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За свою 50-літню історію Красилів-
ський агрегатний переживав злети і па-
діння, але сьогодні можна з впевненістю 
сказати, що одним з найвизначніших 
досягнень є те, що колективу ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» вдалось, 
у нелегкий для країни час, не лише збе-
регти виробничі потужності та робочі 
місця, а й знайти нові ринки збуту.

Основна продукція, яку сьогодні виро-

бляє підприємство: військова та авіацій-
на техніка. У цьому напрямку освоєно 
нові вироби військової техніки, розши-
рено номенклатуру товарів народного 
споживання. На сьогодні підприємство 
є лідером в Україні з виготовлення та 
реалізації твердопаливних котлів різних 
потужностей, частка продукції, що виро-
бляється заводом, складає 40 % ринку 
України. 

Для підприємства надзвичайно важ-
ливо отримати нові замовлення. Нала-
годжуються ділові відносини з ДП «Ки-
ївське конструкторське бюро «Луч», де 
формується замовлення для нашого 
підприємства, підписано контракт на 
два роки на виготовлення великої партії 
автомата «Малюк», підписано контракт 
на виготовлення техніки військового 
призначення для закордонних партне-
рів, продовжується виготовлення комп-
лектуючих деталей виробу «Заслон», 
налагоджується ділова співпраця з 
окремим конструкторським бюро «Те-
кон-Електрон» щодо випуску продукції, 
яка відповідає світовим стандартам. 
Освоєно технологію та налагоджено 
випуск механічної частини переносно-
го протитанкового ракетного комплек-
су «Стугна-П». Підписано договори з 
Львівським державним авіаремонтним 
заводом, Шепетівським ремонтним та 
Житомирським бронетанковим завода-
ми.

Проводиться обладнання складів і 
робочих центрів комп’ютерною техні-
кою; завершення модернізації мереже-
вої інфраструктури підприємства та за-
пуск у роботу нових мережевих сервісів; 
продовження впровадження модулів 
комплексної системи автоматизації «IT-
Enterprise», здійснено перехід на елек-
тронний документообіг.

Розпочало свою роботу конструктор-
ське бюро, ми отримали документацію 
на деякі нові вироби. Частково виготов-
лені дослідні зразки, які готують до ви-
пробувань. 

Протягом року проводилось поліп-
шення, модернізація, реконструкція 

Ювілей агрегатного 
заводу – славне минуле 

і велике майбутнє!
підприємства, а саме: ремонт станків, 
верстатів, електродвигунів, обладнан-
ня, автомобілів, комп’ютерів, приміщень 
та інше.

Проводиться модернізація зварю-
вальної дільниці з використанням 
сучасного обладнання, для чого заку-
плено нові зварювальні апарати. Від-
ремонтовано дільницю порошкового 
фарбування. Модернізується освітлен-

ня підприємства (пере-
хід на LED світильники), 
проведено ремонт рент-
генографічної лаборато-
рії та лабораторії КВПіА 
(контрольно-вимірю-
вальних приладів і авто-
матики).

Проведено рекон-
струкцію складального 
цеху № 95 для складан-
ня автомата «Малюк».

Здійснено технічне 
переоснащення під-
приємства, закуплено 
нові високотехнологічні 
верстати, а саме: вер-
стат лазерного розкрою, 

координатно-пробивні преси, токар-
но-оброблювальні центри, вертикаль-
но-фрезерні оброблювальні центри, 
листозгинальні преси тощо.

ДП «Красилівський агрегатний за-
вод» постійно бере участь у спеціалізо-
ваних військових виставках, знайомить 

споживачів з інформацією про власне 
виробництво, технічне та сервісне об-
слуговування стандартного навісного 
авіаційного обладнання для винищува-
чів МіГ-29, Су-27 та бомбардувальників 
Су-24, Су-25 тощо. 

Завод бере участь у виставках з ме-
тою вивчення ринку, пошуку та освоєн-
ня нових сучасних виробів військової 
техніки та товарів народного споживан-
ня, а також з метою ознайомлення та 
просування на зовнішніх та внутрішніх 
ринках продукції власного виробництва.

У травні 2018 року в Києві проходила 
20-та Міжнародна виставка енергое-
фективного опалення «Аква-Терм», у 
якій брали участь як українські вироб-
ники, так і представники провідних сві-
тових брендів. В роботі цієї всесвітньо 
відомої виставки взяло участь і ДП 
«Красилівський агрегатний завод», на 
ній було представлено опалювальну 
техніку, що виробляє підприємство.

Підприємство підтримує традиції, 
вшановує ветеранів та проводить ефек-
тивну підготовку майбутніх робітничих 
кадрів.

