
Є Д Н А Й М О С Я  І  Ш А Н У Й М О С Я,  Б О  В  С П І Л Ь Н О С Т І  ТА  В З А Є М О П О Р О З У М І Н Н І  —  Н А Ш А  С И Л А!

ГАЗЕТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ  № 21 (278),  листопад 2018 рок у

WWW.UKRPROFAVIA.ORG.UA

Зустріч з представниками Міжнародної 
організації праці з Данії в рамках проекту 
«Інклюзивний ринок праці для створення 
робочих місць в Україні»

Літаки «Антонов» можуть використовуватися у Канаді — 
Степан Кубів

Глава Уряду надав 
відповідні доручення 
щодо проведення зустрічі 
з профспілками

Студенти-магістри 
Karazin Business School 
відвідали ХДАВП

П роект спрямований на комплексне ви-
рішення проблем зайнятості та ринку 
праці на національному та регіональ-

ному рівнях, зокрема вдосконалення меха-
нізмів управління ринком праці, розвиток 
професійних навиків учасників ринку праці, 
зміцнення соціального діалогу.

Представники профспілок зазначають, 
що гострими проблемами для України за-
лишаються проблеми трудового потенціа-
лу, дешевої робочої сили, масової міграції 
фахівців за кордон, підготовки фахівців, які 
вкрай необхідні економіці країни. Залиша-
ються дуже болючими також такі проблеми, 
як створення гідних робочих місць, а також 
гідна оплата праці, надійний захист законних 
прав та інтересів працівників.

Основне і головне завдання проекту Між-
народної організації праці «Інклюзивний 
ринок праці для створення робочих місць 
в Україні» спрямоване на комплексне ви-
рішення проблем зайнятості та ринку праці 
на національному та регіональному рівнях, 
зокрема вдосконалення механізмів управ-
ління ринком праці, розвиток професійних 
навиків учасників ринку праці, зміцнення 
соціального діалогу.

В зустрічі брали участь представники від 
МОП, керівники проекту з Данії та України:

— Міненко Тетяна — Національний коор-
динатор проекту;

— Фіголь Андрій — асистент проекту;
— Філіп Нордентофт — керівник відділу 

стратегічного навчання та розвитку органі-
зацій профспілок Данії (LO/FTF);

— Йонас Девантьє — міжнародний радник 
організації профспілок Данії (3F);

від ПАУ:
— Жугаєвич Ярема — Голова ПАУ;
— Кельїн Олександр — заступник Голови 

ПАУ і Голова ПО ПАУ в ДАХК «Артем»;
— Чумак Сергій — заступник Голови ПО 

ПАУ в ДАХК «Артем»;
а також молоді профспілковці:
— Стогній Анна — головний бухгалтер 

профкому;

— Углянський Дмитро — налагоджуваль-
ник верстатів і маніпуляторів з програмним 
керуванням;

— Гончаров Сергій — інженер з комп’ю тер 
ни х систем;

— Головатенко Андрій — головний спе-
ціаліст з оргмасової роботи профкому. 

У країна шукає взаємовигідні варіанти 
побудови різноманітного спільного ви-
робництва із Канадою. Про це за під-

сумками зустрічі із міністром міжнародної 
торговельної диверсифікації Канади Джи-
мом Карром розповів кореспондентові 
Укрінформу Перший віцепрем’єрміністр 
України Степан Кубів.

«Важливою темою розмови була оцінка пер-
спективної діяльності нашої промисловості, 
енергетики, машинобудування, літакобуду-
вання, ІТ технологій щодо формування спіль-
ної продукції для модернізації, включаючи 
військовопромислову сферу», — сказав Кубів.

На його переконання, хороший потенціал 
має співпраця у літакобудуванні із ДП «Ан-
тонов». «Літаки середнього класу „Антонов“ 
можуть спокійно використовуватися в Канаді, 

але повинні десь обслуговуватися. Станції 
навчання та обслуговування — це спільний 
проект, який ми можемо робити тут», — по-
яснив Перший віцепрем’єрміністр України.

За його словами, до деяких проектів, на-
приклад авіоніки, можуть залучатися ще й 
інші країни. «Говорячи про залучення інших 
країн, ми згадували про високотехнологічні 
індивідуальні підходи не лише по космосу, але 
й по супутниках, використовуючи, приміром, 
Ізраїль, з яким ми теж маємо угоду про вільну 
торгівлю», — наголосив Кубів.

Він додав, що порушив також питання ви-
користання транзитного потенціалу України. 
«Ми також оцінювали Україну як транзитний 
хаб для формування товарної групи спільного 
виробництва в країни Азії та Африки», — під-
сумував перший віцепрем’єрміністр.

