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Виконуючим обов’язки директора
ДП «Красилівський агрегатний завод»
призначено Олександра Процюка

Стор. 2
Медпункт –
це не примха
роботодавця
Одинадцятого квітня 2018 року ДП «Красилівський агрегатний завод» з робочим візитом відвідав заступник голови облдержадміністрації Олег Гуменний. Разом з Красилівським міським головою Нілою Островською він зустрівся з керівниками підрозділів та служб підприємства. Під час зустрічі заступник голови обласної державної адміністрації ознайомив присутніх зі станом економіки в Хмельницькій області, відповів на запитання.
Олег Гуменний ознайомив керівний склад заводу з наказом про призначення виконуючим обов’язки директора ДП «Красилівський агрегатний завод»
Олександра Феодосійовича Процюка та побажав йому наснаги й успіхів на новій посаді.
Гості відвідали виробничі об’єкти, зокрема тир, в якому мали змогу ознайомитись з автоматом «Малюк» та випробувати його якості на практиці.
Посадовців супроводжував виконуючий обов’язки директора заводу Олександр Процюк та заступник генерального директора ТОВ «Інтерпроінвест»,
керівник проекту «Малюк» Сергій Луговський.

Стор. 2
Завітав Голова
профспілки
України

Стор. 3
День довкілля
на агрегатному
заводі

Стор. 3

«Малюка» тестували правоохоронці
ДП «Красилівський агрегатний
завод» відвідав очільник Головного управління Національної поліції
в Хмельницькій області, полковник
поліції Василь Віконський. Метою візиту було знайомство зі стрілецькою
зброєю «Малюк», яка виробляється
на підприємстві. Зустріч почалася в
кабінеті директора заводу, а закінчилася в заводському тирі, де гості
змогли випробувати зброю та скласти про неї власну думку.
Як людина, що не з чуток знайома
зі стрілецькою зброєю, за допомогою
якої у 2014 році полковник боронив
Україну в зоні АТО, очільник обласної
поліції відмітив зручність автомата,
гарну кучність, значно меншу віддачу
і тихий постріл у порівнянні з автоматом Калашникова, а також збалансованість зброї.
Варто нагадати читачам: дещо
раніше, у 2016 році, в Україні було
завершено випробування автомата
«Малюк», в результаті яких отримані
найвищі оцінки за більшістю параметрів, що підлягають тестуванню,
а в 2017 році він був прийнятий на
озброєння військових формувань.
Під час тестування «Малюка»
очільником обласної поліції були присутні: начальник Красилівського відділу поліції Андрій Когунь, керівництво заводу, заступник генерального
директора ТОВ «Інтерпроінвест»,
керівник проекту «Малюк» Сергій Луговський та голова Наглядової ради
компанії-розробника «Малюка» Сергій Варібрусов, які більш детально
розповіли про зброю та дали відповіді на поставлені запитання.
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Як кувалась перемога
Команда ДП «Красилівський
агрегатний завод» виборола
срібні медалі у 5 дивізіоні Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу
сезону 2017/2018 років.
Кубок заводській команді
було вручено у неділю, 1-го
квітня, в місті Хмельницькому, у спорткомплексі Головного управління Національної
поліції, де відбулася урочиста
церемонія нагородження кращих з кращих за підсумками
Преміум-ліги.
У святковій атмосфері переможці та призери змагань,
а також кращі гравці в індивідуальних номінаціях отримали
кубки, дипломи та цінні подарунки з рук керівництва Асоціації міні-футболу (футзалу)
Хмельницької області.

АГРЕГАТНИЙ
12 травня – Всесвітній день
медичних сестер
Медпункт – це не проста примха роботодавця. Наявність медпункту на
підприємстві відповідає вимогам сучасного законодавства у сфері охорони праці з метою збереження здоров’я, а інколи і життя працівників. Тобто
можна стверджувати, що робота медпункту спрямована на забезпечення
господарської діяльності підприємства і напряму пов’язана з виробництвом
якісної продукції (виконанням робіт, послуг).
На медпункті ДП «Красилівський агрегатний завод», у разі необхідності,
працівникам можуть виміряти тиск, температуру тіла, надати першу медичну допомогу, зробити деякі процедури, видати болезаспокійливі або жарознижувальні медпрепарати, зробити ін’єкцію (згідно з приписом лікаря) тощо.
З давніх-давен місія медичної сестри полягала у наданні допомоги всім,

Задумано – зроблено!

