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Анонс 
зАсідАння 

ЦК ПАУ

26 лютого 2013 року у м. Києві відбулося чергове засідання Президії 

Центрального Комітету ПАУ. В ході його роботи було розглянуто 

низку питань поточної діяльності Профспілки. 

Відбулось засідання Президії ЦК ПАУ

Так, серед ключових, учасники засі-
дання обговорили питання стану забор-
гованості із виплати заробітної плати на 
підприємствах галузі. Голови ПО ПАУ на 
підприємствах, які мають борги із випла-
ти зарплати працівникам, розповіли про 
причини утворення заборгованості та про 
заходи, які вживають адміністрації та ПО 
ПАУ щодо її погашення.

Учасники засідання Президії ЦК ПАУ 
також розглянули питання організації та 
проведення ІІ-го Форуму молоді ПАУ у 
м. Харкові. Під час обговорення зазна-
ченого питання всі члени Президії ЦК 
ПАУ дійшли висновків, що такий захід 

обов’язково необхідно проводити, по-
трібно лише визначитися із форматом 
проведення. Це питання буде обговорено 
під час засідання ЦК ПАУ. До цього часу 
члени Президії ЦК ПАУ підготовлять свої 
пропозиції.

Члени Президії ЦК ПАУ розглянули 
питання  аналізу статистичних звітів про 
чисельність первинних організацій ПАУ 
та ПАУ в цілому за 2012 рік, участі ПО 
ПАУ у Всеукраїнському огляді-конкурсі 
ППО за 2012 рік тощо.

Олександр Палій

19-21 березня 2013 
року у м. Києві 
відбудеться чергове 
засідання Централь-
ного Комітету ПАУ. 

Під час засідання 
ЦК ПАУ планується 
обговорити питання 
підбиття підсумків вико-
нання  Галузевої Угоди та 
колективних договорів за 
2012 рік та організації кол. 
договірної кампанії у 2013 
році, стану умов праці та 
виробничого травматизму 
на підприємствах галузі 
за підсумками аналізу за 
2012 рік, затвердження 
Положення про ревізійну 
комісію первинної 
організації ПАУ тощо.

Засідання буде 
проводитись в два етапи:

- на території ДП «Завод 
410 ЦА»;
- у Будинку спілок ФПУ 
(майд. Незалежності, 2).

Програмою проведення 
засідання передбачено 
також відвідання Держав-
ного музею авіації України.
Вл. інф.

ЩОБ ЗБАГНУТИ СВІТ…
На ДП «Антонов» при профкомі існує унікальний 
народний фотоклуб «Ікар». Головне управління 
культури при КМДА присвоїло йому звання «Народний 
аматорський колектив» за вагомий внесок у розвиток 
аматорського мистецтва, високий художній рівень 
та виконавську майстерність. 

Голова клубу, провідний кон-
структор ДП «Антонов» Олександр 
Козулько називає його народним – 
бо в ньому працюють насамперед 
прості люди – аматори, які захоплю-
ються фотомистецтвом.

Оскільки клуб створено при про-
фкомі, профспілкова організація 
підприємства постійно надає до-
помогу фотоклубу в організації ви-
ставок, придбанні обладнання та 
матеріалів, фінансуванні поточної 
діяльності, в інших організаційно-
технічних питаннях. Голова ПО 
ПАУ на ДП «Антонов» Віктор 
Гуска вважає, що профспілки ма-
ють дбати не лише про захист со-
ціальних та економічних прав на-
йманих працівників, але й про їхній 

духовний і культурно-освітній рі-
вень, допомагати людям праці роз-
кривати свої таланти та здібності. 
В цьому сенсі при підтримці про-
фкому клуб має отримати новий 
імпульс в своїй роботі, збільши-
ти кількість своїх шанувальників. 
Необхідно, щоб кожен зрозумів, 
що діяльність фотоклубу «Ікар» по-
зитивно позначається на іміджі ДП 
«Антонов», демонструє все різно-
маніття соціально-культурної під-
тримки працівників.  

Під егідою профкому фотоклуб 
провів не одну фотовиставку. Одна 
з останніх присвячена 30-річчю 
створення Ан-124, що розміщена на 
території підприємства. Антонівці 
мають можливість не просто 

продовження —  на 3 стор.