8 листопада 2018 року в первинній 
організації ПАУ в ДАХК «Артем», 
за сприяння ФПУ, відбулася зустріч 
з представниками Міжнародної 
організації праці з Данії, в рамках 
проекту МОП «Інклюзивний ринок 
праці для створення робочих місць 
в Україні».

У відповідь на звернення Голови ФПУ 
Григорія Осового до Прем’єрміністра 
України Володимира Гройсмана щодо 
необхідності проведення зустрічі з керів-
никами всеукраїнських галузевих проф-
спілок та територіальних профоб’єднань 
Прем’єр надав доручення Першому 
віцепрем’єрміністру України — Міністру 
економічного розвитку і торгівлі України 
Степану Кубіву, Міністру соціальної полі-
тики України Андрію Реві, іншим високо
посадовцям провести таку зустріч з метою 
обговорення пропозицій профспілок до 
проекту Державного бюджету України на 
2019 рік та обговорення питань розвитку 
вітчизняного виробництва, зокрема про-
мисловості, цінової і тарифної політики.

Прес-центр ФПУ

«Студентимагістри Karazin Business 
School відвідали Харківське державне авіа-
ційне виробниче підприємство, де ознайо-
милися з славетною історією заводу та над-
складним процесом виробництва літаків.

Зокрема магістри бізнес управління KBS 
працюють над бізнескейсом, як «вряту-
вати» ХАЗ та відновити серійне виробни-
цтво літаків у Харкові, зосереджуючись на 
унікальному літаку Ан74, серед народу 
відомого просто, як «Чебурашка».

В тарвні п. р. студенти Каразінської шко-
ли бізнесу ХНУ ім. В. Н. Каразіна отримали 
завдання розробити бізнескейс на при-
кладі ХДАВП.

Метод вивчення бізнескейсів вперше 
застосували у Школі бізнесу Гарвардського 
університету. Він передбачає, що студенти 
шукають рішення реальних бізнесзавдань, 
використовуючи при цьому теоретичні 
знання, фреймворки, фінансові та матема-
тичні розрахунки і логіку.

«Студенти магістратури, які вивчають 
у мене предмет «бізнес комунікації», 
отримали завдання розробити бізнескейс 
Харківського авіаційного заводу. Бізнес
кейс стосується програми Ан74, як з допо-
могою Ан74 можна вивести ХАЗ із кризи, 
вирішити проблеми з боргом, а пізніше, 
як відродити підприємство», — розповів 
Тарас Паславський, викладач Каразін-
ської школи бізнесу, директор з міжна-
родних відносин консалтингової компанії 
«ProvidenceGroup» (Канада).

«Студенти, які навчаються за програмою 
менеджмент, мають дати своє бачення 
виходу з кризової ситуації. Вони повинні 
порівняти Ан74 з іншими конкурентними 
літаками, яка їх можливість на сьогодніш-
ньому ринку праці, які фінансові сегменти 
виходу з цієї кризи, які перспективи», — го-
ворить Тарас Паславський.

Студенти мали розробити три стратегії 
авіапідприємства: короткотермінову — 
на 3 роки, середню — на 7 років і довготер-
мінову — на 20 років. 
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Інформаційна робота має бути в пріоритеті 
діяльності профспілок
9 листопада в ФПУ відбулась консультативна зустріч головних редакторів та журналістів профспілкових ЗМІ з керівником відділу стратегічного навчання 
та розвитку організацій профспілок Данії (LO/FTF) Філіпом Нордентофтом, який перебував у Києві у рамках проекту Міжнародної організації праці 
«Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні».

Перший в Європі український Мі-8 поповнив флот Берлінської вертолітної служби

О дним із завдань реалізації проекту 
МОП є визначення інституційної спро-
можності ФПУ та інших вітчизняних 

профоб’єднань задля подальшого поліпшен-
ня співпраці з членськими організаціями, 
вдосконалення роботи з громадськістю та 
збільшення кількості свого членства.

На початку зустрічі Ф. Нордентофт зазна-
чив, що на його переконання для кожної 
профспілки у її діяльності є надважливою 
інформаційна складова та той потенціал, 
який має організація, у проведенні кому-
нікаційної діяльності. Тому представників 
місії МОП цікавлять принципи у підходах 
до проведення ФПУ та галузевих профспі-
лок інформаційної роботи, інструментарій, 
яким володіють профспілки для донесення 
своєї позиції до широкої аудиторії, імідж, що 
сформований у профспілок в українському 
суспільстві, а також співпраця профспілкових 
ЗМІ з державними та приватними засобами 
масової інформації.

На зазначені питання у ході зустрічі відпо-
вів керівник Пресцентру ФПУ Юрій Работа, 
який підкреслив, що інформаційна політика 
у ФПУ проводиться системно та здійснюється 
відповідно до програмних засад діяльності 
Федерації, у контексті заходів з реалізації 
Стратегії інформаційної діяльності на 2018–
21 рр., ухваленою Радою ФПУ.

