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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Презентуючи зазна-
чений законопроект ди-
ректор УІНП Володимир 
В’ятрович у своїх висту-
пах у ЗМІ зробив заяви 
про необхідність прове-
дення ревізії календаря 
національних свят, відно-
сячи до спадщини радян-
ських часів Міжнародний 
день солідарності трудя-
щих – 1 Травня, Міжна-
родний день прав жінок і 
миру – 8 Березня, що зву-
жує конституційні, трудові 
права громадян.

Федерація профспілок 
категорично заперечує 
такий упереджений під-
хід до визначення Міжна-
родного дня солідарності 
трудящих. Це день, коли 
суспільство висловлює 
свою повагу до трудової 
людини, яка власною пра-
цєю створює національне 
багатство. Його відзна-
чають у 143 країнах світу 
понад півмільярда членів 
профспілок, а в 90 краї-
нах – цей день вихідний. В 
Україні День солідарності 
трудящих справжнє все-
народне свято, яке відзна-
чають майже 20 мільйонів 

працівників та членів їх 
сімей.

Наступним кроком за 
скасування цих днів як ви-
хідних може стати збіль-
шення тривалості робо-
чого тижня. Адже саме 1 
травня 1886 року в Чика-
го трудящі виступили за 
скорочення робочого дня 
до 8 годин і були жорсто-
ко розігнані поліцією. В 
Україні День робітничої 
солідарності вперше від-
значили у Львові в 1890 
році, на схід від Збруча 
це вперше сталося в 1900 
році. А цього року Феде-
рація профспілок України 
буде відзначати 200-річчя 
з дня створення першої 
профспілкової організації 
на українських землях.

Першотравень – це свя-
то з багатовіковою міжна-
родною історією і аж ніяк 
не спадщина радянської 
доби. Це вихідні дні, коли 
працівники можуть у віль-
ний спосіб скористатися 
гарантованими їм Консти-
туцією правами і свобода-
ми людини і громадянина, 
можливість вийти на де-
монстрації, масові акції, 

пікети з метою захисту 
своїх трудових і соціаль-
но-економічних прав та 
інтересів.

Потрібно зазначити, що 
різноманітні законопро-
екти щодо скасування ста-
тусу державних і вихідних 
для травневих свят нео-
дноразово вносилися до 
українського парламенту, 
і кожного разу не знахо-
дили підтримки у парла-
ментарів. Верховна Рада 
України завжди виявляла 
мужність і зрілість відхи-
ляючи непродумані ініці-
ативи, які ще й викликали 
категоричний спротив і 
заперечення в суспільстві, 
що свідчить про зрілість і 
виважений підхід до при-
йняття державних рішень.

Щодо проведення ма-
ніпуляцій з відзначенням 
Міжнародного дня прав 
жінок і миру – 8 Березня 
авторам законопроекту, 
у першу чергу, слід було 
б з’ясувати думку україн-
ських жінок, що вони ду-
мають з цього приводу.

Федерація профспілок 
України як найчисельніша 
громадська організація, 
що об’єднує 6.5 млн. чле-
нів, засуджує спроби при-
низити значення трудових 
свят, зробивши їх друго-
рядними, а також примен-

шити роль національного 
профспілкового руху в 
суспільному житті країни 
та проведенні економіч-
них реформ, започаткова-
них Президентом України.

ФПУ заявляє, що і на-
далі буде послідовно від-
стоювати права праців-
ників на солідарні дії.  

Прес-центр ФПУ 

Заява ФПУ щодо спроби 
скасувати свято 1 травня
Останнім часом на провідних телеканалах і Інтернет-виданнях 
поширюється інформація про те, що Український інститут національної 
пам’яті підготував проект закону про державні свята в Україні.

55-а сесія Комісії соціального розвитку ООН
1 лютого 2017 року у 
м. Нью-Йорк (США), 
розпочала свою роботу 
55-а сесія Комісії 
соціального розвитку 
ООН, в якій беруть 
участь уповноважені 
представники від ФПУ 
в роботі установ ООН, а 
саме Голова Профспілки 
авіабудівників України 
- член Президії ФПУ 
Жугаєвич Ярема 
Васильович та Голова 
Правління ПрАТ 
«Укрпрофтур» - член 
Ради ФПУ Стрілець 
Сергій Миколайович, 
відповідно  до наданого 
консультативного статусу 
ФПУ економічною та 

соціальною радою (ЕКСОСОР) 
Організації Об’єднаних 
Націй. Від ФПУ з доповіддю 
виступив Ярема Васильович 
Жугаєвич.

