
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО

Н А К А З  № 57-к

м. Київ від  01  березня 2022 року

По особовому 
Про оголошення простою  Інституту
в умовах воєнного стану в Україні

           У зв’язку з відсутністю технічних умов  для господарської діяльності Інституту під час
дії правового режиму воєнного стану, керуючись ст. 43 та ч.1 ст.113 Кодексу законів про 
працю України 

   Н А К А З У Ю:
Оголосити  простій не з вини працівників  з 01.03.2022 року  наступним співробітникам :
- господарський відділ:
- Бадзюк Л.В. завідувачу господарським відділом;
- Сизій Л. І  прибиральниці;
- Аверьяновій Н. прибиральниці;
- Одінцовій Л.П. прибиральниці;
- Савицькій Н.Ф., прибиральниці;
- Форнаті Н.М. прибиральниці
- Обложок О.І. прибиральниці;
- Ковальчуку В.М. двірнику
- Проценко О.О. сторожу;
- Білобородовій Т.М. сторожу;
- Моторній О.С. сторожу;
- Левченко Т.С. сторожу;
- Берегельській І.М. сторожу;
- Шовкун Г.Г. сторожу
- Дзекан Л.А. сторожу
- Ковальчуку В.М. двірнику (сумісник)

- По експлуатаційно-технічному відділу:

- Волченко А.В.,провідний інженер;
- Білокур В.В., маляру 6-го розряду;
- Мошкову В.Ю. столяру 6-го розряду;
- Тращенко О.В. слюсару 6-го розряду;
- Терепіщому В.А. електромонтеру 6-го розряду;
- Оніщенко О.Ю. слюсару сантехніку 6-го розряду
- Мошкову В.Ю. підсобному робітнику (сумісник)
- Козачук Р.С. техніку

- По автотранспортній дільниці:

- Ковальчуку М.А. водію 2 кл.

- По дослідному полю:



- Сухомлину С.І. завідувачу дослідним полем;
- Тращенко О.В. лаборанту (сумісник)
- Оніщенко О.Ю. лаборанту (сумісник).

По лабораторії поживних середовищ

- Демиденко  В.П. завідувачу лабораторії;
- Москаленко Т.А. лаборанту;
- Коваленко Г.Г. лаборанту;
- Піщуліній Л.С. лаборанту.

По  матеріально-технічному складу:
- Савон  В.І. завідувачу складом.

По науковій бібліотеці:
- Сердюк С.М. завідувачу бібліотеки;
- Хрещик Т.Я. бібліотекарю 1-ї кат.

По АУП:
- Щербаковій С.М. провідному юрисконсульту;
- Диренко Д.І. інженеру 1-ї кат.;

По відділу антибіотиків:
- Господаренко Р.А. інженеру;
- Козирєвій В.О. лаборанту;
-
По відділу фізіології промислових мікроорганізмів:
- Дудка Г.П. інженеру 1-ї кат.;
- Позніхоренко О.Ф.  інженеру 2-ї кат.
- Ногиній  Т.М. інженеру 2-ї кат. (сумісник)
- Зиряновій Л.Ф. інженеру;
- Громі Л.І. інженеру; 
- Філіпішеній О.Я. інженеру;
- Бабіній К.І. старшому лаборанту;
- Жадовець  Т.А. лаборанту;
- Красноок В.М. лаборанту.
- Маляренко Я.В. інженеру (сумісник).
-
По лабораторії  біотехнології мікробного синтезу:
- Дюг В.В. інженеру 2-ї кат. (сумісник)
- Ананко Є.Ф. техніку;
- Жадовець Т.А. старшому лаборанту (сумісник)
- Бабіній К.І. старшому лаборанту ( сумісник)
- Козачук Р.С. ст.лаборанту (сумісник).
-
По лабораторії інновацій та трансферу технологій:
- Василенко О.Г. інженеру 2-ї кат. (сумісник);
- Кошечкиній ЛП. Інженеру 2-ї категорії;
- Токовенко І.П. інженеру 1-ї кат. (сумісник)
- Кірєєвій В.С. лаборанту (сумісник);

По відділу біології екстремофільних мікроорганізмів:
- Шаблій О.В. інженеру;
- Тимошенко А.Д. інженеру (сумісник);
- Сівець Г.Б. інженеру;



- Висадко О.В. лаборанту.
-
По відділу біохімії мікроорганізмів:
- Постолюк Т.Г. лаборанту.
-

По відділу фітопатогенних бактерій:
- Щербині Т.М. інженеру;
- Дерегуз О.М. старшому лаборанту;
- Дерегуз О.М. лаборанту (сумісник).
-