Він повідомив, що практично в усіх член-
ських організаціях ФПУ: як територіальних, 
так і галузевих є працівники, відповідальні 
за інформаційну роботу. Працює Офіційний 
вебпортал ФПУ, 18 сайтів галузевих член-
ських організацій та 15 територіальних, також 
створено сайти акціонерних підприємств та 
навчальних закладів ФПУ. Виходять 66 дру-
кованих ЗМІ, а центральною профспілковою 
газетою є щотижневик «Профспілкові вісті». 
ФПУ активно співпрацює з загальнодержав-
ними друкованими ЗМІ та телеканалами, 
суспільним радіо і ТБ, проводить публічні 
заходи, брифінги та пресконференції, ін-
формаційні компанії. Велика увага приділя-
ється використанню у інформаційній роботі 

новітніх технологічних інструментів. Також 
Юрій Работа зазначив, що ФПУ рекомендує 
всім своїм членським організаціям і органі-
заційним ланкам нижчого рівня аж до пер-
винки передбачати в кошторисах до 10 % на 
інформаційну роботу.

У виступах головних редакторів галузе-
вих газет «Атомник» Миколи Петриченка, 
«Авіабудівник» Олександра Палія, видання 
«Профспілкові вісті» Олексія Плаксіна по-
рушувались актуальні проблеми, які дово-
диться вирішувати у процесі повсякденної 
роботи, зокрема, пов’язані з переходом до 
електронного формату надання інформа-
ції, необхідності більш широкої присутності 
профспілкової тематики у соцмережах, ви-
рішенням низки виробничоекономічних 
питань друку газет, та ін. Власним досвідом 
роботи у соціальних мережах поділився голо-
вний спеціаліст Пресцентру ФПУ Олексій 
Петруня.

Так, зокрема, під час виступів була підня-
та проблема значного подорожчання полі-
графічних послуг та послуг з доставки газет, 
вартість яких за останні 10 років зросла в се-
редньому на 500 %. Ключовою проблемою є 
велика імпортна складова у вартості друко-
ваних видань, що безпосередньо впливає на 
вартість друку.

З метою охоплення профспілковою інфор-
мацією тих категорій членів профспілок, які 
не читають друковані ЗМІ, а надають пере-
вагу інтернетЗМІ, вже зараз потрібно думати 
про шляхи поступового переходу газети на 
електронний формат.

Разом з тим, Філіп Нордентофт зазначив, 
що така проблема є гострою для всіх проф-
спілок країн Європи, а не тільки для України. 
На його думку, це — серйозна дилема. Повна 
і різка відмова від друкованого формату може 
призвести до падіння чисельності читацької 
аудиторії, а значить таке рішення суттєво по-

гіршить комунікацію з членами профспілок. 
Тому європейські профспілки наразі не від-
мовляються від друкованого формату в жод-
ному разі. На його думку, найкращим був би 
формат одночасного випуску друкованого 
видання і наявність у нього власного сайту.

Ф. Нордентофт високо оцінив інформацій-
ний потенціал профспілок, зокрема такий 
сегмент, як видання поліграфічної продукції. 
На думку датського колеги, газета, або інфор-
маційний бюлетень, є готовим інформаційним 
продуктом, що ефективно виконує функцію 
цільового інформування читача. За його 
словами, в Данії кожен член профспілки 
неодмінно отримує профспілкову газету, 
вартість якої вже враховано у розмірі член-
ського внеску. Однак, з врахуванням розвитку 
новітніх технологій для більш широкого охо-
плення аудиторії профспілковою тематикою 
потрібно активне застосування можливостей 
Інтернетконтенту, що стає вимогою часу.

Випуск газет є лише одним з багатьох сег-
ментів в інформаційній роботі профспілок, 
хоча і важливим. Профспілки мають активно 
публікувати важливу і цікаву інформацію для 
членів профспілок на сайті, в групах соціаль-
них мереж, на сторінках профспілок в таких 
мережах, активно використовувати такий 
інструментарій як YouTube, інтернетЗМІ, 
блогосфера тощо. Скрізь, де тільки можли-
во, профспілки мають розповідати про свою 
роботу. Помилково вважати, що профспілки 
мають звітувати про свою роботу лише під 
час звітних з’їздів, раз на 4 чи 5 років. Вони 
мають це робити щодня, бо профспілки не 
акціонерні товариства, а громадські органі-
зації, метою яких є не отримання прибутку, 
а захист прав і інтересів членів профспілок. 
Тому інформування членів профспілок про 
профспілкову діяльність має носити не фор-
мальний характер, а бути щоденною нормою 
в роботі профспілок. Інформаційна робота 
напряму пов’язана з мотиваційною роботою. 
Чим гірше проводиться інформаційна робо-
та з боку профспілок, тим менше бажаючих 
вступати до їхніх лав. 

