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Закінчується 2018 рік, настає 
час підводити підсумки. Завод, 
як завжди, працював у звичному 
режимі, але на порядок денний 
у першому кварталі постало ви-
рішення кадрових питань, лише 
восени підприємство отримало 
директора і головного інженера, 
а не виконуючих обов’язки на 
цих посадах.

– Яким був рік, – запитую у 
директора ДП «Красилівський 
агрегатний завод» Олександра 
Процюка. – Чи впливала на ро-
боту заводу така кадрова неви-
значеність протягом року?

 З  Новим  2019роком! З  Різдвом  Христовим!

Хто 
зобов’язаний 

встановлювати 
лічильники?
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Шановні колеги, друзі та партнери!
Прихід Нового року – це дивовижна пора, завжди хвилююча і радісна. Тому дозвольте від щирого 

серця привітати вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим і побажати міцного здоров’я та 
натхнення, родинного щастя та добробуту, затишку і тепла, здійснення надій та бажань! 

Нехай рік новий буде для вас багатим на добро, щедрим на радісь та удачу! 
Бажаємо, щоб ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи – вагомими та переконливими! 

Хай прийдешній рік буде світлим, щасливим та мирним, а Різдво Христове наповнить ваші серця 
любов’ю, надією і вірою! 

Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ях.  Тепла і світла у ваших оселях!

 З повагою, адміністрація ДП «Красилівський агрегатний завод»

Шановні члени профспілки! Дорогі друзі!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлих зимових свят – Нового року та Різдва Христового!

Бажаємо вам, кожній родині нашого колективу міцного здоров’я, сімейного затишку, добробуту та достатку, миру та 
добра. Нехай Новий рік увійде до кожної оселі добрим і радісним, принесе злагоду і любов, натхнення на нові здобутки.

Хай буде Новий рік, схожий на диво, щоб кожен день  жилося радісно і щасливо!
Бажаємо, щоб Різдвяна зоря запалила у ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, 

наснаги та невичерпної енергії!

Профспілковий комітет ДП «Красилівський агрегатний завод»

– Можу запевнити, що не 
впливала. Ні для кого не є се-
кретом, що я не нова людина 
на заводі, і те, що деякий час 
працював виконуючим обов’язки 
директора, аж ніяк не впливало 
на ефективність роботи. Те саме 
можу сказати і про виконуючого 
обов’язки головного інженера, а 
сьогодні – головного інженера 
Володимира Іванюка. У нього, 
як і у мене, за плечима чималий 
досвід роботи. Не можу не від-
значити високий професіоналізм 
та сумлінне ставлення до своїх 
обов’язків головного бухгалтера 
підприємства Людмили Власюк, 
від роботи якої часто залежить 
стабільна діяльність усього під-
приємства. 

Так і починається народження 
нової команди, до якої щоденно 
приєднуються інші працівники, 
які теж чудово розуміють завдан-
ня та виклики, що стоять перед 
заводом, мають досвід та висо-

кий професійний рівень. Нашу 
роботу на посадах виконуючих 
обов’язків гідно оцінили в Укро-
боронпромі та у владних струк-
турах різних рівнів, внаслідок 
чого завод отримав директора 
і головного інженера, які взяли 
на свої плечі відповідальність за 
працівників і подальшу долю під-
приємства.

– Ви ж не чекали на посади, 
склавши руки?

– Аж ніяк! За цей час підприєм-
ство встигло укласти ряд контр-
актів, ми поновили ділові зв’язки 
з підприємствами-партнерами, 
які через суб’єктивні причини 
були тимчасово втрачені, зо-
крема з Державним Київським 
конструкторським бюро «Луч», 
контракти з яким вже в наступ-
ному році зможуть додати за-
мовлень нашому підприємству.

– Одним словом – яким був 
цей рік?

– Особисто для мене цей рік 

був важким. 
– Чому?
– Тому, що довелося очоли-

ти підприємство не в найкращі 
часи, до того ж, так сталося, що 
у підприємства накопичилися 
чималі борги.

– І, що, борги так і «висять» 
на підприємстві?

– Ні, нещодавно, в середині 
жовтня, ми повністю розрахува-
лися з боргом.

– З якими здобутками зустрі-
чає підприємство, і Ви особис-
то, новий рік?

– Якщо сказати одним словом 
– то з оптимізмом! 

Але, якщо розшифрувати цей 
вислів, то за ним стоїть напруже-
на праця – моя, моїх однодумців, 
колег та усього колективу.