Перші задуми щодо створення заводської команди з’явилися у вересні
2017 року. Одним з видів міжцехової
спартакіади, присвяченої 49 річниці
заснування підприємства, був мініфутбол. Під час проведення змагань
декілька гравців дуже добре проявили
себе, тоді і зародилася ідея створити
заводську команду і подати заявку на
відкритий чемпіонат міста Хмельницького (5 дивізіон).
Задумано – зроблено!!! Організувати цю справу взявся начальник зварювальної дільниці Роман Крижанівський, який згодом і очолив команду
– став її капітаном.
Дебютній грі нашої команди поза-

здрять голлівудські сценаристи. Під
час гри нам постійно доводилось наздоганяти в рахунку, але все, здавалось, перекреслив пропущений гол
на останній хвилині гри. Тоді команда
вперше проявила свій характер – за
11 секунд до закінчення матчу рахунок
було зрівняно – 4:4. Вольова нічия!!!
Додому їхали на таких емоціях, ніби
перемогли у фіналі. Потім була прикра
поразка – 6:4. Але ми це пережили…
Деякі функціонери з Хмельницького
встигли охрестити нашу команду «статистами». Але так не вважали наші
гравці – далі пішла серія з понад п’яти
перемог, з більш ніж переконливими
рахунками – 4:0, 9:1, 14:4 тощо.
До ігор плей-офф команда дійшла
на другому місці в групі В. Далі були
непрості суперники: в одній чверті потужна команда ДБК-2 (програвши першу гру, ми отримали перемогу в двох
наступних), у півфіналі зустрілись з не
менш потужною командою Rexsoft (навіть після видалення воротаря нашої
команди, ми здобули дві перемоги).
Фінал був не менш емоційним: поразка в першій грі – 4:6, перемога в
другій – 6:2, і долю чемпіонства вирішував третій матч. Тут спортивна фор-

туна від нас відвернулась – поразка з
рахунком 6:9.
Але, незважаючи на поразку в фіналі, команда виконала поставлене на
початку сезону завдання – підвищилась у класі і перейшла з 5 у 4 дивізіон
відкритого чемпіонату міста Хмельницького з міні-футболу (напряму до 4
дивізіону виходило 2 команди з 36!!!).
Цього результату команда не змогла
би досягнути без фінансової підтримки керівника підприємства та голови
профкому. Дякуємо їм за це та сподіваємось на відповідну підтримку в наступному сезоні!
Окрему подяку хочеться висловити нашим вболівальникам! Завдяки їх
шаленій підтримці було здобуто цей
результат!
В планах на сезон 2018-2019 року –
не менш достойно представити наше
підприємство в 4 дивізіоні, потрапити
до плей-офф, і перейти у 3 дивізіон!
Президент команди ДП «Красилівський агрегатний завод» з футзалу
(міні-футболу) Віталій Омелянчук

Будемо і надалі підтримувати
заводську команду!

Після проведення першої заводської спортивної спартакіади наша
команда з футзалу вирішила йти далі.
Щоб не тільки розвиватися на рівні
підприємства і проводити внутрішньозаводські спортивні змагання, але й
взяти участь в інших турнірах. Команда взяла участь у змаганнях на першість міста Красилова, де завоювала
перше місце. Далі був відкритий чемпіонат Преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу сезону
2017-2018 років. Гравці прийшли до
мене та заявили, що команда спроможна виступати на змаганнях такого
рівня. Я намагався їх відмовити, розуміючи, що після робочого дня не так
легко займатися спортом. Але члени
команди наполягали, і мені нічого іншого не залишалося, як підтримати їх.
– Що для цього потрібно? – запитав