Б ерлінська вертолітна служба Spezialflug 
Berlin Hubschrauberdienste GmbH взяла 
на службу український вертоліт Mi8MSB, 

який отримав нещодавно європейський сер-
тифікат льотної придатності, і має намір про-
сувати цю гвинтокрилу машину далі.

Про це кореспондентові Укрінформу по-
відомили в німецькій компанії. Керівник 
пресслужби компанії і авіаційний експерт 
Хайнріх Гроссбонгардт зазначає:

«Завдяки надзвичайно потужним двигунам 
виробництва «Мотор Січ» ми бачимо вели-
кий потенціал для Mi8MSB в Європі, а також 
в арабських країнах і в Африці. Тепер, коли 
стало відомо, що ми можемо нарешті вико-
ристовувати вертоліт, ми отримали численні 
запити від клієнтів».

За його словами, влітку минулого року були 
проведені випробування при високих темпе-
ратурах в країнах Середземномор’я, а також 
у Німеччині: «Більше ніхто не може літати 
за таких температур при максимальному за-
вантаженні».

Інші вертольоти такого розміру швидко 
досягали меж своїх можливостей і не мо-
гли підніматися в повітря з повним заван-
таженням, деякі машини зовсім не можуть 
літати при зовнішній температурі вище 40 
градусів. Однак українська машина показала 
себе чудово: Мі8 з новими моторами може 
працювати за екстремально жарких погодних 
умов — 55 градусів за Цельсієм — з повним 

завантаженням. Це робить її особливо ціка-
вою якраз для операцій в жарких регіонах. 
Гроссбонгардт повідомив, що компанія вже 
отримала замовлення з Африки і країн Пер-
ської затоки на Близькому Сході.

Також експерт зазначив, що запорізьке ді-
тище до того ж «набагато більш працездатне 
і дешевше, ніж продукти, наприклад, Airbus»:

«Цей вертоліт — кращий, на наш погляд, 
він має великий експортний потенціал для 
«Мотор Січі».

У самій Німеччині, як розповів співрозмов-
ник агентства, вертоліт використовувати-
меться переважно для монтажу щогл, у тому 
числі передачі сигналу. Вже отримано замов-
лення на електрифікацію залізничної гілки, 

уздовж якої треба встановити кілька сотень 
опор електропередач. Крім того, гвинтокрила 
машина буде корисна при гасінні пожежі, 
оскільки може доставити до її епіцентру дуже 
багато води.

Для реєстрації та експлуатації нового типу 
Мі8, першого, який отримав європейський 
сертифікат льотної придатності, Spezialflug 
повинен був завершити процес валідації 
НТЦ України, затверджений Чеським орга-
ном цивільної авіації. Німецькі колеги разом 
з українськими партнерами працювали над 
цим останні два з половиною роки.

Європейські фахівці зазначають, що новітні 
рухові технології запорізького підприємства 
наділяють вертольоти типу Мі8 видатними 

характеристиками; вони роблять їх універ-
сальними, надійними та економічними. Укра-
їнський вертоліт є найпотужнішим варіантом 
перевіреної серії Мі8. Він оснащений двома 
сучасними двигунами TV3117VMASBM1V 4E 
потужністю 2100 к. с. кожен. Mi8MSB має 
максимальну злітну вагу 12 тис. кг і корисне 
навантаження 4 тис. кг всередині або 3 тис. кг 
зовні. У ньому є місце для 16 пасажирів плюс 
обладнання. Великі грейферні задні двері 
вантажної зони роблять процес завантаження 
і розвантаження надзвичайно легким. Стеля 
висотою 9 150 м, що є світовим рекордом 
висоти у своєму класі. З одним двигуном 
вертоліт може підніматися на висоту 5 тис. 
метрів.

Крім того, вертольоти серії Мі8 відзнача-
ються надійністю і економічністю, що стали 
вже легендарними. Саме тому вони є штатним 
вертольотом ООН для польотів у віддале-
ні райони і жаркі регіони Землі. Німецький 
бундесвер використовує старішу версію Мі8 
для матеріальнотехнічної підтримки в своїх 
місіях в Малі і Афганістані.

Довідка. Spezialflug Berlin Hubschrauberdi-
enste GmbH — розташований в Берліні опера-
тор вертольотів, що спеціалізується на таких 
роботах, як карго перевезення, роботи на 
шельфі, перевезення та установки кранів 
і важких конструкцій. Крім того, компанія має 
багаторічний досвід в області пожежогасіння 
та інших операцій під час стихійного лиха.

