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Про проловження пр}rзупlrнення дii
тр}.довItх договорiв 8 умовах во€нного
стацy в TpaBHi 2022 року

Вiдповiдно до ст. 13 Закону Украiни кПро сrрганiзацiю трудових вiднооин в yп,loBax
ВОеННОГО СТану>> вiд 15 0З.2022 }lb 21З6-Ж, Указу Президента Украiни кПро введення воснного
СТаНУ В YKpaiHi> вiд l8,04.2022 NЬ 25912022, затвердженого Законом Украiни вiд Ж.а4.2а22
Jф 22l2-1X, y Зв'яЗку з вiйськовою агресiсю проти Украiни, що виюIючае можливiсть надання та
виконання рботи через вiдсутнiсть замовлеЕь i зупинення виробництва

НАКАЗУЮ:

1. Прловжити призупинення дii трудових дýговорiв з 25,а4.2022 р, ло припинення або
скаýр8ння вOеIlЕого cTaJ{y 25.а5.2022 р. чи вiдновлsннrl мо}IФIивостi надати i виконувати робоry
наступним rryацiвникам ЩI,,CBIdOO":

ВЕДЕРНИКА Вадима Кiмовича, завiдувача сектору управлiння системою якостi;
ВИШЕГОРОДСЪКОiОлениОлегiвни, завiдувача секторусертифiкачii;
ШЕВЧЕНКО Олени Вiталiiвни, завiлувача сектору стандартизацiТ;
ЗВОНАРЬОВОi Ва-пентини ýмитрiвни, провiдного iHlKeHepa (хiмiчнi технологiТ)

лабораторii випробувань,

р.

СРЪОМIНА Григорiя Терентiйовича,

ЛЕГКУНА Свсентiя Порфировича,
МАJТЕНОВСЪКОГО Сергiя Iвановича,
ОДНОýОЗОВА Володимира Iваяовr,{ча.

ПАРшЕНкоВоi Наталi i МиколаТвни,

шЕЙкА В iтал iя Iванови.Iа

провiдного iнженера з налагодження й
випробувань лабораторii випробувань;
заступника директора з науковоТ роботи;
прибирапьника,виробничI,D( примiщень;
провiдrого наJкового спiвробiтника (електрнiка)
сектору випробрань елекгробезпеки та метрологii;
ilolteHepa з метрологii 2 категорii сеюору
випробувань елсктробезпеки та метрологii;
TexHilca з Ё{lшIагоджеrrня irвшlробувань 1 категорii,

2. Iнспектору з кадрiв Iгорю ffУБОВИКУ:
- ЛОвiДомити про призупинення дii трудових логоворiв даних працiвникiв i за моrклlrвостi -

ознайомити пiд rriдпtлс чи надiслати копiю наказч електронною пош,гою або iншим засобом
комунiкалii;

- Вести табелi облiку внкористання робочого часу, невiдпрашьованого y зв'язку iз
призупt{ненням лii трt,лових договорiв.

З. Головному бжгалтерч IHHi ХОДИМЧУК нараховрати заробiтну платy, гарантiйнi та
компенсацiЙнi виплати та фiксувати розмiр сдиного внескт на загаJIьнообов'язкове державне
соцiальне cTpaxyвaнFu{, якwй пiдлягав би вигlлатi iз сум заробiтноi плати та компеЕсацiйних
виплат.

4. Контроль за виконанням наказу заJrишаю за

Виконувач обов'язкiв ди:ректара**Jё Анатолiй олЕФIРЕнко