я хлопців.
– Форма в нас є, м’ячі теж. Потрібно
лише зробити заявку на участь в чемпіонаті та заплатити статутний внесок.
От тоді я і доручив організатору
спортивної роботи профкому Олександру Ковтонюку оформити заявку
та сплатити статутний внесок.
Змагання проводились з листопада
2017 року по березень 2018 року. Як і
належить новачкам, наша команда потрапила до 5-го дивізіону.
Варто наголосити, що саме Хмельницька область – це одна з областей
України, яка активно пропагує мініфутбол. Ні в одній з областей не було
такої кількості команд-учасників – аж
90. Як уже всі знають – заводська команда завоювала друге місце у 5-му
дивізіоні. Окрім кубку і медалей наші
спортсмени отримали сертифікат на
4000 гривень, за які хлопці одразу ж
придбали чотири якісні м’ячі.
За підсумками змагань, наша команда перейшла у вищий, 4-й дивізіон.
Маю надії, що з ростом виробництва
на підприємстві ми зможемо і надалі
підтримувати заводську команду, завдяки чому наші спортсмени зможуть
достойно виступити і в 4-му дивізіоні.
Хочу відмітити вклад у створення і
становлення нашої команди: начальника зварювальної дільниці Романа
Крижанівського, електрозварювальника Василя Савчука, слюсаря механоскладальних робіт Ігоря Каратаєва,
експерта із зовнішньоекономічних
питань Миколу Ксьондзика, началь-

хто до неї звертається. Терпіння, чуйність, милосердя, співчуття – це ще не
весь перелік духовних якостей медичних працівників.
Як каже медсестра Оксана Шимчук: «Робота медсестри – це, насамперед,
надання першої медичної допомоги. Хоча звертаються багато з чим – і з застудою, і за порадою».
І, хоча медсестра в багатьох випадках наполягає, щоб заводчани зверталися до лікарів, але, посилаючись на брак часу, працівники заводу все
ж таки просять допомоги у «своєї» медсестри. «Ви мені щось порадьте, я
поп’ю», – зазвичай чує вона з вуст відвідувачів.
Оксана Володимирівна Шимчук, яка вже три роки працює на посаді медсестри на Красилівському агрегатному, аж ніяк не може відмовити відвідува-

ника фінансового сектора Ігоря Волчанського, організатора спортивної
роботи профкому Олександра Ковтонюка, контролера Олександра Борща,
колишнього працівника Ярослава Петрука.
18-23 червня у місті Коблево Миколаївської області відбуватиметься
17 Всеукраїнська спартакіада авіабудівників України, в якій наша команда
планує взяти участь.
Заводчани вболівали та всіляко підтримували свою команду. Особливо
хочу відмітити: президента команди
ДП «Красилівський агрегатний завод»
з футзалу (міні-футболу) Віталія Омелянчука, який не пропустив жодної
гри, був з хлопцями поруч, піднімаючи
бойовий дух команди; вболівальників:
Миколу Бондарця, Юрія Боровського
та багато інших – вони весь час були
з командою і підтримували її. Хочу подякувати заступнику директора з безпеки Сергію Мотоліну, який морально,
і, за можливості, матеріально підтримував команду, а також усім, хто був
причетний до створення та підтримки заводської команди з міні-футболу. Маю надію, що і в цьому році на
спартакіаді та інших змаганнях наша
команда буде виглядати достойно і
займати призові місця. Робота буде
продовжена, про що ми будемо і надалі інформувати працівників заводу на
сторінках нашої газети.
Голова профкому ДП «Красилівський
агрегатний завод»
Микола Галиш

чам медпункту, і, щоб не залишити людей один на один з хворобами, намагається чим може, в силу досвіду та професійних знань, допомагати людям.
Я тільки на декілька хвилин зайшов до медпункту, для того, щоб сфотографувати Оксану Володимирівну та поставити пару запитань, і тільки за цей
час медпункт відвідало четверо працівників заводу.
– Коли бачу, що справа серйозна, то обов’язково направляю в поліклініку,
але, якщо я в змозі, то надаю першу невідкладну допомогу на місці, – розповідає Оксана Володимирівна.
– Вона молодець! Вона на своєму місці конкретно! – похвалив сестричку
один із відвідувачів медпункту – шліфувальник цеху № 73 Анатолій Бондарець, який зайшов, щоб виміряти артеріальний тиск та отримати чергові рекомендації від медсестри.
Хіба варто щось додавати до цих щирих слів?!
Отож з прийдешнім святом Вас, Оксано Володимирівно!
Успіхів Вам у цій благородній справі, міцного здоров’я, наснаги, достатку
та гарного настрою!
Іван Длужневський

Графік роботи
медпункту:
7:45 – 8:20 – передрейсова перевірка стану
здоров’я водіїв автомобілів (в приміщенні транспортної дільниці)
12:00 – 12:30 – обідня перерва
16:30 – кінець роботи
медпункту
За необхідності – телефонувати на заводський
телефон, номер 129
Мобільний телефон:
098 723 14 42 – Оксана Володимирівна,
медсестра
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Голова Профспілки авіабудівників України відвідав
Красилівський агрегатний завод

