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Напередодні 27-ї річниці незалежності України, 23 серпня 2018
року, в Центрі культури і дозвілля
„Перлина” Красилівської міської
ради відбулись урочисті заходи.
З привітаннями до присутніх
звернулась міський голова Ніла
Островська. Вона наголосила, що
основне багатство та надбання
України – це люди, щедрі й працьовиті, які люблять рідний край
та чесно і праведно працюють для
його розбудови й процвітання. Напередодні найбільшого державного
свята – Дня незалежності України,
Ніла Островська побажала усім
завжди відчувати радість від того,
що Господь подарував нам саме
цю землю, саме цю мову і саме цю
культуру.

В ході урочистостей
присутні вшанували
хвилиною мовчання
світлу пам’ять всіх
тих, хто віддав своє
життя за незалежність
і територіальну цілісність нашої держави.
З нагоди 27-ї річниці
незалежності України,
Ніла Островська нагородила Почесною Грамотою виконавчого комітету Красилівської
міської ради керівника ДП «Красилівський агрегатний завод» Олександра Феодосійовича Процюка.
Грамоти і Подяки обласної ради;
районної ради та райдержадміністрації; Почесні Грамоти міської
ради були вручені кращим пред-

ставникам трудових
колективів району,
учасникам бойових
дій, волонтерам.
З вітальними словами до учасників
зібрання звернулись
перший
заступник
голови
Красилівської райдержадміністрації
Дмитро
Склонний і голова
Красилівської
районної ради Василь
Пасічник, які подякували присутнім захисникам української держави та побажали усім миру, добробуту й процвітання. Кращим
представникам
Красилівського
району вони вручили обласні й
районні грамоти, подарунки та
квіти, зокрема й
працівникам
ДП
«Красилівський
агрегатний завод»:
– Абельчуку Андрію Володимировичу – начальнику
відділу закупівель,
1985 року народження.
Абельчук
А.В.
розпочав
свою
трудову
діяль-

ність на підприємстві у 2005 році
юрисконсультом, далі працював
начальником відділу збуту, головним контролером, а в 2016 році
був призначений начальником
відділу закупівель;
– Степасюку Івану Володимировичу – токарю механозварювального цеху № 73, 1971 року народження. Степасюк І.В. працює на
підприємстві токарем з 2002 року.
– Гиляку Оксану Олександрівну
– інженера-технолога складального цеху № 95, 1992 року народження. Гиляка О.О. була прийнята
на роботу в 2014 році.
Впродовж урочистостей звучали
пісні, які доторкнулись до серця
присутніх та додали усім гарного
настрою.
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Люблю дисципліну,
люблю трудолюбивих,
люблю людей…
На Красилівському агрегатному заводі працює чимало людей,
які пов’язали з ним свою долю.
Ці люди піднімали підприємство
та не зраджували заводу навіть
тоді, коли йому, я і його працівникам, було сутужно.

Олена Андріїівна Білик почала
трудовий шлях на Красилівському агрегатному заводі (тоді він
ще мав назву «Завод металовиробів») 1 серпня 1973 року учнем
слюсаря механоскладальних робіт на ділянці цеху № 95, де складали дитячі іграшки. В 17 років
здала на розряд і почала працювати слюсарем. Її організаторські
здібності помітили, і незабаром її
призначили майстром дільниці,
на якій вона починала працювати учнем. Олена Андріївна не
раз згадує ті часи, коли заводом
вироблялись іграшки – дитячі
кулемети, потім освоювали нові
вироби: іграшковий автофургон
та більярд, товари народного
вжитку – електроплитки, пульверизатори.
Тоді начальником цеху був
Степан Чаплік, який, за погодженням із профспілковим комітетом заводу, і висунув її на
посаду майстра дільниці. А ще
трохи згодом заступник директора заводу Сергій Шемчук, який
у свій час керував цехом, запропонував призначити Олену Білик
начальником 95-го цеху. Це була

велика відповідальність, бо номенклатура виробів усього цеху
була набагато більша, відповідальності за роботу всього цеху
теж стало більше. Потрібно було
організовувати роботу не однієї
дільниці, а роботу цеху загалом,
серед продукції якого були і залишаються вироби військового
призначення. З того часу, як Олена Андріїівна очолила 95-й цех,
в роботі та клопотах непомітно
сплило 14 років.
З майбутнім чоловіком, Семеном Біликом, познайомилася на
заводі. У той час він працював на
дільниці цього ж цеху, де складалися вироби оборонного призначення, а вона працювала на збиранні дитячих іграшок.
Через деякий час після знайомства, у 1978 році, вони побралися, і від того часу працюють разом. Не знаю, як у сім’ї Біликів,
а на роботі Семен Миколайович
мусить слухатись дружину, бо
вже так сталося, що вона його
начальник. Але варто зауважити,

