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НАКАЗ
«01» липня

2022р.

м. Дніпро

№ СМГ/ -

Про зупинку роботи підприємства
та оголошення простою
У зв’язку з відсутністю організаційних та технічних умов для провадження
господарської та виробничої діяльності підприємства під час воєнного стану за адресою
Україна, місто Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває наразі під тимчасовою
окупацією збройних воєнних формувань держави-агресора, керуючись зазначеним вище
та статтями 34, 113 КЗпП України, -

НАКАЗУЮ:
1. Зупинити роботу Херсонської верфі ТОВ «СМГ» (далі по тексту – ХВ ТОВ
«СМГ») за адресою Україна, місто Херсон, Карантинний острів, 1, та експлуатацію всіх
його виробничих потужностей, цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, в
тому числі:
- газопровідні системи природного газу, подачі технічних газів (кисню та вуглекислоти),
стиснутого повітря шляхом перекриття запірної арматури на всіх ділянках;
- електроустановки на дільницях зупинки виробничої діяльності шляхом відключення від
ліній 0,4 кВт. відповідно до правил «Безпечної експлуатації електроустановок
споживачів» (ДНАОП 0.00-1.21-98);
- вантажопідйомне обладнання та технологічний транспорт шляхом встановлення
блокаторів руху, відключення від систем електроживлення, подачі стисненого повітря,
технічних газів;
- гідротехнічні споруди шляхом відключення від електропостачання;
- механообробне обладнання шляхом відключення від систем електроживлення, подачі
стисненого повітря, технічних газів;
- газозварювальне, газо- і плазма-різальне обладнання шляхом відключення від систем
електроживлення, подачі стисненого повітря, технічних газів,

окрім структурних підрозділів, які забезпечують фізичну охорону підприємства та роботу
екстрених служб.
2. Відмінити накази по підприємству від 18.03.2022 р. «Про початок простою», від
18.04.2022 р. «Про внесення змін в наказ про початок простою» та від 01.06.2022 р. «Про
внесення змін в наказ про початок простою».
3. Оголосити простій не з вини працівників із 04.07.2022 року до окремого
розпорядження відносно працівників, які зазначені в Додатку 1 до цього Наказу.
4. Оплату простою здійснювати у відповідності до ст. 113 Кодексу законів про працю
України відповідно до графіку роботи працівників згідно Додатку 1.
5. До закінчення простою заборонити працівникам ХВ ТОВ «СМГ» згідно з
переліком у Додатку 1 до цього Наказу відвідування території ХВ ТОВ «СМГ» за адресою
Україна, місто Херсон, Карантинний острів, 1, використовувати обладнання та виробничі
потужності підприємства, в тому числі на користь будь-яких третіх осіб. Дані працівники
повинні бути постійно на зв'язку (по можливості). Цей пункт Наказу не стосується
працівників, які входять до структурних підрозділів по фізичній охороні підприємства та
роботі екстрених служб, які зазначені в Додатку 2 до цього Наказу.
6. Директору з персоналу ТОВ «СМГ» довести Наказ до відома працівників за
можливості будь-яким способом:
 розмістити на корпоративному сайті підприємства (зразок повідомлення
додається до Наказу);
 ознайомити особисто під підпис працівника;
 надіслати копію наказу електронною поштою або іншим засобом комунікації (за
допомогою персоніфікованого облікового запису працівників у корпоративних сервісах
Microsoft Active Directory, Microsoft Azure Active Directory, корпоративної електронної
поштової системи Microsoft Outlook /на базі сервісів Microsoft 365/ та/або будь-якої іншої
відомої електронної пошти працівника та/або іншими засобами телекомунікаційного
зв’язку /за телефонними номерами працівника, зокрема шляхом направлення СМСповідомлень, із застосуванням систем WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook тощо та/або за
допомогою інших можливих технічних засобів повідомлення/) працівникам, яких немає
можливості ознайомити з наказом під підпис.
7.

Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.

