
  

ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
 

СІВЕРСЬКО-ДОНЕЦЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ  ВОДНИХ  РЕСУРСІВ  
 

НАКАЗ 
 

       Слов’янськ            
 

 від  27.09.2022                                                                                         № 119-ос 

 
 

Про призупинення дії трудового договору 

 

 

Керуючись статтею 13 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-ІХ, Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв’язку з 

військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та 

виконання роботи у повному обсязі,  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призупинити дію трудового договору з 01.10.2022 до відновлення 

можливості виконувати роботу у повному обсязі але не пізніше дня припинення 

чи скасування воєнного стану, з наступними працівниками, які зазначені у 

Додатку №1 до Наказу.  

Підстава: службові записки провідного інженера з підготовки кадрів Юлії 

Дроботіної від 26.09.2022, начальника служби сторожової охорони 

водогосподарських об’єктів Дениса Ананко від 26.09.2022  

2.Провідному інженеру з підготовки кадрів (Бєлова, Дроботіна) та  

начальнику служби сторожової охорони водогосподарських об’єктів (Ананко) 

забезпечити інформування працівників зазначених у Додатку №1 до цього 

Наказу про призупинення дії трудового договору  шляхом: 

- ознайомлення працівників під підпис із цим наказом (за можливості); 

- надсилання копії наказу електронною поштою або іншим засобом 

комунікації. 

3.Провідному інженеру з підготовки кадрів (Дроботіна) та начальнику 

служби сторожової охорони водогосподарських об’єктів (Ананко) вести табель 

обліку використання робочого часу, невідпрацьованого у зв’язку із 

призупиненням дії трудового договору, з зазначення позначки «І» («Інші 

причини»). 

4.Головному бухгалтеру – начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності (Ткачова) фіксувати, але не виплачувати заробітну плату працівникам 





 

 

                                                        Додаток 1 

                                                                        до наказу від 01.10.2022 №__ 
 

Список працівників 

Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, 

з якими призупинено дію трудового договору з 01.10.2022 
 

 

№ 

з/п 
Прізвище, імя по батькові Посада 

Дата 

ознайомле

ння 

працівника 

з наказом 

Підпис 

працівника 

Мангушська експлуатаційна дільниця 

1 Вовк Павло Григорійович 
Начальник насосної 

станції.(Стародубівська ЗС ) 

  

2 

Грошков                             

Микола Миколайович 

 

Машиніст НУ 4р. 

(Стародубівська ЗС ПНС) 

  

3 

Дегтяр                                

Василь Іванович 

 

Машиніст НУ 4 р. 

(Стародубівська ЗС ГНС) 

  

4 
Демко                           

Віктор Михайлович 

Машиніст НУ 3 р. 

(Стародубівська ЗС ПНС) 

  

5 

Єфремов                               

Валентин Юрійович 

 

Елетромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 5 р. 

  

6 
Коноваленко                          

Олексій Лазарович 

Машиніст НУ 4 р. 

(Стародубівська ЗС ГНС) 

  

7 
Руденко Микола 

Васильович 

Машиніст НУ 4 р. 

(Стародубівська ЗС ГНС) 

  

Служба сторожової охорони водогосподарських об’єктів 

8 
Мартиненко Юрій 

Борисович 
сторож 

  

 


	НАКАЗ

