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Шановні жінки 
Красилівського 

агрегатного 
заводу!

Адміністрація, профспілковий 
комітет, а також усі чоловіки ДП 

«Красилівський агрегатний завод» 
щиро вітають вас зі святом весни – 

8 Березня! 
Зичимо вам, дорогі жінки, міцного 

здоров’я, щастя й сімейного 
добробуту!

Свято весни вже на порозі. Весна, хоч 
і поступово, але невідворотно набирає 

обертів, а разом з нею – найкращі 
людські почуття, без яких неможливо 

уявити життя на нашій планеті. І 
саме прекрасна половина людства, її 
чарівність та ніжність асоціюється з

пробудженням природи, коли 
ласкаві промінчики жіночих 

усмішок якось по-особливому 
починають обігрівати спраглі від 

зимових холодів 
чоловічі душі.

Ні для кого не є секретом, що з 
тією роботою, яку виконують 
на нашому підприємстві жінки, 

далеко не завжди гідно можемо 
впоратися ми, чоловіки, за що ми 
вас любимо, цінуємо і поважаємо. 

Усі чоловіки Красилівського 
агрегатного заводу низько 
вклоняються вам і зичать, 

аби всі ваші мрії та найкращі 
побажання здійснилися 

якомога швидше!
А також – найвищого вам Божого 
благословення, душевного тепла і 

родинного затишку!
Зі святом вас!
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Запрошуються на роботу

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

програмним керуванням;
• фрезерувальник;
• токар;
• шліфувальник*;
• різьбошліфувальник*;
• електрозварник на 

автоматичних машинах.

*можливість навчання на виробництві

При виникненні пожежі чи надзвичайних ситуацій телефонувати:
101 (4-33-80) – пожежно-рятувальна служба

Внутрішній № тел. 133 (4-33-97) – прохідна заводу
Внутрішній № тел. 101 (4-14-53) – секретар (приймальня)

Красилівська районна філія 
Хмельницького обласного 

центру зайнятості пропонує 
пройти професійне навчання за 

направленням ДП «Красилівський 
агрегатний завод» за кошти 

Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 

безробіття за такими професіями:
електромонтер з ремонту та обслуговування елек-

троустаткування – 5,5 місяців (групова форма), 3,4 
місяців (індивідуальна форма)

– ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей», 
– Шепетівський професійний ліцей,
– ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний 

ліцей», 
– Комунальний заклад «Навчально-курсовий комбінат» 

Рівненської обласної ради;

заточувальник – 4,5 місяців (групова форма) 
– Харківський ЦПТО;
токар – 5,4 місяців (групова форма), 3,4 місяців (індивіду-

альна форма)
– ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницько-

го»,
– «Волочиський промислово-аграрний професійний лі-

цей», 
– Одеський ЦПТО, 
– Рівненський ЦПТО, 
– Харківський ЦПТО;

фрезерувальник – 5,1 місяців (групова форма), 3,1 
місяців (індивідуальна форма)

– Одеський ЦПТО, 
– Рівненський ЦПТО, 
– Харківський ЦПТО;

шліфувальник 
– Рівненський ЦПТО;
оператор верстатів з програмним керуванням – 4,5 мі-

сяців (групова форма)
– Одеський ЦПТО, 
– Харківський ЦПТО;

електрозварник на автоматичних і напівавтома-
тичних машинах – 4,8 місяців (групова форма), 2,8 
місяців (індивідуальна форма) 

– ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей».

Після закінчення навчання підприємство гарантує 
працевлаштування. При необхідності працівники за-
безпечуються житлом у гуртожитку.

За інформацією звертатися в Красилівську район-
ну філію ХОЦЗ за адресою: 

вул. Центральна,1, телефон: 4-41-05,
у відділ кадрів та технічного навчання ДП «Краси-

лівський агрегатний завод» за адресою: 
вул. Щаслива, 1, телефони: 4-33-97, 4-15-43.

Двадцятого лютого у місті 
Бангалор, Індія, відкрилася між-
народна авіаційна виставка Ае-
роІндія 2019, яка тривала до 24 
лютого. Участь України у цій ви-
ставці є наймасштабнішою за всі 
роки. 

