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__ 2022 

Про змiну в органiзацii" 

ведения виробничоi· 

дiяльностi 

НАКАЗ 

с. Мала Бiлозерка 

Василiвського району 

Запорiзькоi" областi 

№ 130 

У зв'язку з вшськовою агресiею Росiйськоi" Федерацii" проти Укра"iни, Указом 
Президента Укра"iни вiд 24.02.2022 №64/2022 в Укра"iнi 24 лютого 2022 року був введений 
военний стан, який продовжено Указами Президента Украi"ни №133/2022 вiд 14.03.2022, 
№259/2022 вiд 18.04.2022 та 341/2022 вiд 17.05.2022. 

З 26.02.2022 вiйська кра"iни агресора - РФ окупували територi"i на яких знаходяться 
виробничi потужностi ПрАТ «ЗЗРК». З метою забезпечення безпеки працiвникiв 
Комбiнату, громадян та мiнiмiзацii" наслiдкiв руйнування iнфраструктури ПрА Т «ЗЗРК», з 
26.02.2022, тобто з дня окупацii" вiйськами РФ частини територiй Запорiзькоi" областi, 
керiвники ПрА Т «ЗЗРК» почали реалiзовувати програму зупинки Комбiнату. 

Господарська дiяльнiсть та управлiння виробничими процесами ПрА Т «ЗЗРК» 
унеможливлена неправомiрними дiями третiх осiб. Майно ПрА Т «ЗЗРК», що знаходиться за 
адресою: Запорiзька область, Василiвський район, с. Мала Бiлозерка, Веселiвське шосе, 7 
км, перебувае у незаконному володiннi та пiд контролем третiх осiб. ПрА Т «ЗЗРК» 
фактично втратило контроль над пiдприемством i доступ до своi"х виробничих процесiв та 
потужностей, iншого майна, до ycix документiв, у тому числi до тру дових книжок 
працiвникiв, оригiналiв наказiв, особових справ працiвникiв, табелiв облiку робочого часу. 

У зв' язку з повною втратою контролю над виробничими потужностями ПрА Т «ЗЗРК» 
та неможливiстю ведения господарськоi" дiяльностi, керуючись Законом Укра"iни Про 
затвердження Указу Президента Украi"ни «Про введения военного стану в Украi"нi», Закону 
Украi"ни «Про органiзацiю трудових вiдносин в умовах военного стану», 

НАКАЗУЮ: 

1. Члену Правлiння - Технiчному директору Карнауху А.В. призупинити
виробничу дiяльнiсть Комбiнату з використанням майна над яким втрачено контроль. 

2. Заступнику Голови Правлiння - Фiнансовому директору Косеги А., Члену
Правлiння - Директору з будiвництва та реконструкцi"i Мiрошниченко П.О., Члену 
Правлiння - Комерцiйному директору Варавцi В.В., Директору з охорони працi Бодосову 
Ю.М., головному механiку Новiку В.А., головному енергетику Башинському Д.В., 
головному геологу Колотiевському Р .П. повiдомити пiдряднi органiзацii" про призупинення 
виробничоi" дiяльностi Комбiнату. 

3. Директору з персоналу Фiлiну А.В.:
3 .1. Пiдготувати списки працiвникiв та наказ про призупинення з ними тру дових

договор1в. 
3 .2. Провести роботу в структурних пiдроздiлах щодо звiльнення персоналу 

Комбiнату за угодою сторiн згiдно п. 1 ст. 36 КЗпП Укра"iни, за власним бажанням згiдно 
ст. 38 КЗпП Украi"ни. 



з,3, Пiдготувати списки iнших працiвникiв та наказ про оголошення ним простою.4, ЩиректорУ з безпекИ CyMKiHy с.о. забезпечити подання зiUIв про вчиненнякримiнальних правопорушень до правоохоронних органiв.5. Щиректорам за напрямками забезпечити складання та подання листiв повiдомленьдо вiдповiдних органiв лiцензування та дозвiльних органiв про те що Комбiнат немае можливостi 
"_т," господарську дiяльнiсть та виконувати cBoi обов'язкилiцензiата або суб'екта господарювання, який отримав документ дOзвiльногохарактеру.

6. Начальнику вiддiлу iнформачiйних
призупинення виробничоi дiяльностi
втрачений контроль:

6.1. Опублiкувати в засобах масовоi
УкраiЪи>

Строк: до 20,06,2022
технологiй Кузнецову о.в. оголошення про
Комбiнату з використанням майна, над яким

iнформацii газетi Верховноi Рали Укратни <<голос

Строк: до 20.06.2022

6.2. Розмiстити на офiцiйному сайтi ПрАТ кЗЗРК>.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Правлiння-
Генеральний директор Щмитро КОЛССНIКОВ