По відділу фізіології і систематики мікроміцетів:
- Йовенко О.В. старшому лаборанту;
- Йовенко С.Г. старшому лаборанту..
-

По відділу загальної та грунтової мікробіології:
- Пилипенко Н.Г.  лаборанту;

По відділу  молекулярної генетики бактеріофагів:
- Шевченко Н.І. інженеру;
- Бондар Т.В. старшому лаборанту;
- Златогурській М.А. старшому лаборанту (сумісник).
-

По лабораторії біологічних полімерних сполук:
- Гущі Л.Б. старшому лаборанту;
- Чередник  Н.М. лаборанту;
- Очимовській Г.М. лаборанту;
- Поляковій  А.В. інженеру 1-ї кат..

По відділу репродукції вірусів :
- Зарембі П.Ю. інженеру 2-ї кат.;
- Зарембі  А.А. інженеру 2-ї кат.;
- БілявськійЛ.О. інженеру 2-ї кат. (сумісник)
- Науменко К.С. інженеру 2-ї кат. (сумісник)
- Головань А.В. інженеру 2-ї кат. (сумісник)
- Ткаченко  Н.Ю. лаборанту  

По лабораторії вірусів рослин:
- Осколкова Н.Б. старший лаборант.

По  лабораторії генетики мікроорганізмів:
- Насіковській О.П. інженеру 2-ї кат. (сумісник);
- Кірєєвій В.С. старшому лаборанту;
- Гиренко О.Д. лаборанту ;
- Долбік Н.М. лаборанту.

По відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях:
- Гунченко М.Ф. старшому лаборанту;

По відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів
- Дубовій І.В. інженеру 2-ї кат.
- Умаровій О.В. старшому  лаборанту

Підстава  : акт про початок простою від 28.02.2022 року № 1.



1. Бухгалтерії  інституту оплачувати співробітникам  простій  не з вини  працівника  
відповідно  до чинного  законодавства   розмірі посадового окладу .

2. Дозволити співробітникам   (див. пункт 1) перебувати вдома протягом  простою  та  
зобов’язати їх стати до роботи   наступного робочого дня  після припинення дії 
правового режиму  воєнного стану та повідомлення про закінчення простою.

3. Зав.відділу кадрів Степаненко З.В. довести  наказ до відома співробітників:

- розмістити  на сайті інституту ;
- за можливості надіслати копію наказу електронною поштою або іншими  засобами  

комунікацій  співробітникам .
-
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
-

Директор інституту  Микола СПІВАК

ПОГОДЖЕНО:
Заст. директора
Головний бухгалтер
Зав. відділом кадрів



                     Додаток до наказу №   52-к     від   25 лютого 2022 року

По відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях:
- Курдиш  Івану Кириловичу завідувачу відділом;
- Рой Аллі Олександрівні , мол. науковому співробітнику;
- Пархоменко Ніні Йосипівні , провідному інженеру,
-     Чуйко Нелі Вікторівні, науковому співробітнику;
-     Скороход Ірині Олександрівні , старшому науковому співробітнику;
-     Чоботарьову Андрію Юрійовичу, науковому співробітнику;

   -    Чоботарьовій Віолетті Вадимівні, провідному інженеру
 Підстава: заяви та індивідуальний план.

 По відділу фізіології промислових мікроорганізмів
- Войчуку Сергію Івановичу  провідному науковому співробітнику;
- Підгорському Валентину Степановичу  головному науковому співробітнику (сум.);
- Гармашевій Інні Леонтіївні , старшому науковому співробітнику;
- Громозовій Олені Миколаївні, старшому науковому співробітнику;
- Грецькому Ігорю Олександровичу, науковому співробітнику;
- Гетьман Катерині Іллівні, провідному інженеру;
- Ногиній Таїсії Михайлівні, старшому науковому співробітнику;
- Фоміній Марині Олександрівні, провідному науковому співробітнику;
- Хоменко Людмилі Анатоліївні, науковому співробітнику;(сум.)
- Яневій Ользі Дорофіївні, старшому науковому співробітнику;
- Громозовій Олені Миколаївні старшому  науковому співробітнику;
- Зеленій Любові  Борисівні , старшому науковому співробітнику
- Кістеню Олександру Григоровичу , старшому науковому співробітнику
- Головач Тетяні Миколаївні, , старшому науковому співробітнику
- Бабіч Тетяні  Вікторівні , ,  науковому співробітнику (сум.)
- Кістеню Олександру Григоровичу , науковому співробітнику (сум.)
- Олещенко Любові Тимофіївні, провідному інженеру;
-     Лясковському Тарасу Михайловичу провідному інженеру(сум.);
-     Науменко Наталії Федорівні , провідному інженеру (сум.)
Підстава: заяви та індивідуальний план.