Третього квітня 2018 року ДП
«Красилівський агрегатний завод»
з робочим візитом відвідав голова
Профспілки авіабудівників України
Ярема Жугаєвич. Мета запланованої поїздки – познайомитися ближче з підприємством, з колективом
та оголосити підсумки результатів
роботи профспілкової організації

підприємства. Під час візиту голова Профспілки зустрівся з керівниками підрозділів заводу та профспілковими активістами.
У зверненні до керуючого складу підприємства Ярема Жугаєвич
наголосив, що в умовах, в яких
перебуває сьогодні країна та її
промисловість, незважаючи на

несприятливі економічні передумови, скорочення кадрів, за підсумками минулого року все ж спостерігається ріст виробництва у
авіабудівній галузі. Гість розповів
про плани роботи Профспілки авіабудівників України, подякував за
працю та нагородив дипломом ДП
«Красилівський агрегатний завод»
за III місце серед промислових підприємств групи «А» (основні авіаційні підприємства) за результатами комплексної рейтингової оцінки
соціально-економічної діяльності
підприємств та організацій авіаційної промисловості України (за
підсумками роботи в 2017 році).
Також Ярема Жугаєвич нагородив
дипломом профспілкову організацію заводу та Почесною грамотою
голову профкому Миколу Галиша,
за зайняте перше місце в рейтингу
серед профкомів Профспілки авіабудівників України.
По закінченні офіційної частини
голова Профспілки авіабудівників
України Ярема Жугаєвич відвідав
цехи, де мав змогу поспілкуватися
з працівниками заводу та виробництвом.

ням звітів профкомів ПО ПАУ (за
формами профспілкової звітності
ПАУ).
Кращими профкомами ПО ПАУ,
за підсумками 2017 року, які зайняли призові місця у своїх групах,
відповідно до працюючої профспілкової чисельності ПО ПАУ стали у II-й групі профкомів (чисель-

ність яких становить від 201 до
1000 членів ПАУ):
1 місце – профком ПО ПАУ на
ДП «Красилівський агрегатний завод», голова ПО ПАУ – Галиш М. І.;
2 місце – профком ПО ПАУ на ДП
«ДержККБ «Луч»;
3 місце – профком ПО ПАУ на ДП
«МФ «Артем».

Інформаційно

Підсумки роботи профкомів первинних організацій ПАУ за 2017
рік були розраховані фахівцями
ВА Центрального Комітету Профспілки авіабудівників України та
затверджені президією ЦК ПАУ
за показниками «Положення про
рейтингову оцінку підсумків роботи профкомів ПО ПАУ», в редакції
2017 року, а також з урахуван-

День довкілля на ДП «Красилівський
агрегатний завод»
Український День навколишнього середовища (День довкілля)
відзначається в Україні щорічно,
у третю суботу квітня. Традиційно
навесні жителями населених пунктів, а також працівниками підприємств та організацій проводяться
заходи, спрямовані на поліпшення
стану навколишнього середовища.
Цьогоріч
адміністрацією
ДП
«Красилівський агрегатний завод»,
спільно з профспілковим комітетом, був розроблений план заходів
на цей день та створений штаб з
проведення акції, а вже 20 квітня
заводчани дружно вийшли на заводський суботник.
Основні працівники – виробничники залишились на робочих
місцях, а інженерно-технічні та
допоміжні працівники займались
прибиранням закріплених територій – підбілювали дерева, бордюри, прибирали та вивозили сміття,
наводили лад у виробничих приміщеннях, упорядковували автобусну зупинку.

Група працівників з цехів № 73,
74, 75, 85, 95, на чолі з головою
профкому Миколою Галишем, виїхали працювати на заводську
базу відпочинку «Корді», де прибирали територію, згортали листя,
збирали сміття, гілля, фарбували
дитячий спортивний майданчик.
Усі заводчани працювали охоче, з
відповідальним ставленням до роботи, з повною віддачею, завдяки
чому територія підприємства і бази
відпочинку набули належного вигляду.
Адміністрація та профком висловлює вдячність усім працівникам заводу за розуміння та продуктивну працю.