побачити фото літаків, а занури-
тися в спогади, історію, осягну-
ти велич наших Анів, створених 
руками людини праці. Про ді-
яльність фотоклубу нам розповів 
Олександр Козулько: 

— Ідея створення нашого 
фотоклубу сягає у вже далекий 
1975 рік: мій брат був комсор-
гом у конструкторському відділі 
і якось він прийшов та сповістив, 
що у комітеті комсомолу хочуть 
зробити фотовиставку: «Жінка 
нашого часу» й запропонував 
мені взяти в ній участь. Я залюб-
ки погодився, разом із зав. сек-
тором масової роботи  любою 
Козловою ми обійшли всіх фо-
тоаматорів, заохотили їх взяти 
участь у конкурсі і з цього поча-
лася наша спільна, творча робо-
та.  Багато учасників цього кон-
курсу вирішили на досягнутому 
не зупинятися, а зустрічатись, 
робити семінари, адже аудиторія 
була переважно молодіжна, всі 
недавні випускники вузів. Тому 
й клуб створився прямо на тери-
торії підприємства. Але офіцій-
ною датою створення фотоклубу 

«Ікар», ми вважаємо 1980 рік, 
коли об’єдналися наш фотоклуб і 
наші сусіди - аматори Авіазаводу. 
З того часу зі своїми роботами 
ми вже вийшли на рівень міста 
Києва. Щодо назви фотоклубу, то 
також точилося багато дискусій, 
але колегіально було прийнято 
рішення, що «Ікар» - це, можна 
сказати, перший авіаконструк-
тор, наш колега. Так ця назва і 
прижилася.  Детальну історію 
нашого клубу можна прочитати 
на сайті: www.ikar.kiev.ua

За ці 33 роки нашого існуван-
ня змінилося, звичайно, багато, 
перш за все - технології. Свого 
часу за фотоапаратом ще потріб-
но було пополювати, в ходу тоді 
були «Зеніт», «Київ». 

Це були переважно чорно-білі 
фотоапарати. У фотоклубі ми за-
ймалися слайдами. Брали участь 
у районних фотоконкурсах, зо-
крема на спортивну тематику, 
виставляли свої роботи у фойє 
кінотеатрів: «Київ», «Нивки», 
«Зоряний», остання виставка 
проходила у Національному му-
зеї літератури. 

Віктор Гуска виступає на презентації фотоальбому «Політ у природу» 
(другий ліворуч - професор Херш Чада (ОАЕ), жовтень 2011 року

Під час засідання фотоклубу 
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За многолетний, добросовестный 
труд и в связи с 50-летием работы на 
заводе оператору станков с ЧПУ 12 
цеха Раисе Максимовне Лагутиной  
приказом по заводу объявлена благо-
дарность и выплачено денежное воз-
награждение. Профсоюзный комитет, 
администрация цеха и цеховый коми-
тет также поздравили Р.М. Лагутину с 
юбилейной датой.

Родилась Раиса Максимовна в се-
мье железнодорожника. Папа рабо-
тал мастером на железной дороге в 
Великом Бурлуке. Мама воспитывала 
двух дочек: Раису и Клавдию. После 
окончания школы Раиса немного по-
работала в торговле. Хорошо себя 
проявила и ее даже назначили завма-
гом в сельпо. Но девушку тянуло в 
большой город. В Харькове жила ее 
двоюродная сестра Мария с семьей, 
у которой и поселилась Раиса. Муж 
сестры работал на заводе п/я 711 
Харьковского совнархоза (так раньше 
называлось наше предприятие), он и 
предложил родственнице сюда же и 
трудоустроится.  

Январским морозным днем пятьде-
сят лет назад Раиса пришла в отдел ка-
дров, где ей предложили освоить про-
фессию револьверщика в 12 цехе. Из 
отдела кадров в цех ее сопровождал 
в то время заместитель начальника 
12 цеха, а впоследствии директор за-
вода Матвей Петрович Такорьянц. 
На всю жизнь запомнила Раиса 
Максимовна этот день. Очень добро-
желательно приняли ее в коллективе. 
Начальником 12-го в то время был 
Виктор Алексеевич Бондаренко, а ее 
непосредственным руководителем, 
начальником токарно-револьверного 
участка Анатолий Иванович Скиба. 
Так и началась ее трудовая жизнь на 
нашем заводе... Работала револьвер-
щиком, токарем-револьверщиком, 
освоила профессию оператора стан-
ков с ЧПУ. Накапливался опыт, зна-
ния, повышалась квалификация. И, 
как свидетельство ее добросовестно-
го отношения к труду — множество 
поощрительных записей в трудовой 
книжке: присваивались почетные зва-
ния лучшего револьверщика завода, 
области, «Лучший токарь», «Ударник 
пятилетки», благодарности за успехи 
в повышении качества, за внедрение 

рацпредложений. Раиса Максимовна 
награждена медалью «Ветеран тру-
да» и занесена в заводскую Книгу 
Почета.

На мой вопрос: «Что для вас значит 
завод?» Раиса Максимовна смогла 
только сказать: «Я горжусь тем, что 
работаю на «ФЭДе». Завод для меня 
— второй дом. Жизни без завода не 
представляю и очень благодарна ди-
ректору за то, что он дает возмож-
ность и дальше трудиться на благо 
родного предприятия, чувствовать 
себя нужной и востребованной». 
И на глазах у нее появились слезы. 
Комментарии излишни.

