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Вітаємо 
з ювілеєм
Леоніда 
Малого!
20 березня п.р. 
один з наших 
найкращих 
колег, 
вірний друг 

і побратим, досвідчений 
профспілковець голова ПО ПАУ на 
ДП «ДержККБ «Луч» Леонід Іванович 
МАЛИЙ відмітив ювілейну дату – 
75-річчя з Дня народження.

Ми всі знаємо Леоніда Івановича не тільки як  виховану 
і інтелігентну людину, але й як толерантного, виваже-
ного і принципового профспілкового діяча. Адже саме 
такі риси його характеру стали визначальними, коли 
З’їзд Профспілки авіабудівників України обрав Леоніда 
Івановича Малого на посаду голови Статутної Комісії 
ПАУ. І на цій посаді він зарекомендував себе як справ-
жній професіонал своєї справи. 
Теж саме можна сказати і про його роботу на посаді 
голови ПО ПАУ у ДП «ДержККБ «Луч» – недарма ж 
на рідному підприємстві його цінують і поважають, як 
керівництво, так і працівники: всього себе він віддає 
служінню людям і своїй нелегкій, але такій надзвичайно 
важливій справі! Його надзивачайна комунікабельність 
і вміння знаходити компроміс у, здавалося б, безпер-
спективній ситуації, позитивно впливають на мотивацію 
профспілкового членства, підвищують рівень соціаль-
ного діалогу на підприємстві.
Поважають і прислухаються до порад Леоніда Іванови-
ча і у нашому профспілковому колі, адже його автори-
тетна думка завжди допомагає вирішувати надзвичай-
но складні питання, з якими ледь не щодня доводиться 
мати справу профспілковому активу. Рівень автори-
тету Леоніда Малого визначають не його посади, а 
той багаж знань і величезного досвіду, який він має за 
своїми плечима. Ми пишаємось тим, що Леонід Івано-
вич свого часу став одним із засновників Профспілки 
авіабудівників України. Його розважливість і мудрість 
зіграла свою позитивну роль у подальшій розбудові 
профспілкового руху нашої галузі.
За свої вагомі заслуги Леонід Малий був неодноразово 
представлений до нагород Федерації профспілок Укра-
їни та Профспілки авіабудівників України.
Наш ювіляр має авторитет і в наукових колах, адже є 
кандидатом наук.
Від щирого серця ми зичимо ювілярові міцного здоров’я, 
мирного неба, життєвої мудрості, невичерпного опти-
мізму, сімейного затишку і благополуччя!

ЦК ПАУ, Редакція газети «Авіабудівник України»

31 березня п.р. відбулось 
розширене засідання 
Центрального Комітету 
Профспілки авіабудівників 
України за участі представників 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Фонду державного май-
на України, Державного 

Концерну «Укроборонпром», 
Асоціації «Укравіапром», 
Громадської Ради сприяння 
літакобудуванню і зміцненню 
обороноздатності України, 
керівників (заступників/
представників) підприємств 
галузі.  Участь в засіданні 
ЦК ПАУ також взяв Голова 

Федерації профспілок України 
Григорій Осовий. Вів засідання 
ЦК ПАУ Голова Профспілки 
Ярема Жугаєвич. 

Під час спільного засідання були розглянуті 
питання поточного стану в авіабудівній галузі, 
виконання Галузевої Угоди тощо. Подробиці 
читайте в наступному випуску газети «Авіабу-
дівник України».

Відбулось засідання ЦК ПАУ

11 березня п.р. на ДП «Антонов» 
відбулась зустріч трудово-
го колективу із заступником 
Міністра економічного розвит-
ку і торгівлі України Русланом 
Коржем. Відкрив збори трудово-
го колективу голова ПО ПАУ на 
ДП «Антонов» Віктор Гуска. 

