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про продовэrсення призупrrнення дii
трудовrrх договорiв в yмовах во€нного
стану з червЕя ?S22 року

Вiдповiдно д0 ст. 1З Закону YKpaiHrr <Про органiзаuiю трудових вiдносин в умовах
воснного cTaHyD вiд 15.03.2022 ]\Ъ 21З6-rХ, Указу Президента УкраТни <Про введення военного
стану в УкраiЪi> вiд l7.05.2022 }l9 З4112О?2. затвердженого Законом Украiни вiд 22.05.2а22
Ns 226З-Ж, y зв'язкy з вiйськовою агресiею проти Украiни. що виключа€ можливiсть надання та
викOнання роýоти чеFз BiacyTHicTb замовлень i зупинення вирсбництва

FЦКАЗУЮ:

l. Продовжити ilризупинення дii трулових договорiв з 25,05,2022 р. до припинення або
скасува}lня во{Еного стану 23,а8.2022 р. чи вiдновлення можливостi надати i виконрати роботу
настyfiним праttiвникам ДП ".СВЩОО":

ЗВОНАРЬОВОТ Валентини flмитрiвни, провiдного iHxceHepa (хiмiчнi технологii)
лабораторii випробувань;

ВЕJЕРНИКА Вадима Кiмовкча,
IIIЕВ1шНко олени Вiталiiвни.

CPЬOMIFiA Григорiя Терентiйовича,

ЛЕГКУНА Свсентiя Порфировича,
МАЛЕНОВСЪКОГО Сергiя Iвановича,
ОДНОПОЗОВА Володимира Iвановича-

IlАРШЕнкоВоi НаталiТ Мико;rаIвни,

ШЕIlкА Вiталiя Iвановича.

завiдувача сектору улравлiння системою якостi,
завiдувача сектору стандартизацii;

провiдного iнженера з налагодження й
випробувань лабораторii випробувань;
заступнIIка директора з HayкoBoi роботи;
прlrбиральника виробничих примiщень;
провiдного Еаукового crri вроб iтника ( електронi ка)
сектор}, випробувань електробезпеки та метрологii;
iнженера з метрологii 2 категорii сектору
випробувань електробезпеки та метрологii;
технiказ налагодження й випробувань 1 категорiТ.

2. lнспектору з калрiв {горю ДУБОВИКУ:
- повiдоплити пр0 призулинення дii трудових логоворiв даних праtдiвникiв i за моясливостi -

ознайомитtt пiд пiлпис чtl налiслаги копiю нака]}, еJектронною поштоrо або iншим засобом
кrэмунiкачii;

* вести табелi облirry, викOристання робочого часу, невiллрачьованого у зв'язку iз
пр}rзyЁýнелrня+л дii тр\,довt{х логоворiв,

з. Головному бухга.цтеру IHHi Ходимчук нараховуваш{ заробiтну плату, гарантiйнi та
компенсацiйнi виплати та фiксувати розмiр слиного внескч на загальнообов'язкове дерх(авне
соцiальне страхува}rня" який пiдлягав би виплатi iз сум заробiтноi плати та компенсацiйних
виплат,

4, Контролъ за виконанням наказy заJIишаю за,

Виконувач обов' язкiв директора Анатолiй оJЕФРЕнкО