«Р.М. Лагутина добросовестный, 
исполнительный работник, - гово-
рит старший мастер участка 12 цеха 
Николай Александрович Руднев. - О 
ней можно говорить все только хо-
рошее. Она знает все маршруты де-
талей, помогает и словом, и делом. 
Делится своими знаниями и опытом, 
накопленными за многие годы, с мо-
лодыми сотрудниками. Хочется по-
желать Раисе Максимовне крепкого 
здоровья и дальнейшей успешной 
работы».

Много лет на одном участке с Р.М. 
Лагутиной работает слесарь меха-
носборочных работ Н.Г. Галушко, 
который характеризует Раису 
Максимовну только с положительной 
стороны. «Она не может без рабо-
ты, - говорит Николай Григорьевич. 
- Это человек старой закалки, очень 
ответственная, трудолюбивая и дис-
циплинированная. Всегда принимает 
активное участие в общественной 
жизни цеха, веселая, доброжелатель-
ная, хорошая певунья».

Раиса Максимовна заботливая мама 
и бабушка. Очень любит свою внучку 
Дарью — выпускницу средней шко-
лы и дочь Елену, которая тоже рабо-
тает на нашем заводе в финансовом 
отделе. Может быть и Даша, окончив 
вуз, учебу в котором она запланиро-
вала, станет впоследствии работни-
цей «ФЭДа» и продолжит династию. 
Пожелаем же этим милым женщинам 
счастья, успехов в труде, семейного 
благополучия и осуществления са-
мых заветных желаний!

Н. ФаНиНа, газета «Фэдовец»

50 лет — в одном цехе
50 — это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с него никуда не свернуть!

На фото: С.И. Волошин, Р.М. Лагутина, Н.Г. Галушко и Н.А. Руднев.

Профспілки привітали жінок 
зі Святом Весни!

Единственным предприятием 
авиационной промышленности, 
которое попало в Рейтинг 200 
крупнейших предприятий 
Украины 2012 года, 
опубликованный изданием 
Forbes, оказалось АО «Мотор 
Сич». 

АО «Мотор Сич» занимает в списке 50 
место, опережая «McDonald’s Украина», 
«Coca-Cola Украина», «LG Electronics 
Украина», «Оболонь», Донецкий инду-
стриальный союз, «Nestle», «Фуршет», 
«АероСвіт», «Богдан» и Днепроспецсталь. 

Как видим, даже не имея такого силь-
ного протекционизма, как ТНК и метал-
лургические предприятия, «Мотор Сич» 

продемонстрировал, что авангардной си-
лой экономики Украины должно быть все 
же машиностроение. Даже таким продо-
вольственным гигантам, как «Фуршет» и 
«Nestle», оказалось не под силу тягаться с 
моторовцами.

«Если бы 200 крупнейших компаний 
Украины выступили как одна команда, в гло-
бальном списке Forbes они заняли бы 20-е 
место в мире по выручке – между Daimler 
и Samsung» - отмечает издание.

Вошедшие в список компании ранжиро-
ваны по размеру выручки за 2011 год.  Не 
включены финансовые компании и пред-
приятия, более чем на 90% принадлежащие 
государству.
Подготовил александр Палий

«Мотор Сич» в ТОП-200 
крупнейших предприятий страны

5 березня п.р., за ініціативою 
Київської міськпрофради, 
відбувся виїзний семінар для 
профактиву первинної організації 
ПАУ в ДАХК «Артем». 

До початку проведення семінару голова 
ПО ПАУ Олександр Кельїн ознайомив гос-
тей з експозицією Народного музею ДАХК 
«Артем».

Семінар розпочався зі вступного сло-
ва Олександра Кельїна, який розповів про 
мету його проведення, завдання та порядок 
роботи.

В ході семінару виступив Голова 
Профспілки авіабудівників України Ярема 
Жугаєвич, який розповів про діяльність і 
завдання Профспілки.

Начальник управління правової роботи 
Міськпрофради іван Петренко підняв ак-
туальне та проблемне на сьогоднішній час 
питання ухвалення нового Трудового кодек-
су України.

Заступник начальника управління з со-
ціально-економічних відносин Світлана 
Конопацька наголосила на важливості 
підписання колективних договорів на під-
приємствах, оскільки вони є головним 
механізмом захисту соціально-трудових 
прав і професійних інтересів найманих 
працівників.

Заступник Голови Київської міської ради 
профспілок Володимир любарець озна-
йомив учасників семінару з можливістю 
отримання житла за іпотечним кредитом, і 
розповів про роботу Міськпрофради на гу-
манітарному напрямку: відновлення проф-
спілкової «ялинки», проведення конкурсу 
дитячої самодіяльності «Зорепад надій – 
3», діяльність спортивних закладів, дитяче 
оздоровлення та налагодження міжнарод-
них стосунків.

