
 

ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
 

СІВЕРСЬКО-ДОНЕЦЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ  ВОДНИХ  РЕСУРСІВ  
 

НАКАЗ 
 

       Слов’янськ            
 

 від   01.07.2022                                                                                № 83-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 01.07.2022 до відновлення 

можливості виконувати роботу у повному обсязі але не пізніше дня припинення 

чи скасування воєнного стану, з наступними працівниками, які знаходяться на 
окупованій території, РФ або РБ та виходять періодично на зв'язок, згідно 

Додатку №1 до Наказу.   

Підстава: службові записки заступника начальника відділу водних 

відносин та ведення водного кадастру Ірини Пащенко від 30.06.2022, 
начальника Лиманської експлуатаційної дільниці Валерія Власова від 

30.06.2022, провідного інженера з підготовки кадрів Юлії Дроботіної від 

30.06.2022. 
2.Провідному інженеру з підготовки кадрів (Бєлова) спільно з 

керівниками відповідних структурних підрозділів 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.Керівникам структурних підрозділів (Пащенко, Власов), провідному 

інженеру з підготовки кадрів (Бєлова, Дроботіна) вести табель обліку 

використання робочого часу, невідпрацьованого у зв’язку із призупиненням дії 

трудового договору, з зазначення позначки «І» («Інші причини»). 





 

 

Додаток 1 до наказу 

від 01.07.2022 № 83-ос  
  

Список працівників 

Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, 

з якими призупинено дію трудового договору з 01.07.2022 
(які знаходяться на окупованій території, РФ та РБ 

 та виходять періодично на  зв’язок) 
 

№ 

з/п 

Прізвище, імя по 

батькові 
Посада 

Дата 

ознайомлення 

працівника з 

наказом 

Підпис 

працівника 

1 
Капленко Олег 

Володимирович 

провідний  інженер-енергетик 

служби експлуатації 

водогосподарських систем 

  

2 
Семенюк Наталя 

Анатоліївна 

провідний інженер з 

використання водних ресурсів 

відділу водокористування 

  

3 
Бойко Денис 

Андрійович 

диспетчер диспетчерської 

служби керування 2к. 

Мангушської експлуатаційної 

дільниці, 

інженер із застосування 

комп’ютерної техніки 1к. (за 

сумісництвом) 

  

4 
Савченко Сергій 

Григорович 

тесляр 5 роздяду Лиманської 

експлуатаційної дільниці 

  

5 
Савченко Олександр 

Григорович 

слюсар з ремонту 

технологічних установок 5 

розряду Лиманської 

експлуатаційної дільниці 

  

6 
Зіньков Олександр 

Васильович 

сторож Лиманської 

експлуатаційної дільниці 

  

7 
Лапіков Сергій 

Володимирович 

обхідник гідроспоруд 

Лиманської експлуатаційної 

дільниці 

  

8 
Омельченко Марина 

Валеріївна 

Провідний інженер з 

використання водних ресурсів 

відділу водних відносин та 

ведення водного кадастру 

  

  

 

 

 
 

 


	НАКАЗ