З метою залучення молоді для про-

заснування 
заводу

фесійної орієнтації на майбутнє та по-
повнення кадрів, керівництво заводу 
постійно організовує відвідування під-
приємства учнівською молоддю, сту-
дентами професійно-технічних училищ, 
коледжів та вищих навчальних закладів.

На підприємстві проводиться постій-
на робота з покращення умов праці для 
усіх працюючих, яка базується на під-
триманні безпечних умов праці, додер-
жанні чинного законодавства з охорони 
праці: правил, норм, стандартів, поло-
жень, інструкцій; виробничої санітарії, 
протипожежного захисту і охорони на-
вколишнього природного середовища.

Адміністрація та профспілкова орга-
нізація ДП «Красилівський агрегатний 
завод» щорічно проводять літню оздо-
ровчу кампанію на підприємстві. Пра-
цівники та їхні діти мають змогу покра-
щити стан здоров’я на базі відпочинку 
«Корді», що знаходиться в селі Рудківці 
Новоушицького району, та на Чорному 
морі, на базі відпочинку «Мікрон», що в 
Одеській області.

На ДП «Красилівський агрегатний 
завод» регулярно проходять спільні 

засідання адміністрації 
та профкому заводу, на 
яких оприлюднюється ін-
формація про виконання 
поточного колективного 
договору, за необхідно-
сті вносяться зміни і до-
повнення до зобов’язань 
і заходів.

Щороку адміністрація 
заводу та профспілко-
вий комітет приділяють 
питанням здоров’я і 
спорту все більше уваги, 
що дозволило минулоріч 

провести першу спортивну спартакіаду 
серед колективів цехів та відділів. Зма-
гання проходили з таких видів спорту, як 
міні-футбол, гирьовий спорт, шахи, на-
стільний теніс.

У березні 2018 року команда ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» виборола 

срібні медалі у 5 дивізіоні Преміум-ліги 
відкритого чемпіонату Хмельницького з 
футзалу сезону 2017-2018 років.

Цього року наша команда взяла 
участь у щорічній галузевій Спартакіаді, 
яка відбулася в селі Коблєве Микола-
ївської області. Від ДП «Красилівський 
агрегатний завод» у фінальних зма-
ганнях Спартакіади брали участь 12 
спортсменів та представники команди 
– загалом 25 чоловік.

У вересні колектив агрегатного за-
воду відсвяткував славну 50-ту річни-
цю заснування підприємства, з яким 
пов’язали своє життя вже кілька поко-
лінь красилівчан. Усі вони створювали 
славну історію заводу і, безумовно, ві-
рять у його світле майбутнє. Колектив 
ДП «Красилівський агрегатний завод» 
– цілісна, злагоджена команда, яка ро-
зуміє поставлену мету і своєю працею 
робить підприємство ще більш ефек-
тивним і конкурентоспроможним. Керів-
ництво, інженерно-технічний персонал, 
весь трудовий колектив з оптимізмом 
дивляться в майбутнє, впевнені що їх 
робота завжди приноситиме користь 
державі.

Бажаю усім працівникам підприєм-
ства міцного здоров’я, віри у краще 
майбутнє України, добробуту та благо-
получчя сім’ям, невичерпної наснаги в 
роботі, сили духу і життєвої енергії!

Директор ДП «Красилівський 
агрегатний завод» 
Олександр Процюк

Вшанували
робітничий

клас



Красилівському агрегатному заводу – 50 років!
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Віктор Михайлов, заступник 
директора Дивізіону – 
начальник управління 
Державного концерну 

«Укроборонпром»

Хочу від себе особисто, а та-
кож від Державного концерну 
«Укроборонпром» привітати ко-
лектив з нагоди 50-річчя підпри-
ємства!

Вірю в успішне майбутнє ДП 
«Красилівський агрегатний за-
вод», яке на сьогодні перебуває в 
сталому економічному положен-
ні, а в концерні «Укроборонпром» 
воно перебуває в класі «еконо-
мічно активних підприємств», 
тому ми усі віримо в майбутнє 
вашого підприємства.

Хочу побажати усім працівни-
кам, перш за все, здоров’я, осо-
бистого щастя, щоб колектив 
ще працював не один рік, щоб 
ще не один ювілей ми зустріли 
разом!

Бажаю усім успіхів і наснаги!

Антон Карпенко, голова 
наглядової ради Державної 

акціонерної холдингової 
компанії  «Артем»

Довгі роки нас об’єднує спіль-
на робота над виробництвом 
оборонних проектів, і сьогодні, 
з огляду на те, яким сучасним 
обладнанням оснащений Кра-
силівський агрегатний завод, 
є впевненість у тому, що нас 
чекає маса спільних проектів у 
майбутньому.

Я бажаю усім інтенсивної 
роботи, успішного виконання 
поточних замовлень та отри-
мання нових, в тому числі і від 
нашого заводу, за нашими про-
ектами. Хочеться відмітити, 
що люди дуже достойно працю-
ють. 