В своїй промові він звернув увагу присутніх 
на причинах такої зустрічі – на адресу 
підприємства надійшов наказ Міністерства, 
який зобов’язує зареєструвати новий статут 
ДП «Антонов». Проте будь-які зміни до 
чинного Статуту, як і нову редакцію нового 
Статуту необхідно відповідно до вимог 
Генеральної та Галузевої Угод узгоджувати 
з профспілковою організацією, яка 
представляє інтереси трудового колективу. 
Таку позицію профспілкового комітету ДП 
«Антонов» та СЗ «Антонов» підтримав і ЦК 
ПАУ. 
Віктор Петрович нагадав присутнім, що 
подібну ситуацію підприємство пережило 
у 2007 році, коли профільне міністерство 
намагалося запровадити новий Статут 
підприємства без обговорення його в 
трудовому колективі. Тоді первинна 
профспілкова організація звернулася до 
суду і він своїм рішенням від 4 грудня 2007 р. 
визнав такі дії чиновників незаконними. При 
цьому суд зобов’язав проводити публічне 
обговорення проекту Статуту до його 
затвердження органом влади. 

Оскільки вимоги профспілкової організації 
в зазначеному питанні ігноруються, то було 
ухвалене рішення провести зустріч трудового 
колективу з представником керівництва 
Міністерства аби прояснити ситуацію.
Виступаючи перед присутніми, Руслан 
Корж зазначив, що  термін дії контракту з 
президентом – генеральним конструктором 
ДП «Антонов» Дмитром Ківою вичерпався, 
з’явилась вакансія. Відповідно до постанови 
Уряду №777 керівник державного 
підприємства призначається на посаду на 
конкурсній основі. При цьому кандидати на 
посаду керівників найбільших державних 
підприємств країни, крім конкурсної комісії, 
будуть проходити номінаційний комітет, 
куди входять п’ять профільних міністрів 
и п’ять незалежних експертів, у т.ч. глава 
представництва МВФ в Україні і глава 
представництва ЄБРР. «Я переконаний у 
тому, що вони абсолютно не зацікавлені 
у тому, щоб к керівництву тим чи іншим 
підприємством була допущена людина, яка 
не відповідає міжнародним стандартам» - 
зазначив промовець.
На його думку, аби підприємство працювало 
ще краще, структура його управління має 
бути такою ж, як і в акціонерного товариства. 
Саме цим і обумовлена необхідність зміни 
Статуту підприємства.
Запитання голови ПО ПАУ Віктора Гуски 
про те, чому новий Статут ДП «Антонов» 
запроваджується без техніко-економічного 
обґрунтування і погодження з профспілковою 

організацією, чіткої відповіді не отримано. 
«Керувати ДП «Антонов» має людина, 
вірна авіації, яка розбирається не тільки 
в економіці, фінансах, але і в конструкції, 
аеродинаміці, міцності» - зазначив Віктор 
Петрович.
Його підтримали і інші промовці – працівники 
підприємства. 
За результатами зустрічі трудовий колектив 
ухвалив рішення-вимогу запроваджувати в 
дію новий Статут лише після його узгодження 
з профспілковою організацією ДП «Антонов», 
як цього вимагають Генеральна та Галузева 
Угоди. А у разі спроби запровадити Статут 
без такого узгодження, зобов’язати первинку 
звернутися до суду. 

Олександр Палій

Новий Статут ДП «Антонов» має бути погоджений 
з профспілковою організацією!

410 завод интенсифицировал работу с международными заказчиками

20 марта т.г. ГП «Завод 410 гражданской 
авиации» посетила делегация Китайской 
Народной Республики во главе с заместителем 
начальника Бюро закупок управления между-
народного сотрудничества Главного управле-
ния вооружений и военной техники полковни-
ком Лю Сяохуей. 

Делегация ознакомилась с производствен-
ными возможностями ГП «ЗАВОД 410ГА» в 
области ремонта и модернизации авиационной 
техники.

31марта т.г. завод посетила делегация ВВС 

Республики Шри-Ланка. Цель визита делега-
ции - налаживание сотрудничества в области 
ремонта и модернизации самолетов Ан-32.

Напомним, что в начале месяца завод по-
сетила делегация руководства Министерства 
обороны Ирака во главе с командующим ВВС 
Ирака генерал-лейтенантом Анвер Хамед 
Амин Ахмед. Делегация ознакомилась с про-
изводственными мощностями предприятия, 
были обсуждены вопросы поставок и сопрово-
ждения эксплуатации самолетов Ан-32 после 
выполнения капитального ремонта.



Засідання Спільного 
представницького органу 
репрезентативних 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
на національному рівні, 
що відбулось 31 березня, 
проходило в атмосфері 
бурхливої та гострої дискусії, 
викликаної як складними 
соціально-економічними 
умовами в країні, так і діями 
Уряду щодо обмеження прав 
та інтересів працюючої 
людини. 