До складу української деле-
гації, яку очолив Заступник Се-
кретаря РНБО України Олег 
Гладковський, увійшли Коман-
дувач Повітряними силами ЗС 
України генерал-полковник Сер-
гій Дроздов, Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в 
Індії Ігор Поліха, керівники ДК 
«Укроборонпром» та 15 дер-
жавних та приватних оборонних 
підприємств України. Організато-
ром участі української делегації 
у заході є ДП ДГЗП «Спецтех-
ноекспорт». ДП «Красилівський 
агрегатний завод» представляв 
директор підприємства Олек-
сандр Процюк.

Під час виставки проведе-
но офіційні зустрічі з керівни-
ками оборонних та військових 
відомств Індії, а також робочі 
зустрічі з найбільшими індій-
ськими державними та приват-
ними компаніями, серед яких 
HAL, Bharat Dynamics Limited, 
Bharat Electronics Limited, DRDO, 
Larsen&Toubro, Adani Group, Punj 
Lloyd та інші.

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА АВІАЦІЙНІЙ ВИСТАВЦІ В ІНДІЇ

Заплановані переговори сто-
сувалися подальшого розвитку 
співпраці між оборонними ком-
паніями обох держав у сферах 
літакобудування, спільного ви-
робництва сучасних РЛС, модер-
нізації систем ППО, ракетобуду-
вання. Також, в ході виставки 
вперше в Індії відбулася презен-
тація Ан-132D.

Учасники виставки мали змогу 
спостерігати за демонстрацій-

ними польотами українського 
літака та відвідувати його ста-
тичну демонстрацію. Українська 
делегація працювала на об’єд-
наному стенді ДК «Укроборон-

пром», де представлено модель 
військово-транспортного літака 
Ан-188 та у двох спільних шале 
ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», 
ДП «Антонов» та державної Са-
удівської військово-промислової 
компанії (SAMI), що бере участь 
у розвитку проекту Ан-132.

Виставка АероІндія проводить-
ся кожні два роки та є основною 
платформою для демонстрації 
своєї продукції перед військови-
ми Республіки Індія та розширен-
ня співпраці з індійськими компа-
ніями в авіаційній та суміжних 
сферах.

На сьогодні Індія позиціонує 
себе як перспективний про-
мисловий хаб для глобальної 
авіакосмічної індустрії та звер-
тає особливу увагу на розвиток 
двосторонніх програм співпраці 
за програмою Make in India.
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Постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1176 
«Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» 
змінено механізм надання житлових субсидій. Громадяни, які звертаються 
до управління після 01 січня 2019 року, набувають право на житлову субси-
дію у грошовій формі.

Уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму 
надання житлових субсидій у грошовій формі, визначено публічне акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк України».

Для призначення житлової субсидії громадяни подають до управління заяву про призна-
чення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк» з обов’язковим 
зазначенням номера мобільного телефону заявника.

На підставі заяв, поданих громадянами, управління 
кожного робочого дня формують реєстри осіб, яким 
призначено житлову субсидію і передають їх до Мі-
ністерства соціальної політики. Міністерство, в свою 
чергу, передає реєстри до АТ «Ощадбанк». В АТ 
«Ощадбанк» формують в автоматизованих системах 
банку облікові записи одержувачів житлової субсидії.

Щомісяця управління передає до Мінсоцполітики 
реєстри нарахованих субсидій за попередній місяць. 
Далі з міністерства реєстри поступають до АТ «Ощад-
банк» та здійснюється переказ коштів на рахунок для 
виплати житлових субсидій. АТ «Ощадбанк» здійснює 
зарахування коштів на рахунок для виплати субсидій 
та відображає такі суми коштів в автоматизованих 
системах АТ «Ощадбанк» за обліковими записами 
одержувачів житлової субсидії.

Управителі, виконавці комунальних послуг подають 
щомісяця до АТ «Ощадбанк» реєстри одержувачів 
житлової субсидії разом з даними про нараховані 
суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати з урахуванням за-
боргованості (переплати) за попередні періоди – окремо за кожним видом послуги. АТ «Ощад-
банк», в свою чергу, щомісяця здійснює перерахування коштів загальними сумами на рахунки 
управителів, виконавців комунальних послуг.

Перерахування коштів за послуги здійснюється у такій послідовності: постачання тепло-
вої енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної 
енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, 
централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл 
електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відхо-
дами, послуги з управління багатоквартирним будинком.

Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати житлової 
субсидії, відображені на облікових записах одержувачів житлової субсидії, які утворилися ста-
ном на 1 червня, виплачуються одержувачам субсидії шляхом перерахування таких коштів на 
поточні рахунки зазначених осіб, які відкриті в АТ «Ощадбанк».

Призначення житлової субсидії з 1 травня 2019 року домогосподарствам, які таку субсидію 
одержували протягом опалювального сезону 2018-2019 року не у грошовій формі, здійсню-
ється лише після подання нових заяви і декларації, в яких обов’язково зазначається номер 
мобільного телефону заявника.

Начальник управління Книш І.

Відповідно до пункту 18 Положення про призначення житлової субсидії, затвер-
дженого постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в 
редакції постанови КМУ від 27 квітня 2018 року № 3209) громадяни, яким призна-
чено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку пла-
тежу. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язкова 
частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок еко-
номії, зараховується управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послу-
ги на наступні розрахункові періоди протягом сезону, в якому призначено житлову 
субсидію, як оплата таких послуг та / або витрат на управління багатоквартирним 

будинком. 
Для прикладу візьмемо сім’ю, якій при-

значено житлову субсидію на послугу газо-
постачання з 01 листопада 2018 року. Сума 
субсидії становить 2 253,63 гривні, обов’яз-
кова плата 938,20 гривні, а по соціальній 
нормі 373,361 кубічних метра (вартість при-
родного газу по соціальній нормі 3191,83 
гривні).

В листопаді місяці сім’я використала 95 
кубічних метрів природного газу. Вартість 
одного кубічного метра природного газу 
8,5489 гривні. Загальна вартість за викори-
стану послугу 812,15 гривні (95 × 8,5489 = 
812,15). Оскільки вартість використаної по-
слуги менша, ніж обов’язкова плата, необ-
хідно заплатити за листопад 812,15 гривні. 
В листопаді місяці ця сім’я взагалі не ско-
ристалась субсидією, і тому сума субсидії, 
а саме 2 253,63 гривні, переходить на інші 

місяці опалювального сезону.
В грудні місяці сім’я використала 320 кубічних метрів. Загальна вартість за ви-

користану послугу – 2 735,65 гривні. (320 × 8,5489 = 2 735,65). Фактична вартість 
використаної послуги перевищує обов’язкову плату, а об’єм використаного газу 
не перевищує соціальної норми, тому сім’я має заплатити 938,20 гривні. В груд-
ні у сім’ї знову є економія житлової субсидії 456,18 гривні (3191,83 – 2 735,65 = 
456,18). І загальна суму економії за листопад і грудень становить 2 709,81 гривні 
(2 253,63 + 456,18 = 2 709,81).

В січні сім’я використала 450 кубічних метрів газу. Загальна вартість за викори-
стану послугу 3 847,01 гривні (450 × 8,5489 = 3 847,01). Вартість фактично вико-
ристаної послуги перевищує обов’язкову плату, і в той же час перевищує вартість 
соціальної норми житла. Враховуючи економію по субсидії за попередні місяці, 
сім’я має право на об’єм використання газу вартістю 5 901,64 грн. (2 709,81 + 3 
191,83 = 5 901,64). Оскільки вартість спожитого газу не перевищила 5 901,64 грив-
ні, сім’я має заплатити 938,20 гривні. Станом на лютий місяць в сім’ї залишається 
ще економія в сумі 2 054,63 гривні (5 901,64 – 3 847,01 = 2 054,63), якою можна 
користуватись до закінчення опалювального сезону.

Начальник управління Книш І.

Надання житлових субсидій у 
грошовій формі

Як платити обов’язкову плату 
одержувачам субсидії?

Зі здоров’ям усе гаразд, проте 
інколи виникає головний біль... 
Нічого не турбує, але деколи 
щось коле в боці... Кашель не 
сильний, однак чомусь не ми-
нає... Такі проблеми інколи вини-
кають у кожного. Відтак людина 
має порадитися з лікарем. А той 
приймає пацієнтів у поліклініці. 
А до неї потрібно добратися, ви-

Зі здоров’ям усе гаразд!

чекати в черзі, а перед тим ще й 
відпроситися з роботи. 