«Свята 8 Березня 
та 1 Травня є еман-
сипативними, вони 
присвячені пере-
могам у боротьбі 
за права жінок, за 
право на 8-годинний 
робочий день, право 
на освіту, на право 
голосу для звичай-
них людей. Їх тавру-
вання як «совкових» 
є неприпустимим», 
зазначає політолог 
Денис Пілаш.

Експерт нагадує, що 
традиція святку-
вання 1 травня, як 
і започаткованого 
американськими 
профспілками та 
соціаліст(к)ами 8 
Березня, прийшла зі 
США. Ця дата при-
урочена до пам’яті 
про демонстрацію 
чиказьких робітни-
ків за 8-годинний 
робочий день та 
страту за сфабрико-
ваними звинувачен-
нями п’ятьох анар-
хістів.

Денис Пілаш на-
гадує, що  першим 
містом України, яке 
разом з рештою 
світу за закликом 
Другого Інтернаці-
оналу святкувало 1 
травня у 1890 році, 
був Львів. І серед 
ініціаторів прове-
дення були друкар 
Йосип Данилюк, а 
також Іван Франко 
та Михайло Павлик. 
Це свято, яке мало 
свою традицію на 
українській землі 
і яке пов’язано з 
робітничим рухом, 
який дав нам левову 
частку благ, якими 
ми зараз користує-
мось, –  наголошує 
політолог і додає, що 
на тлі спроб ніве-
лювати пам’ять про 
День міжнародної 
солідарності трудя-
щих відбувається 
демонтаж тих тру-
дових, соціальних і 
громадянських прав, 
які були цим рухом 
завойовані.

КОМЕНТАР

ОГОЛОШЕННЯ

22 лютого 2017 року 
у м.Києві відбудеться 
чергове засідання 
Президії ЦК ПАУ.
Акредитація представ-
ників ЗМІ здійснюється 
до 10:00 20 лютого за 
тел.: (044) 568-45-74, 
568-45-75 та на e-mail: 
aviabudivnyk1@gmail.com

РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
З ГЛАВОЮ ДЕРЖАВИ

Відбулася робоча зустріч 
Президента України Пет-
ра Порошенка з Головою 
ФПУ, Співголовою НТСЕР 
Григорієм Осовим, за-
ступником Голови ФПУ 
Володимиром Саєнком і 
представником профспі-
лок України у парламенті 
Сергієм Капліним.

Лідер профспілок поін-
формував Президента 
України про діяльність 
профспілок у сфері за-
хисту законних прав та 
інтересів працівників.

Учасники зустрічі обго-
ворили існуючі пробле-
ми у сфері зайнятості та 
оплати праці, шляхи від-
родження соціального 
діалогу, окремі питання 
діяльності Національної 
тристоронньої соціально-
економічної ради, роз-
ширення можливостей 
використання матеріаль-
но-технічної бази проф-
спілок для санаторно-ку-
рортного лікування не 
лише застрахованих осіб, 
а й учасників АТО, тимча-
сово переміщених осіб, 
соціально незахищених 
верств населення та ін-
ших категорій громадян, 
які потребують оздоров-
лення.

Глава держави визначив 
відповідальну особу від 
Адміністрації Президен-
та України для постійних 
контактів і взаємодії з 
профспілками.

Петро Порошенко висло-
вив бажання провести 
зустріч у більш широкому 
форматі з профспілкови-
ми лідерами та активом. 
Дані відповідні доручен-
ня щодо підготовки такої 
зустрічі.

Прес-центр ФПУ
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Перелік додаткових гарантій, що діють на підприємствах галузі
1. Додаткові оплачувані відпуст-
ки до 3 днів:

— шлюб працівника та його 
дітей;

— народження дітей (батькові);

— проводи дітей на дійсну 
службу (батькові і матері);

— смерті одного із подружжя 
або близьких родичів подруж-
жя;

— участі у спортивних змаган-
нях, галузевих та всеукраїнських 
спартакіадах, інших заходах 
згідно з планами, затвердже-
ними керівником та ПО ПАУ на 
підприємстві;

— 1 вересня, останній дзвоник 
(працівникам — батькам з ді-
тьми шкільного віку — 1 день 
оплачуваної відпустки). 

2. Надавати додаткову оплачу-
вану відпустку за стаж  роботи 
на підприємстві:  

— більше 3 років - 1 день;

— більше 4 років - 2 дні.  

3. За наявності виробничої 
можливості надавати батькам, 
які мають дітей молодшого 
шкільного віку, за їх бажанням, 
в перший учбовий день відпуст-
ку без збереження заробітної 
плати. 

4. Відзначати дати стажу 
роботи на підприємстві по-
чесною грамотою, подякою та 
грошовою премією відповідно 
до Положення (при виході на 
пенсію). 