Вів засідання Голова СПО, Голова 
ФПУ Григорій Осовий. Участь в 
його роботі взяв Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич.

 У своєму вступному слові Григорій 
Осовий наголосив на актуальності 
та складності тих завдань, які зараз 
постали перед профспілками – від 
первинок до Федерації профспілок 
України, та важливості підвищення 
їх ролі у вирішені найболючіших 
проблем, що турбують членів 
профспілок. 

Однією з таких актуальних проблем 
стало різке підвищення для населен-
ня тарифів на житлово-комунальні 
послуги. Учасники засідання заслу-
хали інформацію щодо економічної 
обґрунтованості та об’єктивності 
прийнятих з 1 квітня 2015 року цін 
(тарифів) на природний газ, електро-
енергію та послуги теплопостачання, 
які надаються населенню, з якою ви-
ступили перед ними представники 
НКРЕКП та Мінпаливенерго України. 
Багато хто з членів СПО виказав обу-
рення у зв’язку з тим, що на засідання 
було делеговано не тих, хто приймає 
рішення про підвищення цін та тари-
фів, а виконавців. Пролунали заклики 
викликати на наступне засідання СПО 
саме тих, хто відповідає за ці рішення 
та обговорити з ними шляхи мініміза-
ції впливу зростання цін та тарифів на 
кишені наших співгромадян.

У виступах учасників зазнача-
лось, що Спільний представницький 
орган об’єднань профспілок 
висловлює глибоку занепокоєність 
у зв’язку із соціально-економічною 
кризою, що охопила країну та дедалі 
поглиблюється, а запровадження 
низки соціальних і трудових обмежень 
підвищує й без того високу напругу 
в суспільстві. Результати соціально-
економічного розвитку України у 
2014 році та його стан у перші три 
місяці 2015 року засвідчили, що старт 
реальних економічних реформ у 

країні так і не відбувся.
СПО об’єднань профспілок вкотре 

наголошує, що труднощі соціального, 
економічного, а зрештою й політич-
ного, характеру не повинні перекла-
датися на плечі легально працюючих 
громадян, які найбільше потерпають 
через штучно занижену оплату праці, 

зростаючу затримку з виплати зарплат, 
переведення на скорочений робочий 
тиждень, масові звільнення, податко-
вий утиск трудових доходів і пенсій, 
згортання соціальних програм тощо. 

Ключові позиції профспілок 
наступні:

—  забезпечити економічно обґрун-
товане встановлення розміру міні-
мальної заробітної плати: з 1 січня 
2016 року – на рівні фактичного про-
житкового мінімуму з урахуванням 
податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, 
військового збору та інфляції за 2014-
2015 роки; з 1 грудня 2016 року – на 
рівні фактичного прожиткового міні-
муму, в складі якого вартість продук-
тів харчування становить 45%, з ура-
хуванням податку на доходи фізичних 
осіб, ЄСВ, військового збору та інфля-
ції за 2014-2016 роки; 

 — забезпечити підвищення розміру 
тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника І тарифного розряду ЄТС 
із системним зменшенням грошового 
розриву між цим показником та міні-
мальною заробітною платою з метою 
досягнення її розміру у 2017 році за-
конодавчо гарантованого рівня;

— встановити на 2016 рік величину 
прожиткового мінімуму для основних 
соціальних і демографічних груп на-
селення на базі оновленого порядку 
формування прожиткового мінімуму, 
який передбачає зміну співвідношен-
ня продовольчих, непродовольчих 

товарів та послуг відповідно до ре-
альних показників витрат та з ураху-
ванням потреб нормального відтво-
рення людини, а також забезпечення 
механізму оперативного коригування 
розміру прожиткового мінімуму про-
тягом 2016 року з урахуванням даних 
моніторингу прожиткового мінімуму 
та фактичного зростання споживчих 
цін і тарифів;

 — удосконалити методологію ви-
значення прожиткового мінімуму та 
привести його у відповідність до су-
часної методології визначення таких 
показників згідно з міжнародною 
практикою;

 — створити умови і вжити заходів 
з метою недопущення скасування та 
звуження державних гарантій щодо 
трудових, соціально-економічних 
прав та інтересів працівників, пенсі-
онерів, молоді, осіб, що навчаються; 

