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Знайомимося ближче з роботою підрозділів заводу

ІТ-фахівці на підприємстві – данина моді 
чи нагальна потреба?

– Євгенію Леонідовичу, давайте 
спробуємо разом відкрити завісу 
над тим, як працює відділ інфор-
маційних технологій. Чим займа-
ється відділ на підприємстві, яка 
його роль у виробничому процесі?

– Для початку варто згадати, що 
було два роки тому. На той час 
такого відділу взагалі не існувало 
– був лише інформаційно-обчис-

лювальний центр. А коли кількість 
комп’ютерів сягнула сотні, і вини-
кла необхідність у впровадженні 
комплексної системи автоматизації 
підприємства, то постало питання 
про створення відділу інформацій-
них технологій.

– Хто сьогодні працює у відділі? 
Якого це рівня спеціалісти?

– Це спеціалісти високого рівня. 
Вони кваліфіковані професіонали, 
добре розбираються у складнощах 
роботи. Відповідальні, ініціативні та 
перспективні, більшість з них має 

чималий стаж роботи у сфері ін-
формаційних технологій. Сьогодні 
у відділі працюють Сергій Рибачук, 
Володимир Філатов, Сергій Корду-
бан, Богдан Тертиця. У колективі 
працює і представниця прекрасної 
статі – Наталя Кашевко, яка має чи-
малий стаж роботи програмістом, її 
кваліфікація і рівень професійності 
вже протягом років є надзвичайно 

високими.
– Скільки комп’ютерів на сьо-

годні нараховує загальнозаводська 
комп’ютерна мережа?

– На обслуговуванні відділу пере-
буває 130 комп’ютерів і близько 70 
принтерів, якими займаються двоє 
інженерів з комп’ютерних систем, 
що контролюють апаратну і про-
грамну частини комп’ютерної тех-
ніки.

– Які обов’язки покладено на від-
діл?

– Основними завданнями відді-
лу є організація роботи з 
проведення автоматизації 
процесів і технічного об-
слуговування комп’ютерної 
техніки та мережі, організа-
ція роботи із захисту інфор-
мації та надання технічної 
та консультаційної підтрим-
ки користувачів. 

– Ваш відділ опікується 
і корпоративним сайтом?

– Так, ми підтримуємо та обслу-
говуємо корпоративний сайт, а та-
кож на сьогодні триває розробка 
сайту для бази відпочинку «Корді», 
який має відповідати усім сучасним 
вимогам.

– Усі інженерно-технічні спеці-
алісти користуються послугами 
поштового сервера. Він теж пере-
буває під вашою опікою?

– Одною з заслуг відділу є наяв-
ність власного поштового серверу, 
який фізично знаходиться на за-
воді. Якби ми користувалися по-
слугами провайдерів, і вони б об-
слуговували і підтримували роботу 
поштового сервера, то це для заво-
ду коштувало б чималих грошей.

– А системи відеонагляду?
– В обов’язки відділу входить під-

тримання в робочому стані й удо-
сконалення систем відеонагляду, 
ми обслуговуємо всі заводські ка-
мери і реєстратори.

– Дехто може вважати, що ро-
боти айтішніків (комп’ютерників) 
не видно?

– Насправді – це колосальний 
труд. Коли вся комп’ютерна і орг-
техніка працює справно, тоді ніхто 
не бачить роботи айтішніків. Адже 
вона працює добре лише у тому 
випадку, коли вчасно проводиться 
оновлення програмного забезпе-
чення, постійно перевіряється пра-

цездатність, вчасно модернізується 
і чиститься обладнання. 

– На мою думку, вашу роботу 
можна порівняти з роботою гар-
ного водія. В одного водія авто-
мобіль постійно ламається, а в 
іншого – ходить без проблем. Бо 
він про те потурбувався – вчасно 
замінив мастило, колесо, щось 
відрегулював, десь підтягнув, ди-
вишся – його авто їздить довго і 
безаварійно.

– Так і комп’ютерна техніка. Вона 
працює, бо хтось про те потурбу-
вався. Але буває по-різному. Техні-
ка є техніка, вона має звичку лама-
тися, і тоді на допомогу приходять 
працівники нашого відділу.