По завершенню семінару фахівці 
Міськпрофради надали персональні кон-
сультації всім бажаючим учасникам.
Вл. інф.

В ДАХК «Артем» 
відбувся семінар для профактиву

нАвчАння

Початок весни – 1 березня в Київській міській 
раді профспілок зустрічали з найкращою та 
найкрасивішою половиною людства. В цей 
день чоловіки Київської міської ради проф-
спілок та галузевих профорганізацій столиці 
влаштували для своїх жінок святковий концерт 
та частування з нагоди Міжнародного жіночого 
дня – 8-го Березня. 
Великий концертний зал Федерації профспілок 
України був наповнений весняним настроєм та 
позитивною атмосферою. 

Участь в урочистостях взяли і пред-
ставниці авіабудівної галузі. Нашому ко-
респонденту вдалося зустрітися з двома 
представницями - на фото голови цехо-
вих комітетів ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Кочеровська Є.С. та Удовиченко л.В.
Вл. інф.

рейтинг

8 березня
нА гП “ХМз “ФЭд”



Задачи ОАК (РФ)
В ИТАР-ТАСС состоялась пресс-
конференция президента Объединен-
ной авиастроительной корпорации 
Михаила Погосяна, в ходе которой 
он рассказал о результатах работы 
корпорации в 2012 году и планах на 
2013 год, а также ответил на вопросы 
журналистов. 
«По самолетам Ан-148 мы ставим за-
дачу выйти сегодня на производство 
8-10 самолетов в год. По тому объему 
заказов, которые у нас есть сегодня, 
это достаточные объемы производ-
ства.
Мы в этом году поставили 3 само-
лета в авиакомпанию «Ангара» в 
дополнение к тем 6 самолетам, 
которые сегодня эксплуатируются в 
авиакомпании «Россия». Мы в целом 
(вместе с нашими украинскими колле-
гами) удовлетворены показателями 
эффективности эксплуатации этих 
самолетов в авиакомпании «Россия». 
Предоставляемое ВАСО обслужи-
вание этих самолетов и поддержка 
со стороны ГП «Антонов» позволяет 
Ан-148 иметь хороший налет для 
региональных самолетов. 
Для Министерства обороны РФ пред-
усматривается поставка более 10-ти 
самолетов типа Ан-148», - отметил 
Погосян. Он считает, что авиапромы 
Украины и РФ должны более тесно 
кооперироваться: «У нас хорошие 
взаимоотношения с нашими украин-
скими коллегами. Но есть целый ряд 
объективных причин, которые требуют 
рассмотрения. Мы не строили свои 
проекты в отрыве от организации 
производства этих проектов. Я думаю, 
что производственная база фирмы 
«Антонов» нуждается в серьезной 
модернизации. И думаю, что это яв-
ляется, может быть, таким тормозом 
для более тесной кооперации и более 
быстрого развития».
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ПроФсПілКА доПоМАгАє

ЩОБ ЗБАГНУТИ СВІТ, ПОТРІБНО ПОДИВИТИСЯ НА НЬОГО ПО-ІНШОМУ…

Зараз проводимо також міжклубні обмі-
ни досвідом, навіть міжнародні. Кількість 
аматорських фотоклубів, на жаль, значно 
скоротилася, а за радянських часів, лише в 
Києві їх було 11. Я не чув, щоб ще на яко-
мусь підприємстві, крім нашого, був такий 
фотоклуб. Наш клуб розвивається завдяки 
підтримці з боку адміністрації та проф-
спілкового комітету.

Склад нашого клубу змінювався, але за-
гальна чисельність не перевищувала 20 
осіб. Зараз у нашому клубі 18 аматорів. 
Завжди ретельно ставилися до підбору 
кадрів, щоб це була справжня співпраця 
однодумців, а не змагання авторитетів. 
За цей час у нас уже змінилося третє по-
коління. Деякі наші члени - не працівники 
заводу і це теж свідчить про високий авто-
ритет клубу. Хотів би відмітити найактив-
ніших учасників клубу - В.І.Венедіктов, 
М.Ю.Кокотчіков, Д.К.Недзельницький, 
А.Д.Недзельницький, В.П.Метте, 
Д.М.Опенько, Р.Н.Гінзбург, О.В.Ляпін, 
С.Гребенюк, Г.А.Войтенко, С.В.Капусняк, 
І.Савченко, Д.Ю.Жуков, А.Т.Сінько, 
М.В.Бородай, Ф.І.Єфімов, Л.П.Горбонос, 
А.В.Хаустов, В.І.Хорішков, К.С.Пелих та 
інші.