 — сприяти зайнятості та подолан-
ню кризових явищ на ринку праці;

 — визначити цільові індикатори 
скорочення масштабів і глибини бід-
ності в 2016–2018 роках та покращен-
ня місця України в рейтингу ООН за 
індексом людського розвитку;

— встановити контрольні строки 
повної ратифікації Європейської со-
ціальної хартії (переглянутої) і від-
повідного фінансового забезпечення 
зобов’язань;

— заборонити продовжувати 
конфіскацію пенсії у працюючих 
пенсіонерів.

Члени СПО звернулися з листом 
до Кабінету Міністрів України, в яко-
му викладена позиція профспілкової 
сторони щодо невиконання положень 
Генеральної угоди на 2010-2012 роки 
та законодавства про працю (зі зміс-
том листа можна ознайомитися на 
сайтах ФПУ та ПАУ).
Вл. інф.

№  6  ( 1 8 9 ) ,  б е р е з е н ь  2 0 1 5                                                                                                 Авіабудівник України

2                                                                                                                                               В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И

СПО профспілок звернувся до Уряду

Девіз 2015 року – «Приєднуйтесь до 
формування превентивної культури 
охорони праці!»
Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня 
Всесвітнім днем охорони праці з метою привернення уваги 
світової громадськості до масштабів проблеми та, до створення 
і просування культури охорони праці, яка може сприяти знижен-
ню щорічної смертності на робочому місці.
Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере початок 
від Дня пам’яті загиблих працівників, який провели американські 
і канадські трудящі в 1989 році в пам’ять про працівників, що 
загинули та постраждали на роботі; уперше в світі з ініціативи 
МОП він відзначався у 2003 році.
Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня відповідно до 
Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 685/2006 визначе-
но як День охорони праці.
У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією 
МОП відзначатиметься під девізом «Приєднуйтесь до 
формування превентивної культури охорони 
праці».
Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні 
є наявність шкідливих і небезпечних умов праці. Окрім того, 
ситуація, що склалася в країні, за короткий час може призвести 
до реального дефіциту трудових ресурсів.
Упродовж майже всього періоду незалежності України рівень 
виробничого травматизму мав стійку тенденцію до зниження, 
але останнім часом почався зворотній процес і кількість трав-
мованих та загиблих на виробництві досягла критичної познач-
ки: кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, 
які сталися у 2014 році, вже перевищила кількість смертей на 
виробництві за попередній рік.
Проблема збереження здоров’я і життя працездатних громадян 
має особливе значення, а тематика Дня охорони праці у 2015 
році є як ніколи актуальною.
Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного 
формування та розвитку культури охорони праці через впровад-
ження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити, 
навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною 
складовою нашого життя.
Забезпечення балансу між контролем за дотриманням за-
конодавства, з однієї сторони, і наданням консультацій та 
інформації – з другої, дозволить досягти більшої гнучкості кон-
трольних функцій з боку держави та створити кредит довіри до 
інспектора, через можливість роботодавця або працівника звер-
нутися за порадою без застосування санкцій у відповідь.
Необхідно орієнтувати та доводити до керівників, закріплювати 
на рівні свідомості кожного працівника, що заходи з охорони 
праці та їх виконання не повинні бути за для «галочки», що на-
лежна культура охорони праці потрібна насамперед для них, 
адже ніякі компенсації не повернуть втрачені на виробництві 
здоров’я та життя. До того ж для роботодавця це економно 
вигідно, адже очевидно, що видатки на ліквідацію аварійної 
ситуації (включаючи виплати по випадкам виробничого трав-
матизму) є значно більшими ніж витрати на заходи запобігання 
виробничого травматизму.
Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечен-
ня гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важли-
во пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці 
в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя 
працівників.

Соболезнование

Выражаем глубокое соболезнование 
и искреннее сочувствие председате-
лю первичной организации Профсо-
юза авиастроителей Украины в ПАО 
«Точприбор» Антонию Антониевичу 
Экшмидту, его родным и близким в 
связи с безвременной кончиной его 
супруги Гильды Вильгельмовны.

В это тяжелое для Вас, Антоний Ан-
тониевич, Ваших родных и близких  
время, разделяем Вашу скорбь и го-
речь невозвратимой утраты.