– Хочеться все-таки уточнити 
важливість вашого відділу для за-
воду? Для прикладу, уявімо, що усі 
комп’ютерники пішли у відпустку? 
Що б сталося? Чи нічого?

– За тиждень, або за два (тут вже 
– як пощастить) може зупинитися, 
як мінімум, робота інженерно-тех-
нічних працівників, а потім цей про-
цес буде наростати в геометричній 
прогресії.

– Які пріоритетні напрямки ро-
боти вашого відділу?

– Пріоритетними напрямками є 
забезпечення роботи комп’ютерів 
у цехах і бухгалтерії. Несправність 
роботи серверів або комп’ютер-
ної мережі можуть відчути на собі 
усі, без винятку, працівники заво-
ду. Наслідком такої несправності 
може бути невчасне нарахування 
заробітної плати, лікарняних та від-
пусток, зупинка інших фінансових 
операцій, розрахунків, збуту і по-
стачання, збій обміну інформацією 
між відділами, клієнтами і поста-
чальниками і тому подібне. 

– На вашу думку, як фахівця, ок-
рім того, про що ми вже говорили, 
чим ще комп’ютеризація важлива 
й необхідна для підприємства?

– Приведу простий приклад: 
завдяки комп’ютеризації на заводі 
почали використовувати набагато 
менше офісного паперу. Завдяки 
впровадженню електронного доку-
ментообігу пришвидшилась робота 
з документами. Раніше, щоб отри-
мати якесь погодження у будь-якого 
керівника, потрібно було простояти 
в черзі годину, а то й дві. Сьогодні 

У сучасному світі, повному інформаційних технологій, людині складно уявити своє життя без IT-продукції, сайтів, опе-
раційних систем, програм, інноваційних ідей. Способи, за допомогою яких сучасний користувач отримує інформацію, спіл-
кується з людьми у мережі, контролює виробництво, стали доступними для широкого загалу лише завдяки наполегливій 
роботі ІТ-фахівців, їхній інтелектуалій праці, яка сьогодні безцінна і дуже необхідна.

Комп’ютери використовують у всіх сферах діяльності: сільському господарстві, на виробництві, у дозвіллі. Адже у 
кожній сфері діяльності необхідна якісно оброблена інформація, щоб отримати від неї максимум користі, а для досягнення 
такої високої ефективності й потрібні хороші IT-фахівці.

Інформаційні технології (або IT) – це безліч взаємопов’язаних наукових і технічних областей, які вивчають і застосову-
ють на практиці методи створення, обробки, зберігання, захисту та передачі інформації за допомогою обчислювальної 
техніки.

Напередодні професійного свята ІТ-фахівців, або, як вони себе називають – айтішніків, розмовляю з начальником відді-
лу інформаційних технологій ДП «Красилівський агрегатний завод» Євгенієм Шаповаловим.

(Закінчення на 2-й сторінці)
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Записатися до вузькопрофільного спеціаліста мож-
на буде через електронну систему охорони здоров’я.

Сімейні лікарі, крім особистих прийомів, будуть 
також зобов’язані відповідати на телефонні дзвінки 
пацієнтів.

Про це сказала виконувачка обов’язків міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Щоб порадитись із сімейним лікарем і не сидіти 
у чергах, можна отримати від нього консультацію те-
лефоном. Ми будемо вимагати від сімейних лікарів, 
щоб вони не лише спілкувались із пацієнтами напря-
му, а також відповідали на їхні дзвінки. Пацієнт може 
телефоном розповісти лікарю, що йому потрібне на-
правлення, можна це робити через електронну систе-
му охорони здоров’я, і пацієнт може піти до спеціаліс-
та навіть без того, щоб зайти до свого сімейного лікаря і спілкуватися з ним, – сказала Супрун.

Виконуюча обов’язки міністра зазначила, що «... сімейний лікар, який вирішує легкі проблеми, потрібен кож-
ному українцю. Навіть людина, яка має хронічне захворювання, повинна мати свого сімейного лікаря, але це 
не суперечить тому, що її будуть лікувати й інші спеціалісти».