5. Жінкам, чоловікам—одина-
кам, діти яких навчаються в 
1—4 класах загальноосвітної 
школи, за їх бажанням, встанов-
лювати скорочений на 2 години 
робочий день без збереження 
заробітної плати.  

6. Жінкам, чоловікам—оди-
накам, діти яких навчаються 
в 1—4 класах  встановити 1 
вересня неробочим  оплачува-
ним днем з оплатою у розмірі 
тарифної ставки (окладу) і збе-
реженням тривалості щорічної 
відпустки.  

7. Жінкам, діти яких навчаються 
в 1 класі надати можливість 
працювати 6 годинний робочий 
день з оплатою годин, яких не 
вистачає до повного робочого 
дня, у розмірі тарифної ставки 
(окладу) і збереженням трива-
лості щорічної відпустки.

Надавати таким працівникам 
додаткову оплачувану відпустку 
на 1 вересня, або на наступний 
день, на який школа переносить 
першовересневі заходи, якщо 
цей день є робочим днем для 
працівника. 

8. Встановлювати для одного 
із батьків (працівників підпри-
ємства) , які мають дітей до-
шкільного віку і шкільного до 14 
років, за їх письмовою заявою 
скорочений на 2 години (з опла-
тою) робочий тиждень. 

9. За рахунок профкому на-
давати матеріальну допомогу 
батькам, діти яких є випусниками 
загальноосвітних шкіл - 200 грн. 

10. Робітникам підприємства, 
діти яких вступили до 1 класу, 
надається матеріальна допомо-
га у р—рі 150,0 грн., 250,0 грн., 
1000,0 грн. 

11. До Дня захисту дітей:

— надавати благодійну ма-
теріальну допомогу — дітям 
сиротам віком до 18 років (до 
23 років, коли навчаються), 
померлих працівників підпри-
ємства в розмірі 1000,0 грн.;

— виділяти кошти для організа-
ції масового відпочинку дітей з 
батьками працівниками підпри-
ємства;

— надавати матеріальну допо-
могу у розмірі 200,0 грн.;

— Виділяти кошти для організа-
ції масового відпочинку дітей з 
батьками працівниками підпри-
ємства влітку на березі Азов-
ського моря у вихідні дні. 

12. Забезпечувати малолітніх 
дітей працівників підприємства 
віком до 14 років новорічними 
подарунками або квитками на 
дитячі новорічні вистави. 

13. Додаткові оплачувані від-
пустки працівникам добровіль-
ної пожежної дружини (ДПД), 
добровільної народної дружини 
(ДНД):

— начальнику ДПД  — до 7 днів 
(без урахування вихідних);

— членам ДПД — до 3 днів;

— членам ДПД  провести стра-
хування;

— при чергуванні чл. ДНД не 
менше 10 разів — 5 днів. 

14. Працівникам, які досягли 
пенсійного віку, виплачувати 
матеріальну допомогу згідно 
з діючим «Положенням про 
надання допомоги працівникам 
підприємства, у яких настав 
пенсійний вік та працівникам, 
яким призначена пенсія». 

— у р—рі 3—х середньомісячних 
окладів.  

— у р—рі 2—х посадових окла-
дів, якщо чоловік працював  25 
років на заводі, а жінка 20 років, 
або натуроплата з віднесенням 
цих витрат на операційні. 

15. При звільненні працівника 
на протязі місяця, після досяг-
нення пенсійного віку премію-
вати його за рахунок підпри-
ємства (прибутку) у розмірі 450 
грн. або цінним подарунком, 
який пропрацював на підпри-
ємстві 30 і більше років. Та 
200 грн., який відпрацював 20 
років. 

16. Надавати за кожну здачу 
крові працівнику  підприємства 
при проведенні Дня донора 
додаткове харчування згідно з 
рекомендаціями МОЗ України 
або грошову компенсацію. 

Преміювати донорів, а також 
працівників, які приймали 
участь у підготовці і проведенні 
Дня донора. 

17. Виплачувати матеріальну 
допомогу при укладенні шлюбу 
у розмірі 3000,0 грн., у розмірі 
2000,0 грн. 

18. У разі необхідності організо-
вувати харчування працівників 
цехів та відділів, зайнятих на 
роботах у другу і третю зміни 
( за рахунок коштів підприєм-
ства). 

19. Безкоштовне харчування в 
заводській їдальні:

 — учнів — верстальників — у 
розмірі 26 грн. на день; 

— робітників, які працюють 
у 3—тю зміну — у розмірі 30,0 
грн. на день.;

 — здешевлення харчування в 
заводській їдальні — 17,0 грн. на 
робочий день. 

20. Безкоштовне харчування 
(обід) для дітей—сиріт, працюю-
чих на підприємстві до досяг-
нення їх 18 років.   