Вітаю працівників і керівни-
цтво заводу зі святом! Всім ба-
жаю здоров’я, успіхів, освоїти 
усі замовлення, що найближчим 
часом будуть!

Андрій Шинькович, 
народний депутат

Від щирого серця вітаю 
працівників заводу, керів-
ництво! Щиро радий тому, 
що саме Красилівщина є 
одним з передових районів 
у промисловості, у вироб-
ництві, а особливо у такій, 
надзвичайно важливій сьо-
годні для нашої країни галу-
зі, як її обороноздатність. 
Тільки з високоякісною но-
вітньою зброєю ми змо-
жемо повернути в Україну 
мир. Ми зможемо захисти-
ти нашу країну для того, 
щоб наші діти, наші жінки, 
наші батьки жили в мир-
ній, стабільній і розвиненій 
державі.

Зі святом вас, шановні 
працівники підприємства!

Міський голова Ніла 
Островська

Важко переоцінити здобутки 
Красилівського агрегатного за-
воду на його піввіковому шляху. 
Це підприємство завжди брало 
активну участь у розбудові міс-
та та його інфраструктури, ви-
ступало одним з найважливіших 
гарантів сталого розвитку гро-
мади міста. Продукція та науко-
во-інженерні досягнення заводу ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 
відомі далеко за межами України.

Проте усім зрозуміло, що до-
сягнення підприємства – це, перш 
за все, люди, які щодня віддавали 
себе роботі. Саме працівники агре-
гатного заводу своєю працею та 
самовідданістю створили добре 
та величне ім’я – «Красилівський 
агрегатний завод»! 

Тож бажаю вам довгих літ, міц-
ного здоров’я, сімейного затиш-
ку та вдячних нащадків. Ще раз 
вітаю вас з ювілеєм!

Вітання від гостей з нагоди святкування 50-ї річниці ДП «Красилівський агрегатний завод»

Двадцять восьмого вересня 2018 року запам’ятається працівникам ДП «Красилівський агрегатний завод» та його гостям надовго. Цей 
день залишиться в їхній пам’яті не тільки завдяки святкуванню визначної події – 50 років від дня заснування підприємства, але й тому, що 
велика кількість гостей прибула на завод, щоб поздоровити заводчан зі знаменною датою. Але не лише цим запам’ятається цей день.

Ні, це не був звичайний офіційний захід, який запланували тільки для того, щоб поставити галочку у відповідній графі. В одній залі, у 95-
му цеху, зібралася велика родина, яка налічує вже декілька поколінь та носить спільне прізвище – ДП «Красилівський агрегатний завод».

Ведучий святкового заходу, голова профспілкового комітету Микола Іванович Галиш, проголосив: «Урочисті збори з нагоди 50-річчя ство-
рення заводу оголошую відкритими!»

Що згадував директор підприємства Александр Феодосійович Процюк, коли звертався з трибуни до колег, до ветеранів заводу? Він і сам 
пропрацював на заводі 43 роки, глибоко розуміє заводське життя, проблеми та здобутки підприємства. Це він сьогодні звалив на свої плечі 
усю відповідальність за подальшу долю підприємства.

Про що згадував колишній директор підприємства Петро Володимирович Королюк у своєму виступі? А згадав чимало, бо йому теж до-
велося багато вкласти в підприємство – вміння, часу, здоров’я… Кожен з директорів став живою історією Красилівського агрегатного заводу. 

Але хіба цього ж не можна сказати про кожного з ветеранів підприємства? Серед них не було жодного, хто б за час своєї роботи проігнорував інтереси підприємства, усі вони – патріоти, усі вони – жива 
історія заводу. Прийдуть нові часи, нові покоління, з часом людей будуть заміняти високотехнологічні агрегати, роль людини у новітніх виробничих процесах все зменшуватиметься, але в історії назавжди 
залишиться самовіддача усіх попередніх поколінь заводчан. Це вони своєю завзятістю, розумом та робочими руками примножували славу та силу Красилівського агрегатного заводу.

Гості один за одним виступали перед заводською спільнотою – великою родиною з одним прізвищем – Красилівський агрегатний завод, висловлюючи свою пошану словами, грамотами та цінними по-
дарунками. Того дня не обійшли нікого. Було відзначено трудові успіхи усіх працівників підприємства.

Того дня люди у високих чинах і посадах вшановували ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ – РОБІТНИЧИЙ КЛАС!

Вшановували його величність – робітничий клас! 
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Напередодні професійного свята працівників машинобудування 
і приладобудування – Дня машинобудівника, яке в Україні відзнача-
ється щорічно у четверту неділю вересня, у сесійній залі Будинку 
рад відбулись урочисті заходи. Кращих працівників Красилівського 
агрегатного заводу вітали зі святом голова обласної ради Михай-
ло Загородний, голова облдержадміністрації Вадим Лозовий, ди-
ректор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег 
Фасоля, представники Хмельницької Торгово-промислової палати.