Мі-8 з новими моторами 
може працювати 
за екстремально жарких 
погодних умов — 
55 градусів за Цельсієм — 
з повним завантаженням

Фото: http://vikna.if.ua

Керівник відділу стратегічного навчання та розвитку організацій профспілок Данії (LO/FTF)  
Філіп Нордентофт (ліворуч)
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Состоялось 46-е заседание Центрального Комитета 
Международной Евроазиатской Федерации Металлистов

Р уководил заседанием Пре-
зидент Федерации Певрул 
Кавлак. Кавлак обратился к 

участникам заседания с вступи-
тельной речью, в начале которой он 
поблагодарил всех за приезд на этот 
прекрасный остров. В своей речи 
Президент отметил, что в условиях 
современного мира, очень важно 
консолидировать усилия всех проф
союзов во имя установления мира 
на Земле, и во имя защиты прав 
и интересов трудящихся. Кавлак 
в своей речи дал советы братским 
профсоюзам относительно их дея-
тельности в будущем и, отметив по-
следние изменения в промышлен-
ности, которые наблюдаются в ми-
ре, сказал: «Транснациональные 
компании перевели свое производ-
ство в страны с дешевой рабочей 
силой. Поэтому в их странах возрос 
уровень безработицы, нестабиль-
ности и социальной несправедли-
вости. И уже после полного вне-
дрения Индустрии 4.0 мы станем 
свидетелями того, что на заводах 
вместо людей будут работать умные 
роботы. Вместе с увеличением ко-
личества роботов на производстве, 
еще больше увеличится и безрабо-
тица, а это приведет к большему 
увеличению нищеты и бедности. 
Кавлак завершил свою речь сло-
вами, что профсоюзы должны ска-
зать «стоп» любым нововведениям, 
которые приведут к повышению 
безработицы.

В заседании приняли участие 
большинство членов ЦК. Основ-
ной статьей повестки дня, которая 

обсуждалась на заседании, была 
«Оценка социальноэкономиче-
ской ситуации в странах Евразии». 
Участники, которые выступили по 
данному вопросу, рассказали о по-
ложении дел в экономике своих 
стран, о деятельности возглавля-
емых ими профсоюзов.

Кроме рассмотрения вышепере-
численных вопросов, был обсужден 
отчет о работе Федерации, была 
проведена оценка финансового со-
стояния и состояния выплат член-
ских взносов, было рассмотрено 
продвижение программы обучения 
на 2018–2019 гг.

Председатель Профсоюза ра-
ботников металлургических и 
ма шиностроительных отраслей 
промышленности Узбекистана 
А хмаджан Махмудович Хаку-
лов инициировал предложение 
провести следующее заседание 
ЦК МЕФМ в г. Ташкенте. Члены ЦК 
единогласно поддержали данное 
предложение.

В конце заседания члены ЦК при-
няли декларацию, текст которой 
приведен ниже. 

Декларация 46-го заседания 
Центрального Комитета  
Международной Евроазиатской 
Федерации Металлистов

Мы, члены Центрального ко-
митета Международной Евроази-
атской федерации металлистов, 
представляющей интересы членов 
профсоюзов металлистов 19 стран, 
собравшиеся 24 октября 2018 года 
в городе Гирне на свое 46е Заседа-
ние, заявляем о следующем:

Несправедливость, неравное ра-
спределение в доходах, подавление 
свобод, прав человека и профсою-
зов, являются одними из основных 
проблем, c которыми сталкивается 
мировое профсоюзное движение.

Главной обязанностью проф-
союзов в  этом глобальном по-

рядке должно стать достижение 
достойных условий жизни человека 
труда, защита бедных, искоренение 
несправедливости. Профсоюзам 
нужно объединяться на междуна-
родном уровне, чтобы бороться со 
всеми глобальными несправедли-
востями, обеспечить справедливую 
и  свободную жизнь тем людям, 
представителями которых мы яв-
ляемся

Промышленная революция 4.0 — 
эта тема сейчас находится в повест-
ке дня всего мира. Если она будет 
внедрена в полном масштабе, вмес-
то людей на заводах и фабриках бу-
дут работать умные роботы. Проф-
союзам необходимо быть во всеору-
жии, так как в этом случае мы стол-
кнемся с главным вопросом: что 
станет с человеком труда? Где его 
место в этом глобальном проекте 
под названием Индустрия 4.0? Мо-
жет быть, миллионы людей будут 
приговорены к безработице? Это 
одно из возможных последствий, 

с которыми профсоюзное движение 
столкнется, если не будет предпри-
нято никаких действий. И именно 
на этот вопрос сегодня мы должны 
найти ответ.