21. Складальник — клепальник, 
знімач—змивальник фарб та 
лаків, піскострумник, маляр 
зовнішнього фарбування забез-
печуються комплексним обідом 
у заводській їдальні безкоштов-
но. 

22. Проводити щомісячно нара-
хування та виплати компенсації 
частини вартості харчування у 
розмірі, згідно наказу, узгодже-
ним з профкомом. 

— здешевлення харчування на 
70% нижче затвердженої вар-
тості продукції;

— 3,5 грн. в день. 

23. Преміювати працівників 
підприємства, які приймали 
активну участь в підготовці до 
осінньо — літнього сезону і в 
роботі соціальної сфери. 

24. Надавати працівникам під-
приємства, ветеранам — членам 
Ради ветеранів підприємства 
можливість придбання піль-
гових путівок, придбаних за 
кошти підприємства, з оплатою 
10 % від повної їх вартості.

В дитячий табір та санаторій 
— для дітей працівників, а в 
окремих випадках для онуків і 
вихованців. 

25. Надавати працівникам 
путівки: 

— на відпочинок працівника 
60 % від фактичної вартості 
путівки; 

— на відпочинок працівника 
50 % від фактичної вартості 
путівки; 

— при санаторно-курортно-
му оздоровленні та лікуванні 
працівника — 30% від фактичної 
вартості путівки. В дитячі оздо-
ровчі табори — до 40%, до 15 %  
від фактичної вартості путів-
ки. 

26. Багатодітним сім’ям, які 
мають 3—х та більше дітей у 
віці до 14 років та одиноким 
матерям надавати по 1 без-
коштовній путівки до дитячого 
оздоровчого табору.  

27. Щорічно при фінансовій 
можливості надавати матеріаль-
ну допомогу на оздоровлення та 
придбання сімейних путівок за 
рахунок підприємства керівни-
цтву заводу. У випадку придбан-

ня самостійно путівки — ком-
пенсувати у рорміру окдаду чи 
вартості самостійно придбаної 
путівки. Директору — компен-
сувати сімейну путівку на 24 
дні чи компенсація самостійно 
придбаної путівки. 

28. Щомісяця забезпечувати 
продуктовими наборами лежа-
чих хворих та гостронужденних 
ветеранів за погодженням з 
Радою ветеранів підприєм-
ства. 

29. До 10 % путівок видавати 
безкоштовно: малозабезпече-
ним та багатодітним сім’ям, 
працівникам—інвалідам праці, 
які стали інвалідами під час 
роботи на підприємстві, учасни-
кам ВВВ, матерям—одиначкам, 
батькам одинакам, ліквідаторам 
ЧАЕС.  

30. Багатодітним сім’ям, вдовам 
одиноким матерям, ліквідато-
рам ЧАЕС, учасникам війни, ін-
валідам, працівникам, що мають 
дітей—інвалідів  надавати згідно 
з кошторисом благодійну допо-
могу. 

31. Надавати нецільову благо-
дійну допомогу — непрацюю-
чим пенсіонерам — «Ветеран 
праці підприємства», «Заслуже-
ний працівник підприємства», 
Заслужений працівник про-
мисловості України», учасни-
кам ВОВ (розмір визначається 
адміністрацією і ПО ПАУ на 
підприємстві). 

32. Виплата нагород до ювілей-
них дат, згідно з «Положенням 
про моральне та матеріальне 
заохочення кадрових праців-
ників підприємства з нагоди 
ювілейних дат»:

— у розмірі до 1000,0 
грн. 

33. Сплачувати працівникам 
премію до ювілейної дати (50 
років і кожні наступні 5 років 
з дня народження за наявності 
стажу роботи на підприємстві 
понад 5 років) у розмірі 50—100 
%  посадового окладу.

— понад 5 років — 300 грн.; від 
10 до 15 років — 450 грн.; від 
15 до 20 років — 600 грн.; по-
над 20 років — 800 грн.). 

34. Нагороджувати «Грамотою» 
та заохочувати до ювілейної 
дати «50 років, 60 років з дня 
народження»; 

— ветеранів підприємства — 
200 грн.;

— працюючих до 20 років — 
100 грн. 

35. Встановити надбавки пра-
цівникам підприємства, яким 
присвоєні звання в т.ч. Галузеві 
у р—рі 20 % посадового окладу 
(тарифної ставки), якщо ді-
яльність працівника збігається з 
почесним званням. 

36. Присвоювати звання «Ве-
теран праці підприємства» за 
сумлінне виконання трудових 
обов’язків протягом 20 років, 
згідно Положення. 

37. Виплата Почесним праців-
ників підприємства згідно По-

ложення про звання «Почесний 
працівник підприємства».