що його трудовий стаж на заводі
на один рік більший, і складає 46
років, а у дружини – лише 45. А
от, якщо скласти ці цифри докупи, то виходить 91 рік. Ще трішки, і будемо святкувати 100 років
спільного стажу подружжя Біликів на одному підприємстві.
Вона любить і завжди любила
свою роботу, тому ніколи їй і не
зраджувала; вважає, що завод
має гарні перспективи та буде
й надалі успішно працювати та
розвиватися.
– Тут мене навчили, тут і я вчу,
– з гордістю каже Олена Андріївна. – Люблю дисципліну, люблю
трудолюбивих, люблю людей.
Люблю, коли люди отримують
зарплату, тоді і душа в мене спокійна.
Може, комусь і не подобається дисципліна, але, коли людина
отримує достойну зарплату, тоді
кожен починає розуміти, що дисципліна була виправданою і принесла користь не тільки підприємству, але й кожному особисто.
– А що хотіли б побажати підприємству і його працівникам напередодні славного заводського

ювілея – 50 років від дня створення? – ставлю запитання начальнику цеху.
– Хочу, щоб завод успішно працював наступних 50 років. Щоби
йшла працювати молодь, кваліфіковані спеціалісти, бо підприємство постійно модифікується,
оснащується новою та сучасною
технікою, якою мають управляти
кваліфіковані фахівці. Щоб була
завантаженість, а на зміну батькам ставали до роботи їхні діти і
внуки. Колектив склався гарний,
– продовжує. – Працюємо разом
і відпочиваємо разом. Знаменні
дати, ювілеї святкуємо разом, не
раз виїжджали на відпочинок колективом. Це наш другий дім, в
якому проводимо більшу частину
життя.
Науковці з’ясували, що на планеті Земля зростає приблизно 3
трильйони дерев. Цю кількість
важко усвідомити, до того ж вона
приблизна, але я точно знаю, що
їхня кількість щороку збільшується на 11 дерев саме на Красилів-

заснування заводу

щині.
І про це мені розповіла Олена
Андріївна, вона добре пам’ятає
діда, який був відомим садівником, і ця любов, вочевидь передалася онуці. Бо дуже вже вона
любить садити дерева – щороку
висаджує по 11 штук. У більшості
своїй – край дороги, і переважно
– яблуні. Вже чимало тих дерев
виросло та почало родити. Минуть роки, прийдуть чиїсь діти та
й скажуть: «Тут жила баба Олена, смачні у неї яблучка…», подякують, та й назбирають чи нарвуть, хто скільки схоче.
Так воно і має бути, бо наступні
покоління мають пам’ятати добрі
вчинки попередніх поколінь.
Висловлюємо
Вам,
Олено
Андріївно, свою подяку за Ваш
бойовий робочий настрій і багаторічну плідну роботу на благо підприємства. Висловлюємо
щиру повагу, як хорошому працівнику, добрій людині і прекрасній

Фото 1984-го року
жінці! Бажаємо міцного здоров’я,
достатку, успіхів у роботі, радості, удачі, щастя, любові! Нехай
життя б’є ключем, хай люди Вас
шанують, а будинок буде наповнений теплом і затишком!
Іван Длужневський

Колективна поїздка в Яремче. 1978 рік
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Завод мій –
гордість моя!
Григорій Гнатович Лукащук.
На заводі працював з перших днів
його заснування – з 1968 року. Вийшов на пенсію 9 травня 2001 року.

Осінь 1968 року… Після недовгих вагань я пішов працювати на
новий «військовий» завод, який
розташовувався у приміщенні
колишнього панського палацу в
красилівському Міському парку.
На той час з відзнакою закінчив
Старокостянтинівське профтехучилище і міг працювати токарем,
фрезерувальником,
слюсарем.
На підприємство мене взяли
майстром виробничого навчання, адже тоді гостро потребували
кваліфікованих робітників. Тому
директор головного заводу Василь Іванович Власов вирішив це
питання з Міністерством освіти,
домовившись про навчання групи

ли 48 робітників за спеціальністю
«Обробка металу різанням».
Що й казати, важко було спочатку. Робітники в зміні у переважній більшості юнаки та дівчата з
сільської місцевості, котрі вперше
побачили верстати з обробки металу. Довелося навчати їх і, в той
же час, вчитися самому, адже я
не мав досвіду роботи з людьми.
Проте на допомогу приходили
старші, досвідченіші товариші, з
якими познайомив і об’єднав завод. Майстри виробничого навчання В. К. Зібер, А. В. Батарін,
А. І. Свинарук, В. Л. Кутвіцький, І.
С. Грищук, старший майстер О. А.
Дробович, технологи виробництва
П. М. Грибчик, П. В. Ковбель, О.
А. Гонтковська, С. М. Кізюн, В. С.
Оганесян, наставники-інструктори
навчання і виробництва С. Д. Тимченко, І. С. Грищук, В. З. Гонтар,
Т. Ю. Гриндій, А. Т. Шевчук, Л. З.
Кашуба, Д. П. Лихолат, О. М. Процюк, Ю. М. Рабцун, В. І. Сімчук, А.
А. Дембіцький. Цей колектив «кував» кадри для заводу, який на той