Противостоять технологическому 
прогрессу бессмысленно! Невоз-
можно противостоять технологи-
ям, так же как невозможно проти-
востоять историческому течению 
времени. Мировое профсоюзное 
движение должно предпринять та-
кие действия, что бы этот прогресс 
не причинил вреда человеку, семье, 
обществу и всему человечеству. По-
тому что безработица является при-
чиной всех общественных болез-
ней. Голод, бедность и нищета всему 
причиной является безработица.

Профсоюзы обязаны сказать: 
«Стоп!» всему, что может при-
вести к  росту безработицы. Это 
должно стать приоритетом для 
всех нас. С оциальные послед-
ствия технологического развития 
должны быть хорошо просчитаны. 
Если будут строиться планы толь-
ко на получение прибыли, то это 
дорого обойдется обществу в це-
лом. Безработные, безнадежные 
и недовольные массы — это самая 
большая угроза социальному миру 
и спокойствию. В нашей борьбе че-
ловек находится в приоритете. Все 
для человека! 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Кстати, ПАУ договорилась о том, 
что в следующем году с профакти-
вом будет проведен семинар МЕФМ.

С 24 по 25 октября 2018 г. в городе Гирне, Турецкая Республика Северного Кип ра, прошло 46-е заседание Центрального Комитета Международной Евроазиатской 
Федерации Металлистов. Организационные и другие вопросы, связанные с проведением этого заседания, взяли на себя членские организации МЕФМ в этой стране. 
От Украины во время заседания с докладами выступили Председатель ПАУ Ярема Жугаевич и первый заместитель Председателя ЦК ПМГУ Валерий Гавриленко.

Профспілковий органайзинг — навчись сам, щоб навчити інших

З авдання членів профспілки — 
бути свідомими захисниками 
своїх прав. Настав час свідо-

мого членства, а час статистів за
лишився в минулому. Про це та інші 
питання профспілкового органай-
зингу йшлося на спеціальних семі-
нарах, які провели фахівці інститу-
ту соціального партнерства в учбо-
вому центрі профспілкової освіти в 
м. Чернігів та в ПущіВодиці. Тема 
першого — «Профспілковий ор-
ганайзинг: ефективні практики», 
другого — «Корпоративне лідер-
ство». Заходи були організовані за 
підтримки Федерації профспілок 
України. Слухачами цих семінарів 
стали профгрупорги від ПО ПАУ на  
ДП «АНТОНОВ».

Обсяг, ефективність та якість 
діяльності профспілкових ліде-
рів неможливо «втиснути» в чіткі 
службові обов’язки та інструкції. 
Нетрадиційний підхід, впрова-
дження інноваційних методів за-
лежать як від особистих якостей 
профспілкового лідера, так і від 
компетенції та знання сучасних 
методів профспілкового органай-
зингу (походить від німецького 
слова «порядок», це метод впо-
рядкування організації). Мета ор-
ганайзингу, впровадженого амери-
канськими профспілками, полягає 
в забезпеченні життєдіяльності та 
розвитку профспілки. Він передба-

чає дії, спрямовані на згуртованість 
працівників, шляхом активізації 
їхньої участі та прояву ініціативи. 
Технологія органайзингу включає 
у собі: індивідуальне спілкування 
з працівниками, розробку стратегії 
та плану заходів, щодо визначення 
проблем та їхнього вирішення та 
залучення самих працівників до 
профспілкових дій. Самоорганіза-
ція і самоконтроль формує справж-
нього лідера, допомагає здобути 
авторитет у колективі, а не стояти 
осторонь.

За довгі роки централізації вер-
тикалі владних структур та гро-
мадських організацій у пересічних 
людей склалося враження, начебто 
тільки зверху приймаються всі рі-
шення та вирішуються всі пробле-
ми. Органайзинг дає можливість 
самим вирішувати свої проблеми, 
створюючи профспілкову організа-
цію знизу, допомагає усвідомити, 
що сильна та активна профспіл-
ка — це єдиний спосіб досягти ви-
рішення проблем та висувати свої 
пропозиції, вимагаючи гідних умов 

праці та її оплати, високих соціаль-
них стандартів, бо це і є загальний 
інтерес працівників.

Сьогодні змінилася соціально
економічна модель суспільства, 
життя тепер обертається навколо ро-
боти, а умови праці стали умовами 
життя. Змінилися людські цінності, 
настав час творців майбутнього. Го-
ловним інструментом створення 
реальності майбутнього виступають 
цілі, як вектор подальшого.