— «Ветеран заводу» — виплачу-
ється 50 грн.;

— у розмірі до 1 мінімальної 
зарплати, законодавчо встанов-
леної. 

38. Присвоювати звання «Заслу-
жений працівник підприємства» 
згідно Положення. 

39. Видавати заохочувальні 
святкові накази за погодженням 
з профспілковою організацією 
до наступних дат:

—  День заснування підприєм-
ства;

— 8 березня — Міжнародний жі-
ночий день (у р—рі 1 окладу);

— 1 Травня — День міжнародної 
солідарності трудящих;

— 9 травня — День Перемоги;

— 28 червня — День Конституції 
України;

— 24 серпня — День Незалеж-
ності України;

— День машинобудівника  ( — 
нагороджувати знаком «Почес-
ний авіабудівник України»);

— День авіації;

— до професійних свят;

— до Нового року;

— до Дня молоді. 

40. Виділяти кошти за рахунок 
підприємства на святкування 
Нового року та 8 Березня.

41. Проводити святкові заходи 
до 8 Березня, Дня Перемоги, 
Дня підприємства, Нового року, 
річниці підприємства, річниці 
створення ПО ПАУ на підпри-
ємстві та інших свят, згідно 
з наказами  та кошторисами 
підприємства та профкому. В 
разі необхідності перерахову-
вати кошти профкому, понад 
0,3% від ФОТ Підприємства 
на культурно—масову, спор-
тивно—оздоровчу та роботу з 
дітьми. 

42. Надавати працівни-
кам підприємства 50 % 
компенсацію витрат:                                                                                                          
— на утримання дітей у до-
шкільних закладах;   

— пільгова оплата на утримання 
дітей у дошкільних закладах;

— оплати за наймання квартири 
(кімнати) для молодих сімей та 
одиноких працівників. 

43. При наявності фінансової 
можливості може проводити 
часткову компенсацію за на-
ймання житла у розмірі 750,0 
грн. на місяць. 

Друкується на виконання 
постанови ЦК ПАУ № 5-1 від 
13.10.2016 року. 

Продовження читайте в 
наступному номері газети. 
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Показали знания, смекалку и командный дух
В декабре на ГП «ХМЗ «ФЭД» состоялся VI турнир «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» среди заводских подразделений.

Работники цехов, служб и 
отделов завода ежегодного 
активно поддерживают сво-
им участием полюбившуюся 
традицию проведения на на-
шем предприятии интеллек-
туальной игры. Многие из 
участников уже  стали опыт-
ными знатоками, благодаря 
чему каждый новый турнир 
становился все зрелищней и 
интересней. Исключением не 
стала и игра 2016 года. 

Открытие турнира про-
ходило в лучших традициях 
телевизионной версии «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» Представив в 
сопровождении всем  извест-
ной музыки из классической 
игры капитанов команд  ОГТ, 
ОК УРП, УКС и ВЭД, ОМТС и 
К, ИП, отдела 10, отдела 22, 
цеха 20, цеха 16 и метроло-
гической службы, а также су-
дейскую коллегию, ведущий 
мероприятия А.А. Настаченко 
предоставил слово директору 
завода А.Ю. Пащенко.

Александр Юрьевич попри-
ветствовал знатоков, выразил 
твердую поддержку тради-
циям нашего предприятия и 
отметил важность принципа 
соревнования для достиже-
ния успеха во всем. Также 
громкими аплодисментами 
зала была встречена озвучен-
ная директором  новость о на-
граждении ГП «ХМЗ «ФЭД» 
дипломом Профсоюза ави-
астроителей Украины за III 
место в рейтинге социально – 
экономической деятельности 
предприятий и организаций 
авиастроительной промыш-
ленности Украины.

Прозвучал первый вопрос 
и за столами знатоков на-
чались живые дискуссии и 
горячие споры о вариантах 
правильного ответа. При со-
ставлении судейской коллеги-
ей 30 вопросов для двух туров 
приоритеты отдавались авиа-
строению, истории Харькова, 
инженерии, профсоюзам, 
производству и структуре 
промышленных предприятий, 
а также вопросам, при разга-
дывании которых необходимо 
использовать не только эру-
дицию и логику, но и чувство 
юмора. 

Особенно сложно подбирать 
вопросы для черного ящика, 

которые должны всегда быть 
интересными, тематически-
ми, оригинальными и глав-
ное, чтобы при оглашении 
правильного ответа, предмет, 
изъятый из черного ящика, 
выглядел эффектно. В одном 
из таких вопросов предлага-
лось вспомнить единственное 
промежуточное звено между 

тем, что было и тем, что бу-
дет, чтобы без труда назвать 
творение, уменьшенная ко-
пия чего находилась в черном 
ящике. Внимательно слушая 
начало вопроса, сразу же при-
ходили на ум слова известной 
песни, «что есть только миг 
между прошлым и будущим», 
которые могли помочь дога-
даться о нахождении в чер-
ном ящике уменьшенной ко-
пии самолета МиГ. 