Кравчук Сергій Дмитрович працює токарем 
в цеху № 73 з 1983 року

Дашевська Галина Дмитрівна працює 
штампувальницею в цеху № 74 з 1986 року

Головним надбанням заводу в усі 
часи були і залишаються кадри. 

Це висококваліфіковані 
робітники, фахівці підприємства, 

досвідчені керівники. 
Багато з них на заводі працюють 

десятками років, і навіть у 
важкі кризові часи не залишили 
підприємство, а продовжували 

працювати. 
Такими надійними, працьовитими 

і кваліфікованими кадрами 
пишається наш завод!

Їхніми руками створюється 
історія красилівського 

агрегатного. 
Це саме ті люди, які люблять своє 

підприємство і свій край.
Ми маємо гордитися тим, 

що працюємо поруч з такими 
дивовижними людьми!

Спасибі вам за працю, ви 
зберігаєте те цінне, що 

напрацьоване попередніми 
поколіннями, примножуєте 

досягнуті успіхи і підкорюєте 
нові висоти!

Миру вам, здоров’я, удачі і 
благополуччя!

Ними пишається заводНими пишається завод

Ключовою ланкою усіх процесів в житті сучасного суспільства є не-
втомний бухгалтер.

А що ж ми знаємо про бухгалтерів? 
Бухгалтерська справа досить рутинне заняття. Робота з фінансовими 

документами та ведення бухгалтерії віднімає колосальну кількість сил 
і часу. Іноді, особливо наприкінці місяця, кварталу, року, в фінансових 
відділах робота вимагає максимального напруження і концентрації всіх 
зусиль. Однак, протягом року є особливі дні, коли всі ми маємо прекрас-
ну можливість оцінити роботу бухгалтерів і висловити свою вдячність 
тим, хто займається цією нелегкою працею.

Про престиж цієї професії свідчить і наявність Міжнародного дня бух-
галтера, який відзначається 10-го листопада. Існують навіть регіональ-
ні святкові Дні бухгалтера, які встановлюються державними органами 
влади в деяких областях на місцевому рівні. Це зовсім не ажіотаж, що 
виник на хвилі сучасного розвитку й економічного прогресу, адже основ-
ні управлінські завдання бухгалтерського обліку – це збір і обробка до-
стовірної і максимально повної інформації про діяльність опікуваного 
господарюючого суб’єкта. Виконання цих завдань допомагає не тільки 
веденню правильної податкової звітності та фінансового контролю, а й 
життєво необхідно для прийняття рішень, заснованих на економічному 
аналізі зібраних даних. Наскільки ці рішення будуть вірними, настільки 
господарюючий суб’єкт буде відчувати себе впевнено і спокійно не тіль-
ки сьогодні, а і в найближчій перспективі. В результаті його діяльність 
буде успішною і принесе користь йому, його співробітникам і клієнтам, і 
не тільки з фінансової точки зору, але і з соціальної.

Шановні колеги, ви виконуєте таку роботу, яку складно переоцінити. 
Ваша професія важлива, складна, кропітка і водночас така необхідна! 
Тому від щирого серця бажаю вам, щоб ваша праця завжди винагоро-
джувалася вдячністю і допомогою, повагою і, звичайно ж, гідною опла-
тою. Нехай у вашому житті будуть тільки світлі будні, побільше радісних 
сюрпризів і веселих свят. 

Бажаю вам добра, здоров’я і добробуту! 
Зі святом вас, шановні колеги!

З повагою, головний бухгалтер 
ДП «Красилівський агрегатний завод» Людмила Власюк

Сімейні лікарі надаватимуть 
консультації телефоном

16 липня 
2018 року, 
понеділок

День 
бухгалтера 

України
в електронному вигляді документ погоджується набагато швидше, без 

різних зволікань, а це економія часу і коштів.
– Які ще новації впроваджуються сьогодні?
– На даному етапі впроваджуємо конструкторську і технологічну підго-

товку виробництва, тобто закладаємо конструкторські специфікації в елек-
тронний архів, це дасть можливість ще зручніше користуватись базою да-
них. Ще ми почали переводити в електронний вигляд технологічні процеси і маршрути. Сьогодні комп’ютерні 
технології розвиваються дуже швидко, і наше підприємство не повинно відставати від сучасних нововведень.

