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Відбулось чергове засідання ЦК ПАУ

Красилівський агрегатний завод 
відзначив півстолітній ювілей

10–11 жовтня 2018 року у м. Ки-
єві відбулося чергове засідання ЦК 
ПАУ. Вів засідання Голова ПАУ Яре-
ма Жугаєвич.

Учасники засідання розглянули 
низку питань, серед яких щодо 
обов’язкової участі представників 
ПАУ у Всеукраїнській акції протесту 
17 жовтня 2018 року, щодо поточ-
них змін у складі ПАУ та постійних 
комісій ЦК ПАУ.

Також учасники засідання обгово-
рили проект Плану роботи ЦК ПАУ 
на 2019 рік, проект Галузевої Уго-
ди на наступний період та позицію 
ПАУ на колективних переговорах 
по укладенню Галузевої Угоди та 
колективних договорів.

Було ухвалене рішення щодо 
участі представників ПАУ на регіо
нальних та всеукраїнській акціях 
протесту, внесено зміни до складу 
ПАУ та постійних комісій ЦК ПАУ, 
затверджено План роботи ЦК ПАУ на 

2019 рік. Також ухвалене відповідне 
рішення щодо проекту ГУ на наступ-
ний період та вироблено позицію 
ПАУ на колективних переговорах 
по укладенню Галузевої Угоди та 
колективних договорів.

Крім того, під час засідання Пре-
зидії ЦК ПАУ було розглянуто пи-
тання щодо поточної ситуації, яка 
склалася в ПО ПАУ на ДП «Завод 410 
ЦА» та ухвалені відповідні рекомен-
дації. В ході засідання ЦК ПАУ Голова 
ПАУ вручив нагороди профактиву. 

З авод був заснований 06.09.1968 
року, у 1969–1972 рр. була 
сформована його структу-

ра. 14 серпня 1975 підприємство 
отримало статус «Красилівського 
заводу металовиробів». В тому ж 
році відбулось освоєння і випуск 
виробів 025Л (пусковий пристрій). 
У 1976 році завод освоїв і почав 
випуск виробів КМГУ. В 1980 році 
підприємство отримало нову наз
ву — «Красилівський агрегатний 
завод». В 1981 році завод освоїв 
і почав випуск виробу БДЗУСК 
(балкотримач), а в 1982 році — 
ДЗУМ (замок) та виробу АПУ470 
(пусковий пристрій). З 2011 року 
підприємство входить до складу 
ДК «Укроборонпром». В 2015 році 
підприємство освоїло механічну 
частину «СтугнаП» та почало ви-
робництво автоматів «Малюк».

ДП «КАЗ» крім продукції спец
призначення виробляє товари на-
родного споживання, які користу-
ються попитом серед населення — 
твердопаливні котли, господарські 
товари, газові і електричні котли, 
конвектори під своїм брендом «Кор-
ді». Товари народного споживання 
реалізуються і обслуговуються по 
всій території України. Значна час-
тина виробленої продукції експор-
тується до Грузії, Казахстану, Молдо-
ви, Румунії, Білорусії, Литви. Разом 
з тим, постійно розширюється асор-
тимент продукції, вдосконалюються 
існуючі технології, застосовуються 
новітні розробки і матеріали, які 
відповідають світовим стандартам.

Як зазначено у вітанні адміні
страції підприємства з нагоди юві
лею «Протягом останніх років по-
стійно проводиться модернізація 

і ремонт станків, верстатів, облад-
нання, автомобілів, комп’ютерів, 
приміщень, складів, робочих центрів 
і дільниць.

Постійно проводиться робота 
по переоснащенню виробництва 
шляхом закупівлі і впровадження 
нових високотехнологічних робо-
чих центрів: верстатів лазерного 

розкрою, координатнопробивних 
пресів, токарнооброблювальних 
центрів, вертикальнофрезерних 
оброблювальних центрів, листозги-
нальних пресів, машини плазмової 
різки та сучасних верстатів з число-
вим програмним керуванням.