 По лабораторії біотехнології мікробного синтезу
- Бабіч Тетяні Вікторівні, науковому співробітнику;
- Василюк Ользі Миколаївні старшому науковому співробітнику;
- Скроцькому Сергію Олександровичу, завідувачу лабораторії
- Гетьман Катерині Іллівні, провідному інженеру (сум.);
- Скроцькому Сергію Олександровичу ,головному технологу (сум.)
- Хоменко Людмилі Анатоліївні, старшому науковому співробітнику;
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу біології екстремофільних мікроорганізмів
- Таширєву Олександру Борисовичу, завідувачу;
- Говорухі Вірі Михайлівні , старшому науковому співробітнику;
- Гладкій Галині Василівні , старшому науковому співробітнику;
- Гладкій Галині Василівні , науковому співробітнику (сум.);
- Ястремській Ларисі Сергіївні , науковому співробітнику (сум.);
- Біді Ірині Олександрівні, провідному інженеру.;
- Гаврилюк Олесі  Анатоліївні, провідному  інженеру ;
- Корнюш  Ірині Іннокентіївні, провідному інженеру (сум.)
- Чуруброву Миколі Семеновичу , провідному інженеру (сум.) ;
- Рахубі Олександру  Петровичу, провідному інженеру (сум.).



Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу антибіотиків
- Авдєєвій Лілії Василівні, завідувачу відділом;
- Клочку Віталію Вікторовичу, старшому науковому співробітнику;
- Грабовій Ганні Юліївні,  науковому співробітнику;
- Хархоті Максиму Андрійовичу, науковому співробітнику (сумісник);
- Балко Олександру Богдановичу ,старшому науковому співробітнику;
- Балко Ользі Іванівні, старшому науковому співробітнику;
- Рибальченко Наталії Павлівні, старшому науковому співробітнику;
- Драговозу Ігорю  Володимировичу провідному науковому співробітнику;
- Корж Юлії Володимирівні,  науковому співробітнику;
- Можаєвій Ларисі Леонідівні, провідному інженеру.
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По лабораторії біологічних полімерних сполук
- Хархоті Максиму Андрійовичу, завідувачу лабораторії;
- Гущі Костянтину Павловичу , провідному інженеру;
- Жежері Владиславу Анатолійовичу, молодшому науковому співробітнику (сумісник);
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу фізіології і систематики мікроміцетів
- Курченко Ірині Миколаївні, завідувачу відділом;
- Наконечній Лідії Теодорівні, провідному інженеру;
- Павличенко Анні Клаудівні, науковому співробітнику;
- Савчуку Ярославу Ігоровичу, старшому науковому співробітнику;
- Сирчіну Сергію Олександровичу, старшому науковому співробітнику;
- Тугай Тетяні Іванівні, старшому науковому співробітнику (сумісник);
- Тугай Андрію Васильовичу, молодшому науковому співробітнику;
- Субботі Антоніні Георгіївні, молодшому науковому співробітнику;
- Юр’євій Олені Миколаївні, науковому співробітнику;
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу фітопатогенних бактерій
- Буценко Людмилі Миколаївні, завідувачу відділом;
- Житкевич Наталії Всеволодівні, провідному інженеру;
- Коробковій Катерині Сергіївні, старшому науковому співробітнику;
- Патика Володимиру Пилиповичу, головному науковому співробітнику;
- Гнатюк Тетяні Тарасівні, науковому співробітнику;
- Данкевич Людмилі Анатоліївні, старшому науковому співробітнику;
- Гуляєвій Ганні Борисівні, старшому науковому співробітнику;
- Мороз Світлані Миколаївні, старшому науковому співробітнику;
- Токовенко Ірині Петрівні, старшому науковому співробітнику;
- Пасічник Лідії Анатоліївні, старшому науковому співробітнику;
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу репродукції вірусів
- Загородній Світлані Дмитріївні, завідувачу відділом; 
- Повниці Ользі Юріївні, науковому співробітнику;
- Затовській Тетяні Вікторівні, науковому співробітнику;
- Барановій Галині Василівні, провідному  інженер ;
- Білявській Любові Олексіївні , старшому науковому співробітнику;
- Головань Анні Володимирівні,  науковому співробітнику;
- Науменко Кристині Сергіївні, науковому співробітнику;