– Чи розуміють це керівники підприємства?
– Так, бо всі побачили, що час автоматизувати усі процеси на заводі.
– А чи всі керівники в достатній мірі, хоча б на рівні користувача, володіють комп’ютерною технікою?
– Деколи доводиться бувати на інших підприємствах та спостерігати, як там керівники «не дружать» з 

комп’ютерами, а це трагедія для виробництва. Не може не радувати нас, ІТ-спеціалістів, що керівники вищого 
рівня ДП «Красилівський агрегатний завод» у цьому плані перебувають на досить високому рівні, а від цього 
підприємство тільки виграє, швидше розвивається, йде в ногу з часом. Буває таке, що декому важко освоїти 
комп’ютер, але тут, як кажуть, потрібне лише бажання. Ще не було такого випадку, щоб працівники відділу 
інформаційних технологій комусь відмовили. На нашу допомогу можуть розраховувати усі, хто бажає освоїти 
комп’ютер або поглибити свої знання у цьому напрямку.

– Дякую за розмову та від імені усього колективу агрегатного заводу поздоровляю працівників вашого від-
ділу з прийдешнім професійним святом – Днем системного адміністратора! 

Терплячі, розумні, інтелектуальні, грамотні, надійні, безпомилкові ге-
нії! Це – про вас! 

Бажаємо вам поменше вірусів в комп’ютерах і в житті, не заблукати 
у віртуальному світі, завжди залишатися вірними собі і своїй життєвій 
позиції! Нехай ваша діяльність буде успішною, на користь рідного під-
приємства і технічного прогресу!

Брав інтерв’ю редактор газети «Агрегатний» 
Іван Длужневський

27 липня 
2018 року, 
п’ятниця

День системного 
адміністратора 

(фахівця  з 
інформаційних 

технологій)

ІТ-фахівці 
на підприємстві – данина 

моді чи нагальна потреба?
Інтерв’ю з начальником відділу інформаційних технологій ДП 

«Красилівський агрегатний завод» Євгенієм Шаповаловим
(Закінчення)
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А чи знають студенти та їхні бать-
ки, що вони мають право на частко-
ву компенсацію за оплату навчання, 
тобто податкову знижку за навчан-
ня? Податкова знижка – це витрати 
платника податків, пов’язані з при-
дбанням товарів, робіт або послуг, 
на суму яких дозволено зменшити 
його річний оподатковуваний дохід.

Громадяни, які отримують офіцій-
ну зарплату і платять за навчання, 
мають право на компенсацію до 18 
% його вартості, що береться для 
розрахунку знижки. На таку знижку 
мають право студенти-контрактники 
заочної і денної форм навчання, які 
навчаються у вітчизняних вищих на-
вчальних закладах або професійно-
технічних училищах.

Якщо батьки студента є фізични-
ми особами-підприємцями, податко-
ва знижка не надається. Витрати на 
військову кафедру та інші додаткові 
курси в університеті при отриманні 
знижки не враховуються.

Податкова знижка оформлюється 
у поточному році за попередній ка-
лендарний рік. Так, у 2017 році сту-
дент або його батьки можуть отри-
мати компенсацію за 2016 рік, а у 
2018 році – за 2017 рік.

Право на отримання податкової 
знижки гарантує підпункт 166.3.3 
Податкового кодексу. У грудні 2016 
року до цього підпункту були внесені 
зміни.

В оновленій редакції визначено, 
що до податкової знижки дозволя-
ється включати витрати у вигляді 

суми коштів, сплачених платником 
податку на користь вітчизняних 
вищих і професійно-технічних на-
вчальних закладів. Раніше ця норма 
була визначена, як «на користь за-
кладів освіти».

Право на знижку мають платники 
податку або члени сім’ї першого сту-
пеня споріднення – діти, дружина, 
чоловік. До 1 січня 2018 року сума 
витрат, яку дозволено включати до 
податкової знижки, не могла переви-
щувати місячного прожиткового мі-
німуму, помноженого на 1,4 та окру-
гленого до найближчих 10 гривень.

З 2018 року всі обмеження щодо 
розміру витрат скасовано. 