Як і раніше, ми традиційно збираємося 
щочетверга, а на початку кожного місяця 
у нас зустріч з професійними фотомай-
страми зі всієї України. Нашим другом 
також є фотограф і бізнесмен з ОАЕ Херш 
Чада. Познайомилися ми з ним у 2000 році 
під час проведення його фотовиставки в 
Інституті журналістики і запросили до себе 
у фотоклуб. Як не дивно, він відгукнувся, і 
з того часу триває наша творча співпраця. 
Підсумком її став випуск спільного фото-
альбому і поїздка найкращих гуртківців у 
Дубаї.

У попередню епоху існував Міжсоюзний 
дім самодіяльної творчості, який 
об’єднував і координував наші дії, потім 
відбувся певний занепад, через економічні 
труднощі в державі, але зараз він рефор-
мувався у Культорологічний центр народ-
ної творчості, директором якого є Микола 
Пересунько. А наш клуб після офіційного 
створення також отримав постійне примі-
щення у Будинку культури заводу, керував 
ним Григорій Іванович Бондаренко. Але 
потім з ряду причин, у 1985 році, ми піш-
ли на інше місце прописки – адміністра-
ція заводу на моє прохання виділила нам 
місце у червоному куточку ЖКО по вул. 
Туполєва. Осіли ми там з 1986 року, завдя-
ки колишньому начальнику ЖКО Важному 
Володимиру івановичу, зробили ремонт. 
Проте вже декілька останніх років чекаємо 

на виселення: це приміщення передається 
на баланс міста, і в заводу також немає змо-
ги взяти його хоча б в оренду. 

Тематика наших робіт, можна сказати, 
загальна, ми не беремося за складні речі – 
портрети, пейзажі, тощо, оскільки, вважає-
мо, що за це повинні братися лише профе-
сіонали з відповідною освітою, технікою, 
обладнанням. Остання наша виставка в 
Музеї літератури називалася «Ульот». 

Звичайно, змінюється не лише час, але й 
новітні технології, все більше до нас при-
ходить молодь, у якої з’явилися цифрові 
фотоапарати, нехай, навіть, любительські, 
але завдяки їм, пробудився інтерес до фо-
тозйомки. Але, все ж таки якість ниніш-
ніх любительських знімків на цифровій 
«мильниці» і гарної чорно-білої плівки, не 
на користь першої.  Може я видамся ста-
ромодним, але вік цифрової фотографії, 
це - знищення інформації. Адже, на плівці 
інформація здатна зберігатися 150 років, 
а цифрова інформація на компакт-дисках 
– два роки… Як кажуть в Одесі, «відчуй-
те різницю» і це велика проблема не лише 
для приватних фотоальбомів, а перш за все 
- історії! 

Не можу не відзначити нашу спільну 
співпрацю із адміністрацією та профкомом 
підприємства – це й моральна і організа-
ційно-технічна підтримка. Разом ми щоріч-
но проводимо конкурс «Світ навколо нас». 
У разі потреби покращити матеріально-
технічне оснащення клубу ми звертаємось 
до генерального директора ДП «Антонов» 
Володимира Короля. Не зважаючи на не-
визначену ситуацію з приміщенням клубу, 
ми все ж таки хочемо зробити там ремонт і 
зробити виставку. Але проблема в тому, що 
в нас немає інформаційної мережі і, навіть, 
коли ми проводимо виставки або презента-
ції своїх фотоальбомів, про них мало хто 
знає. Наприклад, наші колеги з фото-клубу 
«9х12» регулярно влаштовують виставки 
у бібліотеці, але я вважаю, що це також не 
вихід. Фотографія, навіть любительська, 
краще всього сприймається у галереї – при 
відповідній подачі, освітленні тощо.  Зараз 
фотосправа, ніби то річ й не потрібна, ку-
пив цифрову фотомильницю, натиснув 
кнопочку на авто-налаштуваннях, здав у 
кіоск і отримав надруковані фото. Але, щоб 
відійти від цих шаблонів, людина повинна 
змінити свій внутрішній світ на краще, і, я 
вдячний долі, що зайнявся у свій час фото-
графією, яка дала мені змогу ширше поди-
витися на світ, під іншим кутом зору.

Записав Олександр Палій

продовження, початок читайте —  на 1 стор.

новини і КоМентАрі

Медведев 
обещает придать 
серьезный 
импульс ОПК
Оборонно-промышленный комплекс 
России в предстоящие пять лет должен 
стать источником технологических 
новаций как в военном, так и в граждан-
ском секторах, заявил на расширенном 
заседании правительства премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев.
«Предстоит сформировать научно-тех-
нический задел для создания перспек-
тивных образцов вооружений и военной 
техники, провести техническое перево-
оружение предприятий для выпуска кон-
курентоспособной серийной продукции», 
- сказал премьер.