Підстава: заяви та індивідуальний план.
По лабораторії  контролю якості біологічних препаратів
- Загородній Світлані Дмитріївні, провідному науковому співробітнику; сум.
- Повниці Ользі Юріївні, науковому співробітнику; сум.
- Жолобак Надії Михайлівні, старшому науковому співробітнику;сум.
- Барановій Галині Василівні, провідному  інженер ;сум.
- Білявській Любові Олексіївні ,  науковому співробітнику;сум.
- Головань Анні Володимирівні,  науковому співробітнику;сум.
- Науменко Кристині Сергіївні, науковому співробітнику;сум.
- Головач Тетяні Миколаївні, науковому співробітнику;сум.
- Олещенко Любові Тимофіївні, інженеру 1-ї кат.;
- Жолуденко Євгенії Русланівні інженеру.аспірант)
- Василюк Ользі Миколаївні  , наук.співробітнику (сум.)
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу загальної та грунтової мікробіології
- Леоновій Наталії Осипівні, старшому науковому співробітнику;
- Іутинській Галині Олександрівні, головному науковому співробітнику
- Білявській Людмилі Олексіївні, завідувачу відділом;
- Титовій Людмилі В’ячеславівні, старшому науковому співробітнику;
- Ямборко Надії Анатоліївні, старшому науковому співробітнику;
- Пуріш Ларисі Михайлівні, старшому науковому співробітнику;
- Зінченко Людмилі Василівні, провідному інженеру;
- Бисову Андрію Сергійовичу, науковому співробітнику;
- Коптєвій Жанні Прокопівні, науковому співробітнику;
- Пирог Тетяні Павлівні пров.наук.співроб. (сумісник)
- Коптєвій Ганні Євгенівні, провідному інженеру
- Дімовій Марії Іванівні пров.інженеру
- Лободі Марії Іванівні молодшому науковому співробітнику
- Леоновій Наталії Осипівні, старшому науковому співробітнику; (сум.)
- Шевчук Тетяні  Андріївні, провідному інженеру
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу  планування, бухгалтерського обліку та звітності
- Максимчук Віті Василівні, заступнику головного бухгалтера;
- Коцюбинській Наталії Олексіївні, заступнику головного бухгалтера;
- Костюк Наталії Володимирівні, завідувачу планово-економічного сектору;
- Дюг Вікторії  Володимирівні, провідному бухгалтеру;
- Пузіковій Марині Геральдівні, бухгалтеру 1-ї кат.;
- Кузнєцовій Інні Олексіївні, провідному бухгалтеру. 
Підстава: заява та індивідуальний план.

По лабораторії генетики мікроорганізмів
- Поліщук Людмилі Василівні, старшому науковому співробітнику;
- Голембіовській Софії Леонідівні, науковому співробітнику;
- Бамбурі Ользі Іванівні, провідному інженеру;
- Мацелюху Богдану Павловичу, завідувачу відділом;
- Лук’янчуку Віталію Владиславовичу, старшому науковому співробітнику;
- Ямборко  Надії Анатоліївні, провідному інженеру (сум.);
- Гармашевій Інні Леонтіївні, провідному інженеру (сум.);
- Кушкіній Аллі Іванівні , провідному інженеру (сум.)
- Балко Ользі Іванівні, провідному інженеру (сум.)
- Корж Юлії Володимирівні, провідному інженеру
Підстава: заяви та індивідуальний план.