Закінчення читайте на стор. 4

28 вересня 2018 року державне підприємство «Красилівський агрегатний 
завод», яке було створене у вересні 1968 року, відсвяткувало півстолітній ювілей. 
Впродовж 50 років робота цього підприємства, без перебільшення, забезпечує 
розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Підсумки літнього оздоровчого 
сезону 2018 року

Л іто цього року далось спекот-
ним не тільки за погодними 
умовами, а й за приємними 

подіями, які відбувались в дитячих 
оздоровчих комплексах нашого під-
приємства.

В  ДОК «Сокіл» було проведено 
державну атестацію Міністерством 
соціальної політики України. Про-
тягом літа в комплексі працювала 
комісія, яка складалась з представ-
ників Департаменту оздоровлення 
та санаторнокурортного лікування 
Міністерства соціальної політики 
України та Департаменту освіти і на-
уки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київради. За висновками ко-
місії, відповідно до «Акту результатів 
діяльності експертної комісії з про-
ведення державної атестації дитя-
чого оздоровчого комплексу «Сокіл» 
комплексу присвоєна I категорія.

ДОК «Антей» урочисто відзначив 
свій 50річний ювілей. Багато гостей 
було на цьому святі — батьки дітей, 
вихователі, які за всі ці п’ятдесят 
років працювали в комплексі, керів-
ництво та адміністрація нашого під-
приємства, голова Святошинської 
РДА, керівники Міськпроф ради 
м. Києва, керівництво ПАУ, голова 
ПО ПАУ на ДАХК «Артем».

На честь 50річчя ДОК «Антей» 
профком ПО ПАУ на ДП «АНТО-
НОВ» придбав та подарував табору 
квадрокоптер та сертифікат на без-
коштовну путівку для відпочинку 
в «Антей» на 2019 рік (він був розі-
граний серед дітей в лотерею), а для 
створення святкового настрою під 
час зустрічі гостей та на святкову 
лінійку був запрошений духовий 
оркестр.

Від імені голови Київської міської 
ради профспілок В. П. Мельника, 
начальник управління Місьпрофра-

ди з гуманітарних питань Л. І. Лит-
вин урочисто вручила ДОК «Антей» 
Почесну грамоту та подарувала ді-
тям 10 м’ячів для волейболу, баскет-
болу та футболу.

Для популяризації серед дітей 
знань з авіаційної тематики та про 
унікальний табір, який був ство-
рений конструкторським бюро ДП 
«АНТОНОВ», профком прийняв рі-
шення видати книгу про історію на-
шого підприємства, технічні харак-
теристики літаків, які випускав ДП 
«АНТОНОВ», про ті світові рекорди, 
яких досягли наші літаки, про ле-
гендарного О. К. Антонова та його 
соратника — одержимого авіацією 
Олександра Манацкова, на честь 
якого було названо дружину ДОК 
«Антей». Книга «Розвиток авіації та 
літаки ДП «АНТОНОВ» видана під 
редакцією голови профкому Віктора 
Гуски з передмовою Президента ДП 
«АНТОНОВ» Донця О. Д. та за актив-
ної участі голови молодіжної комісії 
профкому Віктора Коваля. З наго-
ди 50річного ювілею ДОК «Антей» 
по 2 примірника на кожний екіпаж 
табору (екіпаж — так в таборі назива-
ють загони) було подаровано дітям.

В ДОК «Антей» та ДОК «Сокіл», 
протягом літа, педагогічними ко-
лективами, постійно здійснювався 
пошук шляхів вдосконалення куль-
турномасової та виховної роботи 
з дітьми. Організатори літнього від-
починку працювали над створенням 
власних програм, проводили цікаві 
тематичні зміни, різноманітні кон-
курсі, виставки дитячої творчості, 
спортивні та творчі змагання, ор-
ганізували гурткову роботу з вра-
хуванням вікових можливостей та 
потреб дітей.