Отже, якщо у 2018 році член сім’ї 
першого ступеня споріднення, яко-

му оплачували навчання, отриму-
вав легальну зарплату, то, імовірно, 
скористатися правом на податкову 
знижку тому, хто сплачував, подат-
ківці не дадуть.

При отриманні податкової знижки 
за 2017 рік існують такі обмеження:

1. Послуги навчання повинні на-
даватися тільки вітчизняними закла-
дами освіти, незалежно від форми 
власності. Тобто, якщо платники або 
їх діти навчаються за кордоном, по-
даткова знижка надаватися не буде.

2. Сума коштів, що компенсуєть-
ся, не повинна перевищувати гра-
ничної місячної величини. Вона роз-
раховується за такою формулою: 
визначений законом коефіцієнт 1,4 
треба помножити на місячний про-

житковий мінімум для працездатної 
особи з округленням до найближчих 
10 гривень.

Якщо ж сума більша, наприклад, 
сума знижки становить 20 тисяч 
гривень, то різницю просто не бра-
тимуть до уваги під час розрахунку 
розміру знижки.

3. До податкової знижки входить 
тільки плата за професійно-технічну 
та вищу освіту. Тобто оплата додат-
кових послуг навчального закладу 
не враховується.

4. Якщо оплата за перший се-
местр, що складається з шістьох мі-
сяців (чотири місяці поточного року 
та два місяці наступного), здійсню-
ється одним платежем, то до подат-
кової знижки слід включати тільки 
витрати за чотири місяці навчання.

Решта суми, сплаченої згідно з 
платіжним документом, може бути 
включена платником податків до по-
даткової знижки у наступному році 
разом з платою за другий семестр і 
за частину наступного семестру.

Для отримання податкової знижки 
на навчання необхідні такі докумен-
ти:

1. Заява на отримання податко-
вої знижки на навчання, зразок якої 
можна взяти у будь-якій філії.

2. Паспорт – оригінал та копія, за-
вірена підписом заявника.

3. Ідентифікаційний номер – ори-
гінал та копія, завірена підписом за-
явника.

4. Довідка з роботи про отриманий 
у минулому році дохід і сплачені по-

Як отримати податкову знижку на навчання?

датки.
5. Довідка про вартість навчання у 

звітному році, якщо це не вказано у 
договорі.

6. Копія свідоцтва про народження 
дитини (для батьків студента), копія 
свідоцтва про одруження (для чоло-
віка чи дружини студента).

7. Оригінал та копія договору з на-
вчальним закладом.

8. Довідка з навчального закладу 
про кількість навчальних місяців у 
звітному році, якщо навчальний рік 
неповний.

9. Довідка про термін навчання, 
якщо це не вказано у договорі.

10. Оригінали і копії платіжних до-
кументів, що підтверджують оплату 
за навчання.

11. Декларація про доходи.
Після подання документів кошти 

зарахують на банківський рахунок 
протягом 60 днів. Термін подання 
заяв для оформлення знижки за 
2017 рік можна буде оформити у 
2018 році.

За детальною інформацією 
звертайтесь у відділ 

«Красилівське бюро 
правової допомоги»

Телефон: 4-26-60

Профспілкове 
життя

За підсумками обласного конкурсу на звання «Кращий 
громадський інспектор з охорони праці профспілок» одним 
з кращих визнано Логвиновича Михайла Анатолієвича, 
слюсаря-інструментальника, громадського інспектора 
з охорони праці первинної профспілкової організації ДП 
«Красилівський агрегатний завод».

П’ятого червня 2018 року Михайла 
Анатолієвича просто на робочому місці 
привітали голова профспілки підприємства 
Микола Галиш, керівництво цеху, колеги 
та друзі.

Федерацією профспілок Хмельницької 
області у номінації «Профспілкова зви-
тяга» визначено кращих профспілкових 
активістів. Лауреатом конкурсу «Проф-
спілковий авангард-2018» в номінації 
«Профспілкова звитяга» визнано Гали-
ша Миколу Івановича  – голову первин-
ної профспілкової організації Профспілки 

авіабудівників України на державному підприємстві «Краси-
лівський агрегатний завод», голову районної ради з коорди-
нації діяльності профорганізацій , як одного з кращих проф-
спілкових лідерів Хмельницької області.