По итогам первого тура 
нельзя было определить 

явного фаворита турнира. 
Практически все команды де-
монстрировали равную игру 
и лишь  ИП имело небольшое 
преимущество в набранных 
балах. Приятно отметить, что 
абсолютно все команды пока-
зывали хороший уровень под-
готовки и знаний, успешно 
отвечая  даже на самые слож-

ные вопросы. 
Второй тур закончился на 

мажорной ноте вопросом о 
Новом годе, на который пра-
вильно ответили все десять 
команд. Далее судейская кол-
легия занялась подсчетом об-
щих баллов команд за два тура 
для подведения итоговых ре-
зультатов. Ответив по резуль-
татам всей игры на 13 вопро-
сов, команде ИП не удалось 
удержать лидерство. Такое 
же количество баллов набрал 
и действующий чемпион – цех 

20. Победителя турнира дол-
жен был определить дополни-
тельный тур. Стоит отметить, 
что знатокам отдела 22 не 
хватило лишь одного правиль-
ного ответа, чтобы сразиться 
за чемпионство с командами 
ИП и цеха 20.

В дополнительном туре 
победителем «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА? - 2016» стала коман-
да цеха 20. Уже второй год 
подряд Михаил Логвинов, 
Владимир Косенко, Геннадий 
Ракитянский, Сергей 
Шинкарев, Алексей Слинько 
становятся обладателями 
главного приза турнира - пе-
реходящей Совы. Учитывая 
практику кубковых соревно-
ваний, Сова может остаться в 
подразделении навсегда, если 
действующие победители 
одержат победу в тритий раз 
подряд в игре 2017 года.

Перед официальным на-
граждением совет молодежи 
уже по традиции от себя вру-

чил символический подарок 
команде ИП. Быть в шаге от 
победы и в итоге ее не одер-
жать всегда немного обидно, 
но можно с уверенностью 
сказать, что с той блестящей 
игрой, которую команда про-
демонстрировала на этом тур-
нире, ребята из инструмен-
тального производства будут 
одними из главных претен-
дентов на победу в будущих 
играх.

Затем капитанам команд 
были торжественно вручены 
грамоты и призы за участие. 

Каждый из знатоков получил 
оригинальную сову копилку 
– символ знаний и мудрости. 
Победителям и обладателям 
главной Совы турнира вручи-
ли дипломы, энциклопедии о 
традициях, известных людях 
и самых интересных местах 
Украины, а также галстук–
бабочки, которые являют-
ся классическим атрибутом 
знатоков игр «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?».

Поздравляем команду цеха 
20 с победой и выражаем бла-
годарность администрации 
и профсоюзному комитету 
за полную поддержку в про-
ведении интеллектуального 
турнира. Также хотелось бы 
поблагодарить работников за-
водской столовой за помощь 
в организации мероприятия. 
Данный турнир ярко демон-
стрирует корпоративные тра-
диции нашего предприятия и  
дает возможность его участ-
никам показать свои знания, 
смекалку и командный дух.   

И. ВЕЛИЧКО, 
председатель совета 
молодежи ГП «ХМЗ «ФЭД»

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Богдан Данилишин, 
голова Ради 
Національного Банку 
України, доктор 
економічних наук, 
Академік НАНУ: 

«Дозволю собі ще раз 
зауважити, що нам треба 
почати більш критично 
ставитися до окремих 
порад, що їх дають з-за 
кордону, покінчивши з 
домінуванням у нашій 
економічній політиці 
ідей неолібералізму та 
звернувшись до ідей 
неокейнсіанства. І ви-
користати там, де це до-
речно, планові методи в 
економіці й інструменти 
стимулювання нашого 
промислового зростан-
ня, в рамках промисло-
вої протекціоністської 
політики. В усьому слід 
шукати баланс. Вважаю 
принципово важливим 
виходити з того, що у ни-
нішньому надскладному 
світі дуже важко знайти 
ефективні рішення в 
рамках якоїсь однієї ма-
кроекономічної ортодок-
сії, і реальна економічна 
політика завжди являє 
собою певне поєднання 
різних методів, які не 
спростовують, а допо-
внюють один одного».
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Стало вже гарною традицією, 
що старт цій спартакіаді даєть-
ся разом зі стартами особисто-
командної першості з лижних 
перегонів, які проходять на за-
водському стадіоні. Так було 
і цього разу. Хоча, якщо взяти 
до уваги подарунок природи у 
вигляді солідного снігового по-
криву, деякі зміни організатори 
змагань змушені були таки вне-
сти. Через щедрі снігові заме-
ти трасу  було прокладено так, 
що стартували та фінішували  
учасники змагань за територі-
єю стадіону. Рвучкий холодний  
і пронизливий вітер давався 
тут взнаки та додавав певного 
екстриму. Але, за великим ра-
хунком, ніхто особливої уваги 
на це не звертав, адже емоцій-
на напруга та жага до перемо-

ги були сильнішими за примхи 
природи.