Закінчення читайте на стор. 4
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ВІДБУВСЯ АВІАСАЛОН
«АВІАСВІТ-XXІ»
З 9 по 12 жовтня у м. Києві відбулися ХI Міжнародний 
авіакосмічний салон «АВІАСВІТ-ХХІ» та XV Міжнародна 
спеціалізована виставка «Зброя та безпека-2018». 
Їх відкрили перший заступник Секретаря РНБО України  
Олег Гладковський, генеральний директор ДК «Укр-
оборон пром» Павло Букін та інші офіційні особи.

С вої експозиції на авіасалоні пред-
ставили різні підприємства галузі, 
іноземні партнери тощо. За оцінкою 
багатьох експертів найбільшою на 
авіасалоні була експозиція ПАТ «Мо-

тор Січ» та ДП «ІвченкоПрогрес», на якій було 
представлено український вертоліт «Надія», 
двигуни тощо. В принципі, без перебіль-
шення можна сказати, що вертоліт «Надія» 
став прикрасою цьогорічного авіасалону. По 
кількості відвідувачів, особливо військових, 
можна зробити однозначний висновок, що 
продукція ПАТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко
Прогрес» користується попитом. Це ж саме 
можна сказати і про експозиції ПрАТ «ФЕД, 
ДП «ХМЗ «ФЕД» та ПАТ «УкрНДІАТ», де були 
представлені зразки авіаційних агрегатів то-
що. Так, наприклад, іноземні делегації відвід-
ували експозицію ПрАТ «ФЕД» одна за одною. 
Ми стали свідками того, що її з великою ці-
кавістю оглянув Посол Словаччини в Україні.

Перлиною експозиції ДК «Укроборонпром» 
(ДП «ІвченкоПрогрес» та ДП «ХМЗ «ФЕД» 
мали власні експозиції – ред.) була, безумов-
но, представлена продукція успішних ДП 
«ДержККБ «ЛУЧ» та ДАХК «Артем». З особли-
вою цікавістю відвідувачі авіасалону вивчали 
і автомат «Малюк» виробництва ДП «КАЗ», 
експозиції ДП «Новатор», інших підприємств 
галузі. На цьогорічному авіасалоні увагу від-
відувачів привернули макети літаків типу Ан, 
які продемонстрував ДП «Антонов» у складі 
експозиції ДК «Укроборонпром».

В перший день через кілька годин після від-
криття авіасалону його відвідала народний де-
путат України Юлія Тимошенко, яка оглянула 
деякі експозиції, зокрема ПАТ «Мотор Січ».

Наступного дня авіасалон відвідав Секре-
тар РНБО України Олександр Турчинов, де 
в першу чергу ознайомився з експозицією 

ПАТ «Мотор Січ» і зустрівся з президентом 
АТ «Мотор Січ», генеральним конструктором 
вертолітної техніки В’ячеславом Богуслає-
вим. О. Турчинов оглянув сучасний вертоліт 
«Надія», побував в його салоні. Його супрово-
джували перший заступник Секретаря РНБО 
України Олег Гладковський та генеральний 
директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін. 
Олександр Турчинов оглянув і інші експо-
зиції.

Голова правління ПрАТ «ФЕД» Віктор По-
пов дав імпровізовану пресконференцію 
для ЗМІ, що висвітлювали захід. Представни-
ків редакції також було запрошено на прес
конференцію. Подробиці пресконференції 
читайте в одному з ближчих випусків газети.

Окремо варто виділити і експозицію ПАТ 
«НВК «Електронприлад» та ПАТ «УкрНДІАТ», 
де фахівці підприємства демонстрували учас-
никам авіасалону власну продукцію та напра-
цювання.

В перший день роботи авіасалону його 
відвідав Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, який 
провів низку зустрічей з керівниками під-
приємств галузі, представниками МЕРТ та 
ДК «Укроборонпром». Він вручив дипломи 
Рейтингу соціальноекономічної діяльнос-
ті підприємств галузі керівникам найкра-
щих підприємств галузі, які були присутні 
на авіасалоні: АТ «Мотор Січ» — В’ячеславу 
Богуслаєву,  ПрАТ «ФЕД» — Віктору Попову, 
ДП «ІвченкоПрогрес» Ігорю Кравченку, ДП 
«ДержККБ «ЛУЧ» Олегу Коростельову,  «Пів-
денгіпрондіавіапром» Роману Артюху,  ТОВ 
«ВіАЗ» Олегу Богатирьову.