Нові 
призначення

Юрій Григорович Манзенюк наро-
дився та живе в Красилові. Закінчив 
Хмельницький університет економі-
ки і підприємництва. Свою трудову 
діяльність почав на Красилівському 
машинобудівному заводі майстром, 
старшим майстром, а вже з 2013 
року почав працювати майстром ви-
робничої дільниці цеху № 73 на ДП 
«Красилівський агрегатний завод».

Його батько, Григорій Данилович 
Манзенюк, довгий час працював у 
75 цеху механіком.

Нещодавно Юрій Манзенюк отри-
мав нову посаду – заступника на-
чальника цеху № 73 з виробництва.

– Юрію Григоровичу, що входить 
до обов’язків заступника начальни-
ка цеху № 73 з виробництва?

– В основному це організація ро-
боти. Цех отримує завдання на мі-
сяць, я маю розподілити обов’язки, 
хто чим повинен займатися. Робота 
досить цікава.

– Як відбулося призначення на 
нову посаду?

– Перед призначенням на цю по-
саду я два місяці вже виконував 
обов’язки заступника начальника 
цеху з виробництва.

– Чи змінилося щось після при-
значення на посаду?

– Ні.

– Ви справляєтесь зі своїми 
обов’язками?

– Вважаю, що так. Я намагаюся 
сумлінно виконувати поставлені за-
вдання.

– Чи приносить вам задоволення 
робота?

– Так, у повному розумінні цього 
слова. Робота займає багато часу 
і вже стала невід’ємною частиною 
мого життя.

– В чому ж полягає це задоволен-
ня? 

– Окрім того, що потрібно викону-
вати поточну роботу, постійно від-
бувається освоєння нових деталей 
та виробів. Для цього потрібно при-
класти усі свої знання та вміння, а 
також набувати нових, бо без цьо-
го неможливо просуватися вперед. 
Постійно вчишся чомусь новому, 
переймаєш досвід у більш досвід-
чених колег.

– А як справи в цеху?
– Продовжується модернізація 

обладнання. Цей процес можна 
спостерігати на дільниці верстатів 
з ЧПУ, арсенал якої за останніх три 
роки поповнився шістьма станками, 
три з яких – токарно-фрезерні.

– Чи є в цеху якісь проблеми?
– Не вистачає деякого обладнан-

ня, що викликає незручності. Окрім 

того, ні для кого це не секрет, що 
існують кадрові проблеми, а саме 
– брак кваліфікованих спеціалістів.

– І як такі проблеми вирішують-
ся?

– Намагаємось вирішувати. При-
ймаємо на роботу нових працівни-
ків, навчаємо їх. Хтось проходить 
випробувальний термін, хтось ні. 
Зрушення, звісно, є. Надзвичайно 
важливим є те, що немісцеві пра-
цівники підприємства мають мож-
ливість жити в заводському гурто-
житку.

– Чи є звичною справою ініціати-
ва знизу, і як вона сприймається 
керівництвом цеху і заводу?

– Позитивно, особливо, коли це 
стосується удосконалення техно-
логічного процесу. А також щодо 
оснащення цехів, побутових умов 
працівників. Цим наш завод, у по-
рівнянні з іншими підприємствами, 
відрізняється в кращу сторону.

– Яким ви бачите майбутнє за-
воду? Оптимістичним?

– Варто бути оптимістом, тим 
більше, що Красилівський агре-
гатний завод є доволі потужним і 
конкурентоспроможним підприєм-
ством. В результаті професійної та 
сумлінної праці заводчан, я вва-
жаю, ми досягнемо більшого, а це 
позначиться і на заробітній платі, і 
на поліпшенні умов праці. 

– Яка ваша думка про колектив?
– Люди дуже сумлінні, з розумін-

ням ставляться до роботи, не ра-
хуються з часом, щоб виконати по-
ставлені завдання. Усе, що від них 
залежить – виконують. Колектив є 
професійний та досвідчений, згур-
тований спільною метою.

– Успіхів вам на новій посаді!
– Дякую!

Брав інтерв’ю редактор 
газети «Агрегатний» 

Іван Длужневський
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