Центральный Комитет ПаУ,
Редакция газеты 
«авиастроитель Украины»
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За підсумками змагань три перші коман-
ди набрали однакову кількість очок і згідно 
з положенням між ними було проведено до-
датковий турнір за розподіл призових місць.

За підсумками цього турніру, який прой-
шов в затятій боротьбі та при емоційній під-
тримці численних вболівальників, перше 
місце посіла команда цеху, де начальником 
О.Троцун, спорторганізатор І.Рєпка в скла-
ді: К.Кісельова, М.Даниленка, І.Ляшенка, 
Р.Кучеренка, Е.Поливаного, В.Копилова, 
Е.Болквадзе, О.Чередниченка.

Друге місце посіла команда матеріаль-
но-технічного забезпечення (начальник 
М.Костенко, спорторганізатор Р.Головнін) 
в складі -- Р.Головніна, О.Передистого, 

О.Виростова, Д.Велентеєнка, М.Шевцова, 
А.Поваляєва, Ю.Карлюка. На третьому 
місці збірна команда заводоуправління 
(начальник К.Крушедольський, спорторга-
нізатор Є.Скорбеж) в складі: Є.Скорбежа, 
О.Котиша, О.Яловенка, С.Новікова, 
Р.Більки, І.Вахрушева, А.Шевченка, 
Ю.Скоренюка, І.Подліпаліна.

Призери цих змагань нагороджені куб-
ками, медалями та дипломами, які по за-
кінченню змагань вручив голова профкому 
підприємства Л.Шаповалов.

Юрій БОНДаРЕНКО, спеціально 
для газети «авіабудівник України»

Першість заводу з волейболу
Протягом березня проводилась першість ПАТ «Вовчанський 
агрегатний завод» з волейболу, в якій взяло участь 10 команд цехів та  
підрозділів підприємства.

21 февраля в спорткомплексе 
Киевского Национального 
торгового Экономического 
Университета в рамках Киевской 
городской спартакиады 
«Здоровий киянин» состоялись 
соревнования по гиревому спорту, 
армспорту, перетягиванию каната 
и настольному теннису. 

Спортивный праздник организовали 
Киевский городской совет профсоюзов и 
Физкультурно-спортивная организация 
«Спартак». В соревнованиях приняли 
участие около ста спортсменов в составе 16 
сборных команд организаций, предприятий 
и ведомств города Киева. «Киевоблэнерго», 
«Киевэнерго», «Национальная телеком-
пания Украины», «ICTV», «Укртрансгаз», 
«Укрэнергосервис», «Киевхлеб», 
«Украинская футбольная ассоциация 

Успешное выступление в городской 
спартакиаде «Здоровий киянин»

На сайті ДК «Укроборонпром» 
розміщено оголошення 
наступного змісту:

«ДК «УКРОБОРОНПРОМ» розпочинає 
кадровий конкурс на заміщення посад 
директорів підприємств.

Основні вимоги до кандидатів:
- вища освіта (перевага — кандидатам зі 

ступенем МВА);
- грунтовні навички у маркетингу та 

стратегічному менеджменті;
- досвід роботи на керівних посадах на 

багатопрофільних підприємствах;
- рівень володіння англійською мовою 

– Advanced.
Набір претендентів відбуватиметься на 

конкурсній основі».
 
MBA -  це master of business administrati

on. На українській мові аналог -  магістр 
бізнес-адміністрування або магістр 
економічного управління.

Перші прототипи сучасних програм МВА 

з’явилися в США наприкінці XIX століття - 
коли фірмам потрібні були спеціалісти, які 
володіють науковим підходом до управлін-
ня. У середині XX століття перші програми 
МВА з’явилися і в Європі. Зараз у всьому 
світі успішно діють навчальні організації, 
що надають своїм випускникам цю ступінь. 
Проте незважаючи на широке поширення, 
досі не існує єдиного стандарту кваліфіка-
ції MBA. Це призводить до складнощів при 
оцінці і порівнянні якості різних програм 
підготовки.