Смена 
руководства 
«Оборонпрома» 
РФ
Совет директоров ОАО «ОПК «Обо-
ронпром» избрал своим председателем 
генерального директора корпорации 
«Ростех» Сергея Чемезова, говорится в 
сообщении «Оборонпрома».

Планы 
«Авиакор –  
авиационный 
завод»
ОАО «Авиакор - авиационный завод» 
(Самара) в 2013 году планирует про-
извести пять самолетов Ан-140 для 
министерства обороны РФ, сообщил 
генеральный директор завода Алексей 
Гусев журналистам.
Завод закончил производство Ту-154 
и собирается направить все силы на про-
грамму выпуска Ан-140.

На фото: учасники народного фотоклубу «Ікар» при профкомі ДП «Антонов»
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Органайзінг - процес залучення 
людей до лав Профспілки і збережен-
ня її членства.
Органайзінг активно пропагується 
глобальними профспілковими 
об’єднаннями (наприклад, IndustriALL) 
для використання у практичній роботі 
профспілкових організацій, Профспі-
лок.  
Технологія органайзінга включає в 
себе три обов’язкових складових:
Перша – це розробка стратегії 
та плану - команда, яка проводить 
роботу з певною групою працівників, 
повинна чітко розуміти цілі і вміти 
скласти план їх досягнення. 
Органайзінг базується на ретельно-
му плануванні та розробці точних 
стратегій для реалізації конкретних 
цілей працівників. В цілому органай-
зінг розвивається завдяки бажанню 
працівників домогтися своїх власних 
інтересів, будь то визнання проф-
спілки роботодавцем, збільшення її 
чисельності або посилення профспіл-
кової організації, підписання певного 
колективного договору або вирішення 
конкретних проблем, наприклад, підви-
щення заробітної плати. 
Органайзінг здійснюється шляхом про-
ведення певних кампаній. На відміну 
від повсякденної роботи, кампанія - це 
зосереджені в чіткому тимчасовому 
проміжку зусилля групи людей, які 
ясно розуміють свої цілі та здійснюють 
певні дії для їх досягнення.  
Кампанії ґрунтуються на певних 
взірцях та перевірених механізмах 
підвищення рівня і якості участі праців-
ників у прийнятті рішень в організаціях. 
Відчуття загальних цілей, спільні дії 
і загальний настрій, мобілізація для 
досягнення цих цілей, все це при-
вносить енергію і дає новий імпульс 
профспілковій роботі, який складно 
забезпечувати у повсякденному проф-
спілковому житті. Ці енергія і імпульс 
важливі як для відчуття профспілко-
вої сили і підтримки у відносинах з 
роботодавцем, так і для внутрішнього 
життя Профспілки, не кажучи вже про 
здатність організації здобувати значущі 
перемоги для своїх членів.
Друга - участь самих пра-
цівників - працівники повинні 
демонструвати, що Профспілка - це 
вони самі, приймаючи на себе відпо-
відальність за виконання необхідних 
профспілкових дій, вирішуючи завдан-
ня, що стоять перед ними.  
Успішна діяльність кампанії полягає 
в тому, щоб робота проводилася 
самими працівниками. Органайзінг 
означає, що самі працівники це і є 
Профспілка. Коли їх запитують, що 
таке Профспілка, або де знаходиться 
Профспілка, вони, замість того, щоб 
вказати в напрямку профспілкового 
комітету або його голови, говорять 
і, що більш важливо, самі вірять, що 
Профспілка - це ВОНИ. Беручи участь 
у проведенні профспілкової кампанії і 
маючи конкретні перемоги, працівники 
приходять до глибшого розуміння  
того, що реально можуть зробити 
профспілки. Вони краще розуміють 
значення Профспілки і причини чому 
членство в Профспілці і участь у його 
житті та роботі - це не тільки вигода, 
але і відповідальність.
Третє - індивідуальне спіл-
кування з працівниками - це, 
безумовно, основний компонент 
органайзінга.

АбетКА ПроФАКтивістА

ЗА ІV КВАРТАЛ 2012 г.:
ПО ГРУППЕ А (ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место разделили:
— Публичное акционерное об-
щество «Мотор Сич», г. Запорожье, 
(председатель совета директоров – Бо-
гуслаев В.А., председатель первичной 
организации ПАУ – Труш М.И.); 
—  Государственное предприя-
тие «Антонов», г. Киев, (Президент —  
Генеральный конструктор - Кива Д.С., 
председатель первичной организации ПАУ 
—  Гуска В.П. );
третье место разделили:
—  Государственное предпри-
ятие «Завод 410 гражданской  
авиации», г. Киев, (генеральный ди-
ректор- Подреза С.М., председатель 
первичной организации ПАУ - Бояндин 
С.И.); 
— Публичное АО «Волчанский 
агрегатный завод», г. Волчанск, 
Харьковской обл. (директор-председатель 
правления - Антоненко А.А., пред-
седатель первичной организации ПАУ 
Шаповалов Л.П.); 