Не зайвим буде нагадати і про 
те, що у лижних перегонах, як 
до речі і в змаганнях з більшос-
ті видів спартакіади, активну 
участь поряд з чоловіками бе-
руть і дівчата. Саме заради них 
організатори внесли у порядок 
проведення змагань з лижних 
перегонів певну зміну - вперше 
дали окремий старт для пред-
ставниць прекрасної статі і ви-
значили серед них перемож-
ниць у індивідуальному заліку.

За підсумками проведених 
змагань переможцями особис-
тої першості серед чоловіків 
стали О.Котиш, О.Копейченко 
та М.Єпіфанов, а серед дів-
чат перемогу святкували 

Л.Нікітенко, А.Торопова та 
І.Товстоган. 

Серед команд призові місця 
розподілилися таким чином:  
перше місце посіла команда, 
до якої входили М.Єпіфанов, 
К.Кудашов та І.Рєпка, які за-
хищали честь підрозділу, де 
начальником О.Троцун, а спор-
торганізатором І.Рєпка, на 
другому місці були Є.Скорбеж, 
О.Котиш та С.Новіков, які 
входили у команду заводо-
управління, де начальником 
К.Крушедольський, а спор-
торганізатором Є.Скорбеж. 
Третє місце посіли І.Альошкін, 
В.Кожедуб та Олександр Коз-
лов, які відстоювали честь  
інструментального виробни-
цтва, де начальником Олексій 
Козлов, а спорторганзітором 

К.Рабочий.
У відповідності з положенням 

всіх переможців у особистому 
заліку було нагороджено ме-
далями та грамотами, а  пере-
можці у командному заліку ра-
зом з медалями та грамотами 
отримали ще й кубки. Голова 
профспілкового комітету під-
приємства Л.Шаповалов, який і 
вручав нагороди, привітав  всіх 
учасників змагань з початком 
чергової спартакіади, а всіх пе-
реможців лижних перегонів з 
першими у нинішньому році 
спортивними трофеями і по-
бажав, щоб перемог та нагород 
було ще більше.

Ігор ЗАХАРОВ, ПРАТ 
«Вовчанський агрегатний 
завод», спеціально для «АУ»

На Вовчанському агрегатному лижники 
дали старт заводській спартакіаді
З першими днями нового року у ПРАТ «Вовчанський агрегатний завод» разом з новими виробничими турботами стартує 
ще одна  відповідальна і цікава справа – спартакіада з дванадцяти видів спорту, яка триває на заводі протягом всього 
календарного року, і участь у якій беруть команди і представники всіх цехів та підрозділів підприємства.

ТОЧКА ЗОРУ

Зарплата в 300, 600 тис грн в 
місяць керівникам вже нікого 
не здивує після того, як опри-
люднено розмір зарплати ке-
рівника «Нафтогазу» у понад 2 
млн грн на місяць. І це в дер-
жавній компанії, яка нічого не 
виробляє, а є просто посеред-
ником!

Підвищення зарплат дер-
жавним менеджерам до таких 
космічних висот пояснюється 
просто – мовляв, завдяки цьо-
му вони будуть ефективніше 
працювати і у них не буде  спо-
куси погрузнути у корупції.

Саме тому Верховна Рада у 
минулому році підвищила роз-
мір заробітної платі і суддям. 
Як відомо, українськи суди є 
одними з найкорумпованіших 
у Європі, а сама інституція в 
Україні настільки сильно дис-
кредитована, що рівень сус-

пільної довіри до неї є одним 
з найнижчих. Хочеться заради 
об’єктивності нагадати, що 
свого часу Уряд Юлії Тим-
ошенко підвищував розмір 
зарплат судейському корпусу. 
Як це вплинуло на корупцію 
в судах ми всі знаємо – вона 
лише зросла. Тож чи є сильним 
аргумент про розмір зарплат, 
коли стоїть питання викоре-
нення корупції?