Завдання профспілки — вчити 
і вчитися разом зі своїми членами, 

бути гравцями за спільноту та ста-
вати її речниками. Демонстрацією 
вищезазначеного є наш напрацьо-
ваний Колективний договір — голо-
вний закон підприємства, до кож-
ного пункту якого усі працівники 
підійшли дуже ретельно та відпо-
відально. Завдяки, чому він містить 
39 пунктів з вимогами, вищими, ніж 
регламентує Законодавство. Адмі-
ністрація ДП «АНТОНОВ» сприяє 
проведенню навчання профспіл-
кового активу. Компетенції кор-
поративного лідерства охоплюють 
знання правових важелів трудових 
відносин, навички володіння ауди-
торією, вміння спростовувати чутки 
та багато інших питань. Тому дореч-
но було проводити навчання проф-
спілкових лідерів разом з молоди-
ми керівниками та сформованим 
резервом керівників. Наразі таке 
навчання проводиться окремо для 
керівників та профактиву.

Час спливає, світ змінюється, змі-
нюється наш світогляд, зростає на-
ша самооцінка та вимоги до себе та 
оточуючих. Сьогодні в планах проф
кому провести такі заняття на базі 
нашої первинної організації ПАУ, 
щоб залучити до навчання більшість 
профспілкових активістів. 

Вікторія ГРЕЧУШНА,  
громадський кореспондент профкому 

ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

У рамках створення нових, збереження та розбудови діючих профспілкових організацій за підтримки Федерації профспілок України ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 
долучилася до профспілкового навчання.
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9 ЛИСТОПАДА
ПОГОРЄЛОВ  

Михайло 
Васильович

Голова ПО ПАУ на ХДАВП

9 ЛИСТОПАДА
КОРОСТЕЛЬОВ  

Олег  
Петрович

Генеральний конструктор — 
генеральний директор 
ДП «ДержККБ «Луч»

12 ЛИСТОПАДА
ТУР  

Віталій  
Михайлович

Голова ПО ПАУ  
на ДП «ЖМЗ «Візар»

13 ЛИСТОПАДА
ВІННИК  
Анатолій  

Тихонович
Генеральний директор  
ТОВ «Київавіапроект»

19 ЛИСТОПАДА
МОРОЗЕНКО  

Євген  
Вадимович

Голова Наглядової ради  
ПАТ «ДАЗ»

25 ЛИСТОПАДА
ЛЕОНОВ  
Дмитро  

Андрійович
Директор ДП «ХМЗ «ФЕД»

26 ЛИСТОПАДА
БОЯНДІН  

Сергій  
Ігорович
Ветеран ПАУ

Друкується за інформацією  
управління справами виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ 
У ЛИСТОПАДІ

Н едавно Волчанский райо н 
Харьковской области отме-
тил свое 95летие. Празд-

нование прошло торжественно 
и впечатляюще. И для взрослых, 
и для детей в этот день было 
много интересных и полезных 
развлечений, организовано вы-
ставок, проведено флешмобов 
и других мероприятий.

Особую значимость празднику 
придало участие в нем нашей 
землячки, председателя ХОГА 
Юлии Светличной. На торже-
ственной части руководитель 
области поздравила жителей 
с этой датой и пожелала Волчан-
щине развития и процветания, 
а ее людям — здоровья, счастья, 
успехов и мира. Поздравил их 
в числе других и депутат Харь-
ковского областного совета, 
председатель правления ЧАО 
ВАЗ Александр Антоненко, 
подчеркнув, что только совмест-
ный созидательный труд может 
обеспечить нам достойные усло-
вия жизни.

Во время празднования Юлия 
Светличная приняла участие 
в награждении жителей Волчан-
ского района, внесших значитель-
ный вклад в его укрепление и раз-
витие. Так согласно Указа Прези-
дента Украины за весомый вклад 
в государственное строительство, 
социальноэкономическое, 
научнотехническое развитие, 
многолетний добросовестный 
труд, почетное звание «Заслужен-
ный машиностроитель Украины» 
присвоено заместителю главного 
инженера по производству ЧАО 
ВАЗ Чмалю Алексею Никито-

вичу, с чем его искренне поздра-
вила Юлия Светличная, вручив 
соответствующую награду.

Поздравления от губернатора 
в этом день принимали и футбо-
листы команды ФК «Волчанск», 
которые досрочно стали чем-

пионами области. Приятно, что 
в ее составе играют и два за-
водчанина — Сергей Новиков 
и Дмитрий Батусов. Футболисты 
в качестве ответного жеста вручи-
ли Юлии Светличной памятную 
футболку.

Отрадно отметить, что визит 
губернатора области в этот день 
носил не только торжественный, 
а и деловой характер. Руково-
дитель области проверила ход 
ремонтных работ на ряде инфра-
структурных объектов, ознакоми-
лась с перспективными планами, 
пообщалась с громадой и провела 
совещание с руководством РГА 
и председателями местных со-
ветов.

А несколько ранее, на опера-
тивном совещании председа-
тель профкома завода Леонид 
Шаповалов выполнил почетную 
миссию: зачитал соответству-
ющее решение ЦК Профсоюза 
авиастроителей Украины и прав-
ления Ассоциации «Укравиапром» 
и вручил Антоненко Алексан-
дру Анатольевичу, директору, 
председателю правления ЧАО 
«Волчанский агрегатный завод» 
нагрудный знак «Почетный авиа-
строитель Украины».