По відділу біохімії мікроорганізмів
- Булигіній Тетяні Володимирівні, науковому співробітнику;
- Варбанець Людмилі Дмитрівні, завідувачу відділом ;
- Авдіюк Катерині Володимирівні, науковому співробітнику;
- Борзовій Наталії Вікторівні, старшому науковому співробітнику;
- Броварській Оксані Степанівні, старшому науковому співробітнику;
- Гудзенко Олені Володимирівні, старшому науковому співробітнику; 
- Булигіній Тетяні Володимирівні, молодшому науковому співробітнику (сум.);
- Гуляєвій Ганні Борисівні, провідному інженеру (сум.) ;
- Авдіюк Катерині Володимирівні, молодшому науковому співробітнику (сум.);
- Борзовій Наталії Вікторівні, провідному інженеру (сум.);
- Броварській Оксані Степанівні, провідному інженеру (сум.);
- Грабовій Ганні Юліївні провідному інженеру (сум.); 
- Сирчіну Сергію Олександровичу, провідному інженеру (сум.);
- Павличенко Анні Клаудівні , провідному інженеру (сум.)
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По відділу молекулярної генетики бактеріофагів
- Горб Тетяні Юхимівні, старшому науковому співробітнику;
- Товкачу Федору Івановичу , завідувачу відділом;
- Романюк Людмилі Володимирівні, старшому науковому співробітнику;
- Максименко Людмилі Олександрівні, старшому науковому співробітнику;
- Златогурській  Марині Анатоліївні, науковому співробітнику;
- Кушкиній Аллі Іванівні, старшому науковому співробітнику;
- Файдюк Юлії Василівні, молодшому науковому співробітнику (сумісник);
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По лабораторії інновацій та трансферу технологій
- Алєйновій Ніні Дмитріївні, провідному інженеру;
- Науменко Наталії Федорівні, провідному інженеру;
- Василенко Олені Григорівні, мол.наук.співробітнику;
- Мучник Фаїні Володимирівні, старшому науковому співробітнику;
- Нудьгі  Андрію Юрійовичу, провідному інженеру;
- Насіковській Оксані Петрівні, провідному інженеру;
- Грецькому Ігорю Олександровичу, науковому співробітнику (сумісник);
- Сафроновій Ларисі Анатоліївні, провідному наук.співробітнику,(сум.);
- Рой Аллі Олександрівні ,пров.інженеру,(сум.);
- Чоботарьову Андрію Юрійовичу , мол.наук.співроб.(сум.);
- Скороход Ірині Олександрівні, мол.наук.співробітнику (сум.);
- Бабенко Лідії Павлівні , мол.наук.співробітнику (сум.)
Підстава: заяви та індивідуальний план.

По лабораторії вірусів рослин

- Кириченко Ангеліні Миколаївні, завідувачу лабораторією;
- Богдану Михайлу Михайловичу, науковому співробітнику;
- Коваленко Олексію Григоровичу, провідному науковому співробітнику;
- Щербатенку Івану Степановичу, старшому науковому співробітнику;
- Краєвій Галині Володимирівні, провідному інженеру;
- Снігур Галині Олександрівні, мол.наук.сівробітнику (сум.);
- Міщенко Лідії Трохимівні, провідному інженеру (сум.).
Підстава: заяви та індивідуальний план.



По відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів
- Бабенко Лідії Павлівні , старшому науковому співробітнику;
- Гановій Ларисі Олександрівні,старшому науковому співробітнику;
- Жолобак Надії Михайлівні,старшому науковому співробітнику;
- Співаку Миколі Яковичу ,головному наук.співроб.(сум.)
- Лазаренко Людмилі Миколаївні, провідному наук.співробітнику (сум.);
- Тимошок Наталії Олександрівні, старшму науковому співробітнику;
- Демченко Олександру Анатолійовичу, ст.наук.співрот. (сум.)
- Щербакову Олександру Борисовичу, ст.аук.співроб.(сум.)
- Бубову  Ростиславу  Володимировичу, ст.наук.співроб.(сум.)
- Кривцовій  Марині Валеріївні, ст.наук.співробітнику (сум.);
- Суріхіній Ользі Володимирівні, провідному інженеру (сум.);
- Борисовій Олені Миколаївні, провідний інженер (сум.);
- Есауловій  Валентині Миколаївні , провідному інженеру;
- Кириченко  Ангеліні Миколаївні, науковому співробітнику(сум.);
- Богдану Михайлу Михайловичу, мол.наук.співроб.(сум.); 
- Підстава: заяви та індивідуальний план.

По АУП та допоміжних службах
- Андрієнко Олені Володимирівні, вченому секретарю;
- Підгорському Валентину Степановичу , раднику при дирекції;
- Сафроновій  Ларисі Анатоліївні, заступнику директора
- Лазаренко Людмилі Миколаївні, заступнику директора;
- Козачуку Валерію Анатолійовичу, заступнику головного інженера;
- Суріхіній Ользі Володимирівні, провідному економісту;
- Підстава: заяви та індивідуальний план.

1. Визначити робоче місце працівників за їх місцем проживання. Відповідальність за 
облік робочого часу співробітника, який працює за дистанційним режимом, за наданою ним 
інформацією і застосуванням комунікаційних технологій покладається на керівника 
відповідного структурного підрозділу. Дотримання вимог техніки безпеки і санітарно-
епідемічних норм на місці виконання дистанційної роботи покладається на співробітника.
   

Директор інституту                                        Микола СПІВАК

Завідувач відділу кадрів                                Зоя СТЕПАНЕНКО
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