З цього приводу цікаву ін-
формацію оприлюднив екс-
міністр фінансів України, 
народний депутат України, 
почесний професор Академії 
праці та соціальних відносин 
(вищий навчальний заклад IV 
рівня акредитації, заснований 
Федерацією профспілок Укра-
їни – ред.), зазначивши, що з 
1 січня 2017 року заробітна 
плата суддів сягне 315 тис грн 

на місяць (за умови нарахуван-
ня всіх можливих надбавок). 
Оскільки вона прив’язана до 
розміру мінімальної зарплати, 
то з її зростанням удвічі має 
збільшитись і максимальний 
розмір зарплати суддів. На-
приклад, у Польщі заробітна 
плата на кінець 2014 року у 
суддів Верховного Суду стано-
вила трохи більше 107 тис грн., 
а, наприклад, голова Вищого 
Суду Латвії за даними його де-
кларації за 2015 рік отримував 
суму, еквівалентну100 тис грн. 
А в Чехії та Литві, за словами 
Пинзеника, рівень зарплати 
суддів верховних судів ще мен-
ший. І це при тому, що еконо-
міка Польщі з розрахунку на 
душу населення в шість разів 
перевищує нашу, а литовська 
- майже в шість. То як це розу-
міти? Чиновники у нас хочуть 

жити краще, ніж в Європі, при 
тому, що ми по рівню зарплати 
одна з найбідніших країн Єв-
ропи? Можливо рівень зарплат 
чиновників потрібно встанов-
лювати відповідно до рівня 
зарплат простих працівників? 
З цього приводу Пинзеник зі-
ронізував, що такими темпами 
європейські судді почнуть ма-
сово мігрувати в Україну.

І в цей час за результатами 
дослідження, проведеного Ки-
ївським міжнародним інститу-
том соціології 18,5% українців 
заявляють, що їм не вистачає 
грошей навіть на їжу, а дозво-
лити собі купити все можуть 
лише 0,1% громадян. При цьо-
му 51,3% опитаних сказали, 
що їм вистачає грошей на їжу, 
але купувати одяг вже важко. В 
той же час 20,2% українців вва-
жають, що через рік їхня сім’я 
буде жити трохи гірше, а ще 
6,9% – набагато гірше.

Зазначений приклад з суддя-
ми – умовний, просто він до-
зволяє нам порівняти ситуацію 
в нашій країні і в сусідніх. А ви-
сновок невтішний – хтось йде 
в Європу, а хтось йде в Африку. 

Навряд чи хтось був би про-

Комусь Європа, а комусь Африка…
Поки більшість керівників підприємств нашої галузі вишукує можливості для того, 
щоб завантажити підприємства замовленнями, щоб виробити і реалізувати якомога 
більше продукції, зуміти не тільки утримати кваліфікований персонал, а й посилити 
його мотивацію шляхом підвищення заробітної плати та введенням додаткових норм 
соціального пакету, а профспілковці ведуть непростий соціальний діалог для того, щоб 
максимально захистити членів профспілки, наша держава з легкістю підвищує розмір 
заробітної плати різним посадовцям – чи то державним службовцям, чи керівникам 
державних підприємств. 

ти такого розміру зарплат різним по-
садовцям, якби при цьому наша еко-
номіка активно розвивалася, існуючі 
підприємства були б не в стагнації, а 
активно працювали, створювалися б 
нові високооплачувані робочі місця, а 
головне, щоб люди бачили свою пер-
спективу – де вони будуть і з чим че-
рез 10, 20 чи 40 років? 

Олександр ПАЛІЙ

(Інформація для публікації надана 
управлінням справами ВА ЦК ПАУ. У 
разі, якщо Ви виявили неточність, 

прохання повідомити про це за 
телефоном: (044) 568-40-49 до 

управління справами ВА ЦК ПАУ)

Примітка: синім кольором 
позначені 

ювілейні дати

1 січня 
Качура Олександр Степанович

Герой України

Мадар Василь Іванович
голова ПО на ДП «ЗВВО»

Когут Василь Петрович
ветеран ПАУ

12 січня 
Сіньков Євген Васильович
голова ПО ПАУ у ВМЗ ПАТ 

"Мотор Січ"

Плахова Каріна Юріївна
зав. відділом правової роботи 

ВА ЦК ПАУ

19 січня  
Рєзнік Лориса Олексіївна

голова ПО ПАУ у ПрАТ  
"Авіаконтроль"

Воскобойніков Олександр 
Аркадійович

голова ПО ПАУ у ПрАТ 
"УХЛмаш"

23 січня  
Лукащик Анатолій 

Олександрович
ветеран ПАУ

 
24 січня 

П'яних Олена Вікторівна
в.о. голови ПО ПАУ у ПАТ "ДАЗ"

26 січня 
Каліхман Григорій Йосипович 

ветеран ПАУ
 

 29 січня 
Бабич Андрій Олександрович
заступник керівника апарату  

ДК «Укроборонпром»

ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ 
І ЮВІЛЯРА СІЧНЯ!


