 1 категорii.

2. Iнспектору з кадрiв Iгорю ДУБОВИКУ:
- повiдомити про призупинення дiТ трудових договорiв даних прачiвникiв i за молс;rивостi -

ознайомити пiд пiдпис чи надiслати копiю наказy електронною поштою або iншим заСобом

KoMyHiKauii,
- вестИ табелi облiку використання робочого часу} невiлпрачьOваного у зв'язку iз

призушиЕенням дii трулових логоворiв.
з. Головному бухга,ттерч IHHi ходимчж нараховyвати заробiтну ilлату, гарантiйнi та

комfiенсацiйнi виплаrи та фiксувати Розt*riр €диного внескт на загалънообов'язкове державне

соцiальне CTP&ITBaHH я, якlцй пiдлягав би виплатi iз сум заробiтноi плати та компенсацiйних
виплат.

4, Контроль за виконанIшм наказу заJIишаю за соqою"

Виконувач обов' язкiв директор Анатолiй оJIЕФРЕнко