Протягом всього року мені 
доводилося зустрічатися з ди-
ректорами підприємств, пред-

Рік був важким, але в майбутнє 
дивлюся з оптимізмом

Інтерв’ю з директором ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександром Процюком

(Закінчення на 2-й сторінці)
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Заводчани відвідали промисловий форум
З 20 по 23 листопада на території Міжнародного виставкового центру відбувся XVІІ 

Міжнародний промисловий форум-2018 – щорічний великомасштабний виставковий за-
хід, що з 2005 року входить до переліку провідних світових промислових виставок, офі-
ційно сертифікованих та визнаних Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI), 
і рік за роком залишається найбільшою в Україні виставковою подією машинобудівної 
тематики.

У Міжнародному промисловому форумі 2018 року взяли участь 352 компанії та підпри-
ємства, представлено технології та обладнання з 32 країн світу, а Китай, Чехія та Туреч-
чина сформували свої національні експозиції. Форум відвідали більше 12 000 фахівців.

Підприємства вітчизняного машинобудівного комплексу гідно продемонстрували на 
стендах свою продукцію та розробки. Були представлені напрямки: металообробки, при-
ладобудування та промислової автоматизації, вантажопідйомного та складського об-
ладнання від багатьох виробників та розробників обладнання та технологій.

Відмінною рисою цьогорічного Промислового форуму стала значна кількість лазерно-
го обладнання.

Інноваційні проекти та зразки новітнього обладнання з Європи, Азії та США були пред-
ставлені на стендах іноземних учасників та провідних українських дилерів. 

Як завжди, динамічною та насиченою була спеціалізована виставка «Укрзварювання». 
Учасники виставки, вітчизняні та зарубіжні компанії, представили значну кількість устат-
кування та матеріалів для впровадження інноваційних технологій у зварювальну галузь. 

Обладнання для плазмового різання металу у значній кількості було представлено на 
стендах українських виробничих компаній.

Зростання інтересу до українського ринку у світі підтверджується розширенням колек-
тивних експозицій виробничих підприємств з Китаю, Туреччини та Чехії, які цього року 
містили значну кількість натурних зразків продукції.

Делегація фахівців та керівників ДП «Красилівський агрегатний завод» відвідала про-
мисловий форум, де ознайомилася з новітньою продукцією і останніми розробками в 
галузі машинобудування. Побачене на форумі з часом обов’язково знайде своє місце в 
подальшій модернізації заводу, а інноваційні технології отримають тенденцію до їх по-
ступового впровадження на виробництві. 

Встановлювати лічильники 
газу для населення мають 

облгази 
Верховний суд України визнав, що встановлення лічильни-

ків газу для споживачів – це відповідальність облгазів.
Велика палата Верховного суду України прийняла рішення, 

що встановленням лічильників газу для споживачів мають за-
йматися відповідні облгази, передає прес-служба Верховного 
суду.

За рішенням суду, відмова встановлювати індивідуальні 
лічильники порушує права споживачів і суперечить вимогам 
законодавства.

Крім того, у справі проти Криворіжгазу було встановлено, 
що діючі тарифи передбачають встановлення газових лічиль-
ників усім споживачам.

У суді додали, що обов’язок встановлення лічильників газу 
покладений на газопровідні організації, а тому його перекла-
дення на населення не є правомірним.

Якого кольору полум’я газу, 
і чи можна його розбавляти?

Прес-служба НАК «Нафтогаз» на сторінці компанії в Twitter 
поділилася відповідями на найпопулярніші і найбільш поши-
рені запитання споживачів. Відповідаючи на запитання, чи 
можна розбавляти газ, в НАК підкреслили, що це небезпеч-
но: 

– Газ – це не молоко і не пиво! Спроба його розбавити 
може привести до катастрофи. Українці отримують газ з тієї 
ж труби, що і європейці. Якість газу контролюється при вході 
в розподільні мережі з газотранспортної системи. Хімічний 
склад контролюється на усіх етапах: від видобутку до тран-
спортування споживачам, – розповіли у прес-службі.

Є і відповідь на запитання, чому в конфорках плит газ го-
рить неправильно. Можливі дві причини: забрудненість пли-
ти або недостатня кількість кисню в приміщенні.

Якщо при дотриманні двох цих правил полум’я все одно 
має жовтий або червоний колір, то причина в рівні тиску. 

– Тиск контролює облгаз, – зауважили в НАК «Нафтогаз».

Порошенко 
намагається врятувати 

«Укрпошту»
Петро Порошенко наказав керівництву «Ук-

рпошти» забезпечити доставку пенсій, припини-
ти звільнення листонош та заборонив закрива-
ти відділення в сільській місцевості.