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место заняло
— Публичное акционерное 
общество «ФЭД», г. Харьков, (пред-
седатель правления – Попов В.В., 
председатель первичной организации ПАУ 
- Дьяков В.С.);
второе место разделили:
— Частное АО «УХЛмаш», г. 
Киев, (директор-председатель правле-
ния – Приходько В.Р., председатель 
первичной организации ПАУ – Вос-
кобойников А.А.);
— Общество с ограниченной 
ответственностью «Металличе-
ская мебель», г. Боярка, Киевской 
обл. (директор – Соломяный М.И., 
председатель первичной организации ПАУ 
- Бекало В.В.);

ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ И 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили:
—  Публичное АО «Научно-тех-
нический комплекс «Электрон-
прибор», г. Киев, (председатель 
правления - генеральный директор – 
Дробинов В.П., председатель первич-
ной организации ПАУ- Абрамов А.Н.) 
—  Государственное предпри-
ятие «ХАКБ», г. Харьков, (главный 
конструктор-директор – Матусевич 
В.А., председатель первичной организа-
ции ПАУ- Гордиенко С.И.);
третье место заняло:
— Государственное предпри-
ятие «ГосККБ «Луч», г. Киев, 
(генеральный директор - генеральный 
конструктор – Коростелёв О.П., пред-
седатель первичной организации ПАУ 
- Малый Л.И.) 

Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной 
промышленности Украины за ІV квартал 2012 г.  и за 2012 г.

ЗА 2012 ГОД:
ПО ГРУППЕ А (ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место разделили:
— Публичное акционерное 
общество «Мотор Сич», г. 
Запорожье, (председатель совета 
директоров – Богуслаев В.А., 
председатель первичной организации 
ПАУ – Труш М.И.);
— Государственное предпри-
ятие «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД», г. 
Харьков, (директор - жданов А.А., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Тындик В.Т.);
третье место заняло: 
— Государственное предпри-
ятие «Завод 410 гражданской  
авиации», г. Киев, (генеральный 
директор - Подреза С.М., пред-
седатель первичной организации ПАУ 
- Бояндин С.И.);

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место заняло: 
— Публичное акционерное 
общество «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления – Попов 
В.В., председатель первичной орга-
низации ПАУ - Дьяков В.С.);
второе место заняло:
— Частное АО «НПК» Дне-
проспецмаш», г. Днепропетровск, 
(председатель совета директоров 
– Кравченко А.В., председатель 
первичной организации ПАУ - Фая-
зова Г.Н.);
третье место заняло:
— Дочернее предприятие 
публичного АО «Мотор Сич» 
Гуляйпольский механический 
завод, г. Гуляйполе, Запорожской 
обл., (директор – Семенюта А.Н., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Деревянко В.В.);

ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ И 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили:
— Публичное АО «Науч-
но-технический комплекс 
«Электронприбор», г. Киев, 
(председатель правления - генераль-
ный директор – Дробинов В.П., 
председатель первичной организации 
ПАУ- Абрамов А.Н.); 
— Государственное предпри-
ятие «ГосККБ «Луч», г. Киев, 
(генеральный директор - генеральный 
конструктор – Коростелёв О.П., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Малый Л.И.) 
третье место заняло:
— Государственное предпри-
ятие «Ивченко-Прогресс», г. 
Запорожье , (генеральный конструктор 
— Кравченко И.Ф., председатель 
первичной организации ПАУ – Харь-
кин С.Г.).

По отдельным показателям 
Рейтинга лучших результатов в ІV 
квартале 2012 года достигли:
а) по объемам товарной про-
дукции (выполненных работ) на 
одного работающего:
ПАО «Мотор Сич», г. Запоро-
жье; ГП «Антонов», г. Киев; 
ГП «ХМЗ «ФЭД», г. Харьков; 
ГП» Завод 410 ГА», г. Киев, 
ПАО «ФЭД», г. Харьков; ПАО 
НТК «Электронприбор», 
г. Киев.
б) по уровню загрузки работа-
ющих:
ГП «ХМЗ «ФЭД», ГАХК 
«Артем», ПАО «ФЭД», 
ЧАО «НПК «Днепроспец-
маш», ООО «Металличе-
ская мебель», ПАО НТК 
«Электронприбор», ГП 
«ХАКБ», ПАО «УкрНИИ-
АТ», ООО «Киевавиапро-
ект».
в) по сохранению (росту) числен-
ности работающих:
ПАО «Точприбор» (+ 5,7 %); 
КП «Радиоизмеритель» 
(+ 3,27%); ГП «Антонов» 
(+1,75%); «ПАО «Мотор 
Сич» (+0,37%); ГП «Нова-
тор» (+0,30%); ДП ПАО 
«Мотор Сич» - ГМашЗ 
(+5,15%); ДП ПАО «Мотор 
Сич»- ГМехЗ (+0,67%); ПАО 
«ФЭД» (+0,43%); ЧАО «Ави-
аконтроль» (+5,71%); ГП 
«ГосККБ»Луч» (+1,02%). 
г) по уровню среднемесячной 
заработной платы:
ГП «Антонов», ГП «За-
вод 410 ГА», ГП «ХМЗ 
«ФЭД», ПАО «ФЭД», 
ГП «ГосККБ»Луч», ПАО 
«НТК»Электронприбор».