Напередодні свята

Петро Королюк, директор ДП 
«Красилівський агрегатний 
завод» у 2000-2016 роках

Приємно бачити усміхнених 
заводчан, я бачу, що колектив 
заводу підготувався до ювілею. 
Ця подія підкреслює здобутки 
заводу та стан підприємства. 
Ще немало роботи попереду, 
щоб зберегти це підприємство. 
Чималим здобутком є те, що на 
заводі залишилися фахівці, які 
розуміють що таке виробни-
цтво, і що потрібно зробити на 
майбутнє.

Вважаю, що в колективу є 
хороші перспективи, варто 
модернізуватися, думати про 
закупівлю нового обладнан-
ня, освоєння нових технологій 
тощо.

Бажаю всім працівникам Кра-
силівського агрегатного заводу 
довгих років життя, міцного 
здоров’я, зростання заробітної 
платні!

Ярема Жугаєвич, голова 
Профспілки авіабудівників 

України

Трудовий колектив протягом 
цих 50-ти років пройшов суворі 
випробування, а завдяки таким 
підприємствам, як ваше, галузь 
стала найбільш збереженою.

Я щиро дякую вам за роботу! 
Люди, які працюють, отриму-
ють чесно зароблену заробіт-
ну плату, з гордістю поверта-
ються додому, до своїх дітей 
та онуків. Особливо це важливо 
зараз, коли ми бачимо, як зупиня-
ються навіть не підприємства, 
виробництва, а цілі галузі.

Хочу побажати трудовому ко-
лективу відсвяткувати не один 
ювілей, подякувати ветеранам, 
особливо тим, які закладали під-
валини підприємства.

Дякую вам, зі святом, 
здоров’я, добробуту, дай Боже, 
щоб був мир в нашому домі, на-
шій країні!

Вітання від гостей з нагоди святкування 50-ї річниці ДП «Красилівський агрегатний завод»

Двадцять восьмого вересня 2018 року запам’ятається працівникам ДП «Красилівський агрегатний завод» та його гостям надовго. Цей 
день залишиться в їхній пам’яті не тільки завдяки святкуванню визначної події – 50 років від дня заснування підприємства, але й тому, що 
велика кількість гостей прибула на завод, щоб поздоровити заводчан зі знаменною датою. Але не лише цим запам’ятається цей день.

Ні, це не був звичайний офіційний захід, який запланували тільки для того, щоб поставити галочку у відповідній графі. В одній залі, у 95-
му цеху, зібралася велика родина, яка налічує вже декілька поколінь та носить спільне прізвище – ДП «Красилівський агрегатний завод».

Ведучий святкового заходу, голова профспілкового комітету Микола Іванович Галиш, проголосив: «Урочисті збори з нагоди 50-річчя ство-
рення заводу оголошую відкритими!»

Що згадував директор підприємства Александр Феодосійович Процюк, коли звертався з трибуни до колег, до ветеранів заводу? Він і сам 
пропрацював на заводі 43 роки, глибоко розуміє заводське життя, проблеми та здобутки підприємства. Це він сьогодні звалив на свої плечі 
усю відповідальність за подальшу долю підприємства.

Про що згадував колишній директор підприємства Петро Володимирович Королюк у своєму виступі? А згадав чимало, бо йому теж до-
велося багато вкласти в підприємство – вміння, часу, здоров’я… Кожен з директорів став живою історією Красилівського агрегатного заводу. 

Але хіба цього ж не можна сказати про кожного з ветеранів підприємства? Серед них не було жодного, хто б за час своєї роботи проігнорував інтереси підприємства, усі вони – патріоти, усі вони – жива 
історія заводу. Прийдуть нові часи, нові покоління, з часом людей будуть заміняти високотехнологічні агрегати, роль людини у новітніх виробничих процесах все зменшуватиметься, але в історії назавжди 
залишиться самовіддача усіх попередніх поколінь заводчан. Це вони своєю завзятістю, розумом та робочими руками примножували славу та силу Красилівського агрегатного заводу.

Гості один за одним виступали перед заводською спільнотою – великою родиною з одним прізвищем – Красилівський агрегатний завод, висловлюючи свою пошану словами, грамотами та цінними по-
дарунками. Того дня не обійшли нікого. Було відзначено трудові успіхи усіх працівників підприємства.

Того дня люди у високих чинах і посадах вшановували ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ – РОБІТНИЧИЙ КЛАС!

Вшановували його величність – робітничий клас! Окрім усього, ветерани заводу отримали з рук 
директора оригінальні і корисні подарунки – 

теплі ковдри
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