Для обговорення проблем в роботі «Укрпо-
шти» Президент України зустрівся з міністром 
інфраструктури Володимиром Омеляном та 
генеральним директором «Укрпошти» Ігорем 
Смілянським. 

– Наше завдання – припинити закриття по-
штових відділень в селах. Потрібно забезпе-
чити підтримку поштових відділень за рахунок 
загального балансу «Укрпошти», – заявив По-
рошенко.

Президент України наголосив, що ініціював 
внесення до держбюджету 500 мільйонів гри-
вень, які повинні компенсувати збитки «Укрпо-
шти» для доставки пенсій. Порошенко наказав 
припинити звільнення листонош. Кошти, які 
президент вніс до держбюджету, повинні забез-
печити підвищення заробітної плати працівни-
кам та захистити листонош від звільнення.

– Це не просто доставка пенсій, це не просто 
доставка газет, журналів, поштових повідом-
лень або їхня відправка. Це фактично для ко-
гось, зокрема для людей похилого віку, єдиний 
зв’язок зі світом, – наголосив Порошенко.

торами підприємств, представ-
никами військових відомств, 
чиновниками усіх рангів. Висо-
кими темпами доводиться надо-
лужувати згаяний підприємством 
час. Не хочу кривити душею, але 
часто було так, що потенційні 
партнери – керівники підпри-
ємств запитували: «А чому ви не 
зверталися раніше, ми не раз на-
магалися домовитися про зустрі-
чі, а ви ні разу не приїхали?» От, 
якби півтора року тому хтось по-
турбувався про майбутнє підпри-
ємства, то ми вже мали б чималу 
завантаженість, а так тільки сьо-
годні доводиться укладати угоди 
на 2019-2020 роки.

– Чи задоволені Ви ростом 

підприємства. Якщо ні, то що, 
на Вашу думку, заважає агре-
гатному розвиватися?

– Сьогоднішнім ростом під-
приємства я задоволений, проте 
прикро констатувати той факт, 
що останні роки були відзначе-
ні «проїданням» накопичених 
коштів. Два роки завод не роз-
вивався, два роки ніяких нових 
виробів не було впроваджено, не 
було нових замовлень.

Дуже шкода, але втрачені мож-
ливості миттєво повернути я не в 
змозі. Доводиться починати май-
же з нульової відмітки. Я дуже 
сподіваюсь на те, що наполегли-
вою та самовідданою працею ми 
надолужимо згаяний час.

– Ви багато робите, щоб за-
вод отримав нові замовлення. 
Які є найновіші здобутки у цьо-
му напрямку?

– З останніх здобутків є те, 
що нещодавно було підписано 
контракт на виготовлення кор-
пусів до ракетних двигунів. Це 
новий виріб для нашого підпри-
ємства. Якщо ми освоїмо виго-
товлення цих корпусів, то завод 
в майбутньому буде мати постій-
не замовлення та відповідну за-
вантаженість.

Окрім того, в найближчих кіль-
ка років планується почати виро-
бляти перехідну балку до нашого 
ж виробу – балкотримача БДЗ-
УСК для потреб Військово-Пові-

тряних Сил України. 
– У справах виробництва Ви 

постійно зустрічаєтесь з парт-
нерами – директорами інших 
підприємств галузі машинобу-
дування, в якому стані справи у 
них, якщо порівнювати з нашим 
підприємством?

– Найважчим для більшості 
підприємств є перший квартал 
року, коли економічна ситуа-
ція складається не найкращим 
чином. Свідченням цього є те, 
що навіть такі підприємства, як 
ДАХК «Артем», «Львівський дер-
жавний завод «ЛОРТА» та про-
відні підприємства Хмельнич-
чини переходять на триденний 
робочий тиждень.

Зменшення кількості робочих 
днів на ДП «КАЗ» поки що не 
планується.

– Що б Ви хотіли побажати 
працівникам ДП «КАЗ» у 2019 
році?

– Передусім – здоров’я, а та-
кож миру і злагоди, а ще – бути 
дружними, бо коли будемо друж-
ними – все переможемо, все оси-
лимо та подолаємо! 

Поздоровляю усіх з прийдеш-
нім Новим Роком та Різдвом 
Христовим! Щастя, здоров’я і до-
бробуту вам та вашим родинам!