Задолженность по выплатам за-
работной платы, по состоянию на 
01.01.2013 г., имели следующие 
предприятия отрасли:
—  ГП «НИИ аэроупру-
гих систем», г. Феодосия (в 
среднем 22363,03 грн. на одного 
работающего);
—  ГП «НИЦ «Вертолет», 
г. Феодосия, (в среднем 9906,00 
грн. на одного работающего);
— ГП «МФ «Артем», г. Киев 
(в среднем 8451,35 грн. на одного 
работающего);
— ГАХК «Артем», г. Киев (в 
среднем 8039,07 грн. на одного 
работающего);
—  ХГАПП, г. Харьков (в 
среднем 1942,96 грн. на одного 
работающего);
— ЧАО «ПМЗ», г. Первомайск 
(в среднем 1759,78 грн. на одного 
работающего);
—  ГП «ВиАЗ», г. Винница (в 
среднем 590,36 грн. на одного 
работающего).

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно с Ассоциацией предприятий 
авиационной промышленности Украины “Укравиапром”, подведены итоги рейтинговой оценки социально-
экономический деятельности предприятий и организаций авиационной промышленности Украины за ІV 
квартал 2012 года и  за 2012 год. Победителями Рейтинга (призовые места в своих группах предприятий) стали:

По отдельным показателям 
Рейтинга лучших результатов 
за 2012 года достигли:
а) по объемам товарной про-
дукции (выполненных работ) 
на одного работающего:
ГП «Завод 410 ГА», 
г.Киев, ПАО «Мотор 
Сич», г. Запорожье, ГП 
«ХМЗ «ФЭД», г. Харьков, 
ПАО «ФЭД», г. Харьков, 
ГП «ГосККБ» Луч», 
г.Киев,  ПАО НТК «Элек-
тронприбор», г. Киев;
б) по уровню загрузки рабо-
тающих:
ГП «ХМЗ «ФЭД», ГАХК 
«Артем», ПАО «ВАЗ», 
ПАО «ФЭД», ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш», 
ПАО НТК «Электрон-
прибор», ГП «ХАКБ», 
ПАО «УкрНИИАТ», ООО 
«Киевавиапроект»;
в) по комплексному показате-
лю состояния охраны труда:
ГП «ХМЗ «ФЭД», ГП 
«Завод 410 ГА», ГП «МФ 
«Артем»; ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш»; 
ПАО «ФЭД; ДП ПАО 
«Мотор Сич»- ГМехЗ; 
ГП «ГосККБ»Луч»; ПАО 
НТК «Электронпри-
бор»; ГП «ХАКБ»;
г) по сохранению (росту) 
численности работающих:
ПАО «Мотор Сич» 
(+5,28%); ООО «Про-
минь» (+4,71%); ГП 
«Антонов» (+2,28%);  
ГП «Новатор»(+1,09%); 
ПАО «ДАЗ» (+1,03 %); ГП 
«МФ «Артем» (+0,39%); 
ДП ПАО «Мотор Сич» - 
ГМашЗ (+43,9%); ДП ПАО 
«Мотор Сич» - ГМехЗ 
(+11,54%); ПАО «ФЭД» 
(+5,28%); ЧАО «Авиакон-
троль» (+5,95%); ПАО 
«УкрНИИАТ» (+5,26%); 
ГП «ГосККБ»Луч» 
(+ 3,17%); ПАО 
НТК»Электронприбор» 
(+3,16%); ГП «ХАКБ» 
(+1,83%); ГП «Ивченко-
Прогресс» (+0,47%);
д) по уровню среднемесячной 
заработной платы:
ГП «Антонов», ГП «За-
вод 410 ГА», ГП «ХМЗ 
«ФЭД», ПАО «ФЭД», 
ПАО «УкрНИИАТ», ПАО 
НТК «Электронпри-
бор», ГП «ГосККБ»Луч». 

Отдел социально-эко-
номической защиты ис-
полнительного аппарата 
ЦК ПаУ