на будівництві головних корпусів.
Розширювалося
підприємство, і виникла нова проблема:
створення резерву фахівців. Цим
питанням займався відділ технічного навчання заводу, який на той
час очолювала Валентина Павлівна Ключник. Було налагоджено зв’язки з Харківським заочним
машинобудівним технікумом, і на
заводі створили навчально-косультативний пункт, на базі якого проводилися підготовчі курси,
вступні іспити, а також консультації з усіх дисциплін, що виносилися на сесію.
У 1969 році на завод, який на
той час називався «Красилівський
завод металовиробів», з Київського заводу ім. Артема прибув Віктор Іванович Сидоренко, якого
призначили начальником цеху.
Він мав великий досвід роботи з
людьми, добре знав технологію
виробництва, був обізнаний в питаннях економіки і планування, заробітної плати і охорони праці. Він
став для нас справжнім взірцем в

Завод
будується
красилівчан в Ірпінському індустріальному технікумі. Вступні іспити
його викладачі приймали на заводі біля слюсарних верстатів. І вже
в 1972-1973 роках, без відриву від
виробництва, дипломи одержа-

час інтенсивно будувався в районі
«Кетлянка».
А тимчасовий завод у міському
парку працював спочатку у три зміни, а потім перейшов на двозмінну
роботу, оскільки третя працювала

Витяг
з Правил внутрішнього розпорядку для працівників ДП
«Красилівський агрегатний завод»
Пункт 6. Робочий час та його використання
6.1. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку та
харчування встановленні в колективному договорі:
Початок роботи: 8.00 година
Обідня перерва:
– цех № 72; 95 – 12.15 – 12.45
– цех № 73; 75 – 11.30 – 12.00
– цех № 74; ЕМС – 12.00 – 12.30
Закінчення роботи о 16 годині 30 хвилин
Встановити наступний режим роботи прохідної заводу:
– закінчення роботи до початку робочої зміни – 7 година 55 хвилин
– відкриття роботи після закінчення робочої зміни –
16 година 35 хвилин
Працівники, які порушуватимуть вказаний режим, будуть
притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Адміністрація

роботі.
Незабаром завод, приміщення
якого тоді було обмежене 250-300
квадратними метрами, де було
розташовано 80 металорізальних
верстатів, почав випускати деталі,

заснування заводу
які везли на головний завод у Київ
для складання виробів.
У 1970 році зміна майстра Анатолія Івановича Свинарука першою
переступила поріг новозбудованого підприємства. Світле, просторе
приміщення, шліфована мармурова підлога, нові верстати… Протя-

році – призначили начальником
бюро технічного навчання.
Очолюваний мною підрозділ
виконував три важливі функції: займався підготовкою молодих робітників; підвищенням кваліфікації
на виробничо-технічних курсах, у
школах передових методів праці,

гом місяця сюди перейшов працювати весь колектив.
У цехи ми прийшли з невеликим багажем досвіду і мізерною
кількістю фахівців-верстатників. Та
молодь, яка почала працювати восени 1968 року, вже мала 2-3 розряди.
У цей час формуються головні
служби. Володимир Іванович Сидоренко почав працювати начальником виробництва, на його місце
призначили старшого майстра
Олексія Антоновича Дробовича.
Механічний цех № 73 став «кузнею» формування цехів, служб механіки, енергетики, інструментального і всіх механічних цехів заводу.
У вересні 1971 року мене перевели в службу технічного навчання
кадрів, де я обіймав посаду інженера технічного навчання, а в 1974

в економічних школах; підвищенням кваліфікації інженерно-технічних працівників. У нашому розпорядженні були навчальні класи,
технічні засоби, необхідні для навчального процесу. Запрошувалися інженерно-технічні працівники
заводу, викладачі Хмельницького
інституту побутового обслуговування населення.
Зараз я на заслуженому відпочинку, але часто згадую роки,
пов’язані з заводом, людей, з
якими довелося працювати впродовж 33 років. Я вдячний долі, що
пов’язала моє життя з рідним Красилівським агрегатним заводом.
Почуваюся щасливим, бо, в переважній більшості, мене оточували
хороші, працьовиті люди.
Л. Лукашук, ветеран заводу

Колектив цеху № 75 вітає колегу,
Кравчук Тетяну Федорівну, з ювілеєм!
За всі ці роки Ви в повній мірі змогли проявити свій талант і людське ставлення до
оточуючих. Усі, хто просив допомоги і підтримки – завжди отримували її.
У Вас по-справжньому добре і щире серце. Сьогодні і донині Ви заохочуєте нас своєю
позитивною енергією, працьовитістю і життєрадісністю.
Ми потребуємо Ваших мудрих порад і намагаємося брати з Вас приклад.
Дай Вам Бог здоров’я, щастя і ще довгих років життя!
60 – це сила й мудрість,
Це досвід, кажуть, не малий,
Повага вдома, серед друзів,
Любов і шана від дітей!
Прийміть від нас вітання щирі,
Хай оминає Вас журба,
Хай кожен день несе віднині
Багато щастя і добра!
З повагою, колектив цеху № 75