Стосовно рівня знань англійської мови, 
«Advanced» - практично один з найвищий 
рівнів (7-9 рівні). Вище тільки 10-12 рівні, де 
знання англійської майже ідентичне рівню 
володіння цією мовою в Англії корінними 
мешканцями. Знання англійської мови 
рівня «Advanced» мають бути підтверджені 
відповідним сертифікатом. Термін дії 
сертифіката залежить від системи, по якій 
складаються міжнародні іспити на знання 
англійської мови.

Вл. інф.

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» 
готує кадровий конкурс

докторов», «Центр новых технологий 
стоматологии», СЗ «АНТОНОВ» среди 
которых на соревнования была заявлена 
и команда ГП «Антонов», завоевавшая 11 
медалей и третье командное место.  
Команду профкома ГП «Антонов» пред-
ставляли следующие работники предпри-
ятия: Ярмолюк О.М. (Сервисный центр), 
Винийчук А.И. (НИОКМ), Боровик С. И. 
(Цех 03), Кривохатько И. С. (ЭИО-35), 
Запорожец А. М. (КО-03), Мельченко 
А. М. (КО-63), Опаренко В. А. (О-62), 
Щеголь Л. П. (ЭИО-35), и организатор 
команды Подгорный В. Н.

В личных соревнованиях победителями 
и призерами стали:

– Боровик С. И., Цех 03 - 1 место по 
армспорту в категории до 80 кг;

– Кривохатько И. С., ЭИО-35 - 2 место 
по армспорту в категории до 90+ кг;

– Ярмолюк О. М., СЦ - 2 место по гире-
вому спорту в категории до 90 кг;

– Запорожец А. М., КО-03 - 1 место по 
настольному теннису;

– Мельченко А. М., КО-63 - 2 место по 
настольному теннису.

2-место по перетягиванию каната заняла 
комада в составе:

– Винийчук А.И. НИОКМ;
– Боровик С. И., Цех 03;
– Ярмолюк О. М., СЦ;
– Запорожець О. М., КО-03;
– Мельченко А. М., КО-63;
– Опаренко В. А., О-62.

Поздравляю всех спортсменов с победой 
и результатами, которые на соревнованиях 
21 февраля принесли третье место в 
командном зачете и пополнили копилку 
профкома ГП «Антонов» победными 
баллами, кубками и медалями.

В. Н. ПиДГОРНый, председатель 
комиссии профкома ГП «антонов» 
по спорту и работе с молодежью
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Літній відпочинок дітей плануйте заздалегідь!
Дитячий спортивно-оздоров-
чий комплекс ім. Ю.О. Гагаріна 

(Державної акціонерної хол-
дингової компанії «Артем»)

запрошує на відпочинок дітей 
віком від 7 до 15 років.

Заїзди
1 зміна 30.05 – 16.06. 2015р.
2 зміна 18.06 - 05.07.2015р.
3 зміна 07.07 – 24.07.2015р.
4 зміна 26.07 – 12.08.2015р.
5 зміна 14.08 – 27.08.2015р.

Інформацію про вартість 
путівок дивіться на сайті:

http://gagarin-lager.com.ua/, 

а також на сайтах http://artem.
ua/ і http://ukrprofavia.org.ua/

Педагогічне забезпечення сту-
дентами 4-х курсів на протязі 
14 років здійснює Державний 
педагогічний університет ім. 
Г.Сковороди, м. Переяслав-
Хмельницький.
З питань придбання путівок 
звертатись в профспілковий 

комітет ДАХК «Артем»
за адресою: м.Київ, вул. Мель-
никова, 2/10 (навпроти ст.м. 
Лук’янівська).

Контактні телефони: 
(044) 594-13-39; 481-26-44

Web: www.gagarin-lager.com.ua 
e-mail:  profcom@artem.ua; 
gagarin@artem.ua;

Директор ДСОК ім. Ю. Гагаріна
Григорій Олегович ПіхнО,
Заслужений працівник 
культури України

В работе слесаря-сборщика ави-
ационных агрегатов цеха № 22 
завода ФЭД нет права на ошибку. 
Потому что любая неточность во 
время сборки агрегата: не дожал, 
пережал, не дотянул и т.д. может 
привести к трагедии в небе. Так 
считает слесарь-сборщик 22 цеха 
Михаил Сергеевич Петрусенко. 