Наступний день авіасалон відвідали пред-
ставники  профактиву ПАУ. Вони ознайо-
милися с експозиціями підприємств галузі, 
обмінялися думками щодо сучасного стану 
галузі і її перспектив. 

Президент АТ «Мотор Січ», генеральний конструктор вертольотної техніки, Герой України В’ячеслав 
Богуслаєв демонструє Секретарю Ради Націоальної безпеки і оборони України Олександру Турчинову 
експозицію підприємства
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Разом із модернізацією обладнання та 
вдосконаленням технологій і виробничих 
процесів, нарощуються обсяги виробництва, 
постійно зростає продуктивність, ефектив-
ність і якість праці, збільшуються доходи від 
реалізації, підвищується заробітна плата, 
покращуються соціальні умови».

На підприємстві функціонує первинна ор-
ганізація ПАУ, яка має багаті традиції і веде 

плідний соціальний діалог з адміністрацією 
підприємства, який може бути прикладом 
для наслідування. На адресу директора ДП 
«КАЗ» Олександра Процюка, голови ПО ПАУ 
на ДП «КАЗ» Миколи Галиша і трудового 
колективу, ветеранів підприємства, надійшло 
багато привітань від колег і партнерів.

На заходах, присвячених ювілею, почесні 
гостів вручили керівництву та працівникам 
заводу нагороди, почесні грамоти і подяки за 
бездоганну роботу. Міський голова Красило-

ва Ніла Островська також вручила подяку 
виконавчого комітету Красилівської міської 
ради за співпрацю з міською радою та ваго-
мий внесок у вирішення життєво важливих 
питань територіальної громади колективу 
ДП «Красилівський агрегатний завод», в особі 
директора Олександра Процюка.

У святкових заходах також взяли участь на-
родний депутат України Андрій Шинькович, 
голова Хмельницької обласної державної 
адміністрації Вадим Лозовий, голова Хмель-

ницької обласної ради Михайло Загородний, 
голова Красилівської районної ради Василь 
Пасічник, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, пре-
зидент ДАХК «Артем» Антон Карпенко, по-
чесний президент ДАХК «Артем» Станіслав 
Смаль та інші гості, які вітали колектив ДП 
«Красилівський агрегатний завод» із виз
начною подією в історії підприємства.

Підприємство з впевненістю прямує у май-
бутнє, забезпечуючи обороноздатність Укра-
їни, благополуччя працівників та їх сімей. 

Красилівський агрегатний завод відзначив півстолітній ювілей

Підсумки літнього оздоровчого сезону 2018 року

Віктор МИХАЙЛОВ,  
заступник директора Дивізіону — 

начальник управління Державного 
концерну «Укроборонпром»

Хочу від себе особисто, а також 
від Державного концерну «Укр-
оборонпром» привітати колектив 
з нагоди 50-річчя підприємства!

Вірю в  успішне майбутнє ДП 
«Красилівський агрегатний завод», 
яке на сьогодні перебуває в сталому 
економічному положенні, а в концер-
ні «Укроборонпром» воно перебуває 
в класі «економічно активних підпри-
ємств», тому ми усі віримо в майбутнє 
вашого підприємства.

Хочу побажати усім працівникам, 
перш за все, здоров’я, особистого 
щастя, щоб колектив ще працював 
не один рік, щоб ще не один ювілей 
ми зустріли разом!

Бажаю усім успіхів і наснаги!

Антон КАРПЕНКО,  
президент — голова правління 

Державної акціонерної 
холдингової компанії «Артем»

Довгі роки нас об’єднує спільна ро-
бота над виробництвом оборонних 
проектів, і сьогодні, з огляду на те, 
яким сучасним обладнанням оснаще-
ний Красилівський агрегатний завод, є 
впевненість у тому, що нас чекає без-
діч спільних проектів у майбутньому.