Полностью это решение звучит 
так: «За добросовестный много-
летний труд в авиационной 
промышленности, настойчивость 
в совершенствовании своих 
профессиональных способно-
стей, весомый личный вклад 
в развитие авиационной отрас-
ли и в связи с 60летием со дня 
рождения наградить нагрудным 
знаком «Почетный авиастроитель 
Украины» Антоненко Александра 
Анатольевича, директора, пред-
седателя правления АО «Волчан-
ский агрегатный завод».

Игорь ЗАХАРОВ, 
газета «ВАЗ-ИНФО»

12 ноября исполнилось 
50 лет работы ГП «ХМЗ 
«ФЭД» наладчика станков 

и манипуляторов с ПУ 20 цеха 
Василия Митрофановича На-
рышкина. В этот день ветерана 
пришли поздравить коллеги, 
руководство цеха во главе с на-
чальником А. А. Гапонцевым, 
а также председатель профкома 
В. Т. Тындик и его заместители 
В. В. Степаненко и И. Ю. Величко.

Начал свой трудовой путь на 
заводе В. М. Нарышкин в 1968 году 
после службы в армии по реко-
мендации своего родственника. 
Сразу попал в 20 цех и стал ему 
верен на весь полувековой юби-
лей. Начинал слесаремсверлов-
щиком. Наставником у него был 
опытный специалист Н. С. Сав-
радий, который обучил молодого 
парня всем тонкостям работы. 
Когда в цехе появились станки 
с программным управлением, для 
их обслуживания потребовались 
наладчики и Василий Митрофано-
вич решил переквалифицировать-
ся. Успешно окончил курсы и под 
чутким руководством наладчика 
Н. И. Карташова на больших 
обрабатывающих станках «Гори-
зон2» освоил новую профессию.

Спустя годы уже Василий Ми-
трофанович делился своими зна-

ниями и опытом с молодыми ра-
бочими. В их числе и заместитель 
начальника цеха В. И. Смецких, 
который начинал свой трудовой 
путь в 1979 году оператором, за-
тем наладчиком.

«Василий Митрофанович учил 
меня работать, — рассказывает 
Владимир Иванович. — Мы с ним 
освоили большое количество из-
делий: НС46, ПГЛ40, делали пере-
освоение НР3, большое освоение 
по ГП22 и ряд других изделий, 

в том числе и для железной дороги. 
Василий Митрофанович высоко-
квалифицированный специалист. 
Сменносуточные задания выпол-
няет качественно и своевременно. 
Учит молодое поколение, умело 
передает свои знания. Приведу 
один пример: работал у нас в цехе 
один парень. Как ни старался, но 
у него большое количество деталей 
уходило в брак. Он сам очень пере-
живал по этому поводу. Затем дали 
ему в наставники В. М. Нарышкина, 

и из него получился замечатель-
ный наладчик 5 разряда. Вот что 
значит наставник высшего класса! 
К нему идут за советом даже люди 
с высшим образованием.

Василий Митрофанович не-
однократно награждался и по-
ощрялся руководством цеха 
и предприятия. В 2016 году ему 
присвоили звание „Заслуженный 
ветеран труда“. А самой боль-
шой награды он был удостоен 
в прошлом году — „Заслуженный 
авиастроитель Украины“. Дай Бог 
ему здоровья, чтобы он и даль-
ше мог работать. А свободное от 
работы время проводил в кругу 
своей замечательной семьи и на 
рыбалке».

На мой вопрос как вы ощуща-
ете этот полувековой трудовой 
юбилей, Василий Митрофанович 
ответил: «Я на завод прихожу, как 
на прогулку. Без работы не пред-
ставляю себе жизни».

За многолетнюю и добросо-
вестную работу, весомый вклад 
в выполнение производственного 
плана и в связи с юбилейной да-
той приказом по заводу В. М. На-
рышкину объявили благодарность 
и премировали.

Надежда ФАНИНА,  
газета «Фэдовец»

С 50-летием работы!

Волчанский район отметил свое 95-летие

Любов до авіації

А віамоделісти клубу «Горизонт» 
ХДАВП зайняли призові місця 
у міських змаганнях на приз 

Харківського палацу дитячої та 
юнацької творчості.

Учасники запускали вільноліта-
ючі метальні планери і змагалися 
за тривалість польотів. 

Дев’ять учасників представляли 
авіа модельний клуб «Горизонт» хар-
ківського авіапідприємства. 10літ-
ній Максим Коваленко зайняв II 
місце, 9літній Микита Медвед-
ський — III місце.