Изделие НР-3А - сложный агре-
гат, который состоит из основных 
четырех узлов: насоса, регулятора, 
дозатора и распределителя и узел-
ков. На стол слесаря-сборщика 
поступает корпус, который нуж-
но собрать, начинив его множе-
ством различных деталей и узлов. 
Эти детали в специальную тару 

профессионально комплектуют 
работники СГД.

Проработав тридцать пять 
лет в сборочном цехе, Михаил 
Сергеевич  настолько освоил свою 
работу, что,  кажется, сможет даже 
с закрытыми глазами собрать гото-
вое изделие.

А начинал он свою трудовую 
деятельность на  предприятии в 
январе 1979 года. Отслужив в ря-
дах Советской Армии, по рекомен-
дации старшего брата пришел на 
завод. Сразу в сборочный 22-й, на  
участок, где трудился с 1973 года, 
тоже после армии, его старший 
брат Александр - бригадир этого 
участка.  

Без права на ошибку
«Сначала я освоил узел дозатора, 

- рассказывает М.С. Петрусенко. - 
Обучил меня от «А» до «Я» очень 
хороший наставник - Николай 
Иванович Приходько, за что ему 
огромное спасибо. Затем я еще ос-
воил узел насоса, а сейчас собираю 
полностью агрегат. В нашей работе 
присутствует очень большая от-
ветственность, точность, строгий 
контроль. С нашими агрегатами 
летают и гражданские, и военные 
вертолеты, поэтому ошибок не 
должно быть.

Собирать агрегаты меня обучал 
кадровый рабочий,  пятьдесят  лет 
проработавший на заводе, - Семен 
Александрович Мирошниченко. 
Очень опытный сборщик, заме-
чательный наставник и  хороший 
человек, с которым я и сейчас, 
после его ухода на заслуженный 
отдых, поддерживаю прекрасные 
отношения.

В начале моей трудовой дея-
тельности работы было много. На 
участке сборки НР 3А (самом боль-
шом участке в цехе) трудилось 87 
человек. Мы собирали по 200 изде-
лий в месяц. Можно было одновре-
менно собирать по пять агрегатов. 

Сейчас, к сожалению, собираем 
гораздо меньше. Есть некоторые 
проблемы в своевременном посту-
плении деталей из механических 
цехов, в том числе и с покупными 
изделиями. Руководство сейчас ре-
шает вопросы об освоении произ-
водства покупных на Украине. 

Время не стоит на месте и наш 
коллектив постепенно омолажи-
вается. На смену старшему поко-
лению приходит молодежь, кото-
рую нужно обучать и передавать 
свой, накопленный с годами, опыт. 
Поэтому с молодыми сборщиками 
я, как и мои прекрасные наставни-
ки, стараюсь щедро делиться опы-
том и знаниями, приобретенными в 
процессе многолетнего труда». 

У М.С.Петрусенко было много 
учеников. Сейчас на участке уже 
самостоятельно трудится его подо-
печный Вячеслав Анненков. Его на 
завод также привел старший брат 
Евгений, который работает в кор-
порации. После школы Вячеслав 
поступил в институт и с отличием 
его окончил. Будем надеяться, что 
его знания  и желание трудиться на 
благо предприятия принесут поль-
зу нашему заводу.

«Меня на участок сборки при-
няли учеником - рассказывает В. 
Анненков.

 Для адаптации и обучения предус-
мотрен срок - полгода. Но, благодаря 
моему наставнику М.С. Петрусенко, 
я смог освоить свою работу за три 
месяца. Михаил Сергеевич  доско-
нально знает все процессы сборки 
агрегата и доходчиво умеет расска-
зать и обучить этой работе, за что 
ему огромное спасибо. Кроме того, 
что Михаил Сергеевич грамотный и 
опытный сборщик, он еще и очень 
хороший, добрый человек».

А председатель цехового коми-
тета В.А.Войтенко также добавила, 
что Михаила Сергеевича ценят и 
уважают в коллективе 22 цеха за его 
профессионализм, ответственность, 
доброжелательность и преданность 
трудовому коллективу.

Начальник цеха С.Б.Засид, под-
водя итоги, сказал: «Побольше бы 
таких специалистов и наставников, с 
которыми не страшно браться за лю-
бую работу, за любое освоение но-
вых изделий. За ними я, как за камен-
ной стеной. Огромное им спасибо!».

Надежда ФаНиНа, 
газета «Фэдовец»