Я бажаю усім інтенсивної роботи, 
успішного виконання поточних за-
мовлень та отримання нових, в тому 
числі і від нашого заводу, за нашими 
проектами. Хочеться відмітити, що 
люди дуже гідно працюють.

Вітаю працівників і керівниц тво 
заводу зі святом! Всім бажаю здоров’я, 
успіхів, освоїти усі замовле ння, що 
найближчим часом будуть!

Андрій ШИНЬКОВИЧ,  
народний депутат, заступник 

голови Комітету Верховної Ради 
України з питань будівництва, 

містобудування і житлово- 
комунального господарства

Від щирого серця вітаю працівни-
ків заводу, керівництво! Щиро радий 
тому, що саме Красилівщина є одним 
з передових районів у промисловості, 
у виробництві, а особливо у такій, над-
звичайно важливій сьогодні для нашої 
країни галузі, як її обороноздатність. 
Тільки з високоякісною новітньою 
зброєю ми зможемо повернути в Укра-
їну мир. Ми зможемо захистити нашу 
країну для того, щоб наші діти, наші 
жінки, наші батьки жили в мирній, 
стабільній і розвиненій державі.

Зі святом вас, шановні працівники 
підприємства!

Ніла ОСТРОВСЬКА,  
міський голова

Важко переоцінити здобутки Краси-
лівського агрегатного заводу на його 
піввіковому шляху. Це підприємство за-
вжди брало активну участь у розбудові 
міста та його інфраструктури, виступало 
одним з найважливіших гарантів стало-
го розвитку громади міста. Продукція та 
науково-інженерні досягнення заводу 
ДП «Красилівський агрегатний завод» 
відомі далеко за межами України.

Проте усім зрозуміло, що досягнен-
ня підприємства це, перш за все, люди, 
які щодня віддавали себе роботі. Саме 
працівники агрегатного заводу своєю 
працею та самовідданістю створили 
добре та величне ім’я — «Красилів-
ський агрегатний завод»!

Тож бажаю вам довгих літ, міц-
ного здоров’я, сімейного затишку та 
вдячних нащадків. Ще раз вітаю вас 
з ювілеєм!

Петро КОРОЛЮК,  
директор ДП «Красилівський 

агрегатний завод»  
у 2000–2016 роках

Приємно бачити усміхнених за-
водчан, я бачу, що колектив заводу 
підготувався до ювілею. Ця подія 
підкреслює здобутки заводу та стан 
підприємства. Ще немало роботи по-
переду, щоб зберегти це підприємство. 
Чималим здобутком є те, що на заводі 
залишилися фахівці, які розуміють, 
що таке виробництво, і що потрібно 
зробити на майбутнє.

Вважаю, що в колективу є хороші 
перспективи, варто модернізуватися, 
думати про закупівлю нового облад-
нання, освоєння нових технологій 
тощо.

Бажаю всім працівникам Красилів-
ського агрегатного заводу довгих ро-
ків життя, міцного здоров’я, зростання 
заробітної платні!

Ярема ЖУГАЄВИЧ,  
Голова Профспілки авіабудівників 

України

Трудовий колектив протягом цих 
50-ти років пройшов суворі випро-
бування, а завдяки таким підприєм-
ствам як ваше, галузь стала найбільш 
збереженою.

Я щиро дякую вам за роботу! Люди, 
які працюють, отримують чесно за-
роблену заробітну плату, з гордістю 
повертаються додому, до своїх дітей 
та онуків. Особливо це важливо за-
раз, коли ми бачимо, як зупиняються 
навіть не підприємства, виробництва, 
а цілі галузі.

Хочу побажати трудовому колек-
тиву відсвяткувати не один ювілей, 
подякувати ветеранам, особливо тим, 
які закладали підвалини підприємства.

Дякую вам, зі святом, здоров’я, до-
бробуту, дай Боже, щоб був мир в на-
шому домі, нашій країні!