Брав інтерв’ю редактор 
газети «Агрегатний» 

Іван Длужневський

Інтерв’ю з директором заводу Олександром Процюком (закінчення) 
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Від компанії «1st Choisefg 1121 
Asbury Avenue» (США) були при-
сутні представники компанії: За-
луський Паул Роман та Бергман 
Адам Капітан, від ТОВ «Інтер-
проінвест» (Україна): генераль-
ний директор Варібрусов С. Т., 
заступник генерального дирек-
тора Луговський С. В. та на-
чальник зовнішньоекономічного 
відділу Чабанов О. А. Зі сторони 
ДП «Красилівський агрегатний 
завод» у перемовинах взяли 
участь: директор Процюк О. Ф., 
головний інженер Іванюк В. В., 
заступник директора з безпеки 
Мотолін С. А., помічник директо-

ра Іванюк М. В.                    
Під час візиту іноземної деле-

гації було здійснено відвідуван-
ня виставкової зали, в ході якого 
надано інформацію про історію 
становлення та розвитку підпри-
ємства, презентовано товари 
народного споживання, що ви-
готовляються на заводі. Серед 
них продемонстровано зразки 
опалювальної техніки «Kordi» 
(твердопаливні та газові котли). 
Представникам американської 
компанії було надано можли-
вість ознайомитися із дільницею 
складання виробу «Малюк» та 
безпосередньо дізнатися про 

переваги виробу в ході практич-
ного застосування в заводсько-
му тирі. 

За результатами проведення 
перемовин представники іно-
земної компанії виявили зацікав-
леність у виробі «Малюк» та по-
дякували за надану можливість 
зустрічі.

Представники ДП «КАЗ», ТОВ 
«Інтерпроінвест» та іноземної 
делегації розглянули можливос-
ті перспективного збільшення 
обсягів виробництва автомату 
«Малюк», співпраці з компані-
ями, представники яких були 
присутні під час перемовин, для 
подальшої взаємодії. Також роз-
глянуто можливості створення 
на підприємстві ліній з виробни-
цтва нових виробів оборонного 
призначення.

Українська сторона виявила 
зацікавленість у просуванні ви-
робу «Малюк» на американ-
ський ринок як спортивної зброї, 
а також запевнила іноземних 
представників про можливість 
забезпечення необхідної кіль-
кості об’єму продукції в разі під-
писанні контракту.

Сторони досягли попередньої 
згоди на проведення подаль-
ших технічних консультацій, 
перемовин, ведення ділового 
листування з метою подальшо-
го підписання необхідних угод, 
контрактів та договорів.

Завод відвідали представники компанії зі США
Четвертого грудня ДП «Красилівський агрегатний завод» відвідали представники компанії  «1st 

Choisefg 1121 Asbury Avenue» зі Сполучених Штатів Америки, які провели перемовини з представниками 
української компанії «Інтерпроінвест» (Україна, Київ) та ДП «Красилівський агрегатний завод».

Запрошуються на 
роботу

• Інженер-конструктор;
• інженер-програміст;
• оператор верстатів з програмним 

керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на автоматичних машинах.

*можливість навчання на виробництві

Лікарі назвали головного «вбивцю» печінки
Дослідники з Медичної школи при Університеті Індіани (США) встано-

вили, що пиво, випите навіть в дуже невеликій кількості, може зашкодити організму.
Науковцями був здійснений експеримент, в ході якого добровольці отримували пиво в кількості, що 

містить 15 мілілітрів спирту.
Вважається, що при такій незначній кількості напою, що містить алкоголь, мозок постраждати не 

може, але західна медицина оцінює як «безпечні» дози алкоголю для чоловіків – у 30-40, для жінок – 
не більше ніж 20-30 мілілітрів спирту (на добу).

Дослідження за допомогою томографа показало: навіть після 15 мілілітрів пива в мозку починалися 
реакції, що призводять до різкого вивільнення дофаміну, через що у людини розвивається звикання і 
росте потреба у більш високій дозі алкоголю. У такій ситу-
ації найбільше страждає печінка.

«Люди не вважають пиво алкогольним напоєм, тому 
пивний алкоголізм розвивається швидше і спричиняє сер-
йозніші наслідки, ніж розпивання міцних спиртних напоїв», 
– заявили дослідники.

За їхніми словами, сьогодні в пиві часто містяться не 
властиві (за його класичним рецептом) інгредієнти, а час-
тина з них – канцерогенна.

Отже, щоденна доза пива в дві-три кухля є вкрай небез-
печною для печінки.

Наше здоров’я


	Агрегатний 1 стор
	Агрегатний 2-3 стор
	Агрегатний 4 стор