Закінчення. Початок на стор. 1

Для урізноманітнення відпочинку дітей 
в дитячих оздоровчих комплексах підпри-
ємства, профспілковий комітет ПО ПАУ на ДП 
«АНТОНОВ», запрошував професійні творчі 
колективи Києва з цікавими програмами, то-
му, під час відпочинку, діти дивились циркові 
вистави, вогняну інсталяцію, були учасника-
ми хімічних та паперових шоу.

Крім цього для дозвілля дітей, профкомом, 
були придбані матеріали для гуртків рукоділ-
ля, спортінвентар для спортивних змагань та 
декор для оформлення інтер’єру.

Вже другий рік поспіль молодіжна комісія 
профкому проводить в оздоровчих комп-
лексах цікаві та незвичайні за формою про-
ведення лекції про історію ДП «АНТОНОВ» та 
літаки сімейства «Ан». Так, цього року в ДОК 
«Антей» було проведено такі лекції на 3 та 
4й змінах, а для дітей, які відпочивали у ДОК 
«Сокіл», таку лекцію було проведено на тери-
торії ЛВіДБ під крилами літаків, що визвало 
неабияке задоволення та захоплення у дітей.

Дитячий оздоровчий сезон в ДОК «Антей» 
та ДОК «Сокіл» тривав по 72 дні в кожному, 
і за цей час будо оздоровлено:

— за пільговими 15 % путівками — 633 дітей,
— за пільговими 10 % путівками — 40 дітей 

з неповних сімей,

— безкоштовно отримали путівки — 47 ді-
тей, це діти сироти, діти з багатодітних сімей 
та діти, батьки яких є учасниками АТО.

Всього за літній оздоровчий сезон, за путів-
ками ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ», в дитячих 
оздоровчих комплексах ДП «АНТОНОВ» бу-
ло оздоровлено 720 дітей працівників нашого 
підприємства.

Протягом оздоровчого сезону працівники 
нашого підприємства завжди були проін-
формовані про значні події, які відбувалися 
в таборі, це висвітлювалось в засобах масової 
інформації, на дошках оголошень на прохід-
ній підприємства, дошках оголошень в про-
фкомі та в газетах.

Оздоровчий сезон на нашому підприємстві 
розпочався в червні 2018р. і тривав 120 днів. За 
цей час на базах відпочинку «Ювілейна», «Па-
рус», «Сонячна», «Приазов’я» та ОК «Сокіл» бу-
ло оздоровлено 900 працівників та 314 дітей.

З метою забезпечення працівників нашого 
підприємства різноманітним та більш ком-
фортним літнім відпочинком, були пролонго-
вані договори з пансіонатами на морі — «Ме-
ліоратор», який знаходиться на Арабатській 
стрільці та «Рута» в СМТ Затока. В березні 
цього року, профспілковим комітетом було 
проведено моніторинг туристичної індустрії 
України. За підсумками моніторингу було об-
рано ще один пансіонат на Чорному морі — 

«Рось», який також знаходиться в СМТ Затока. 
В пансіонатах «Меліоратор», «Рута» та «Рось» 
на протязі літнього періоду, було оздоровлено 
313 працівників та 135 дітей.

Всього за літній сезон, профкомом ПО ПАУ 
на ДП «АНТОНОВ» було оздоровлено 2391 пра-
цівників та членів їх сімей, з них 1172 дітей.

З урахуванням оздоровчої роботи, яку про-
водив профком виробництва, на нашому під-
приємстві оздоровлено 3028 працівників та 
членів їх сімей, з них 1413 дітей.

Оксана ВОЛКОВА,  
заступник голови профкому ПО ПАУ  

на ДП «АНТОНОВ»

Підготовлено за інформацією сайтів ДП «КАЗ» та Красилівської міської ради

Від імені голови Київської міської ради профспілок В. П. Мельника, начальник управління Місьпрофради з гуманітарних питань Л. І. Литвин урочисто вручає  
ДОК «Антей» Почесну грамоту та подарнуки Міськпрофради