Тому, для зручності працюю-
чих, на запрошення керівництва 
ДП «Красилівський агрегатний 
завод» в медпункті підприємства 
почали прийом лікарі Красилів-
ської поліклініки. Відтепер пра-
цівникам заводу, яким потрібна 
консультація лікаря, не потрібно 

втрачати день та ви-
стоювати в чергах 
поліклініки. Відте-
пер кожен може, без 
відриву від вироб-
ництва, отримати 
консультацію лікаря 
в медпункті підприєм-
ства, і, якщо потрібно, 
отримати направлен-
ня на необхідні об-
стеження профільних 
лікарів, забір аналізів 
тощо. 

Підвищений тиск – досить поши-
рена проблема у сучасному світі. 
Треба розуміти, що не всі продук-
ти харчування будуть корисні для 
гіпертоніків.

В наш час досить часто підви-
щений тиск спостерігається вже в 
порівняно молодому віці – 30-35 
років. Тому дуже важливо в по-
всякденному житті дотримуватися 
певних правил, щоб зберегти здо-
ров’я на належному рівні. Адже 
тиск залежить від різних чинників, 
зокрема і від якості харчування. 
Якщо людина не дотримувати-
меться принципів здорового хар-
чування, то навіть дорогі медичні 
препарати можуть бути безсилі в 
процесі лікування.

По-перше, гіпертонікам потрібно 
харчуватися часто і невеличкими 
порціями – п’ять-шість разів на 
день.

По-друге, калорійність має бути 
певним чином розподілена. Так, 15 
відсотків раціону мають складати 
білки, 55 відсотків – вуглеводи, а 
30 відсотків – жири. При цьому в 
останньому випадку слід обирати 
рослинні, а не тваринні жири. 

По-третє, кількість солі в раціоні 
людини з підвищеним тиском має 
бути обмежена п’ятьма грамами. 
В ідеалі краще від неї відмовити-
ся, оскільки вона затримує воду в 
тканинах тіла, підвищує набряки і 
збільшує тиск. 

По-четверте, потрібно пити до-
статню кількість води. Це важливо 
для будь-якої людини, але в першу 
чергу – для гіпертоніка.

Продукти, що корисні при гі-
пертонії

Існує ряд продуктів, здатних при-
вести до стабілізації стану при під-
вищеному тиску. 

Перерахуємо ряд найважливі-
ших.

Часник – це один з кращих нату-
ральних засобів при підвищеному 
тиску. У складі цього овочу є ан-
тиоксиданти і необхідні речовини, 
щоб поліпшити стан судин. Тому 
його слід додавати в раціон щодня.

Кориця – ця добавка буде корис-
на для гіпертоніків. Крім того, кори-
ця допомагає знизити рівень цукру 
в крові і покращити обмін речовин.

Селера – з її допомогою можна 
зменшити ар-
т е р і а л ь н и й 
тиск. Корисно 
вживати як 
сам овоч, так 
і сік з селери. 
До цього ко-
рисного соку 
можна дода-
ти сік яблук, 
щоби смак 
був приємні-
шим.

Цибуля – 
при серцево-судинних захворю-
ваннях і підвищеному тиску без 
цього овочу просто не обійтися. В 
ідеалі потрібно вживати цибулю 
в сирому вигляді, а головне – не 
смажити.

Соєві боби – ці боби дозволять 
не лише знизити тиск, але й кон-
тролювати рівень цукру в крові.

Каші – найкорисніші з них – пше-
нична, гречана і ячна.

Хліб – ідеальним продуктом є 
підсушений хліб грубого помелу. 

Також корисно вживати хлібці і бо-
рошняні вироби (не вищого сорту) 
в засушеному вигляді.

Морепродукти – дуже корисними 
при гіпертонії є рибні блюда, запе-
чена риба. Але від солоних рибних 
страв необхідно відмовитися, щоб 
не спровокувати зайві проблеми з 
тиском.

Яйця – двічі на добу необхідно 
їсти курячі яйця. Їх можна вживати 
у будь-якому вигляді, але бажано 
не смажити. 

Кисломолочні продукти – при 
підвищеному тиску корисно їсти 
сир, сметану, кефір, ряжанку.

Боби – в цьому продукті містить-
ся величезна кількість поживних 
речовин, клітковини та інших важ-
ливих для організму компонентів. 
Зокрема, боби можуть зменшити 
кров’яний тиск і зміцнити серце.

М’ясо, але не будь-яке. Ідеаль-
ним для гіпертоніків є дієтичне м’я-
со у відвареному вигляді (курка, 
індичка, яловичина). Можна також 
включити у свій раціон кролятину і 
телятину.

Раціон харчування для гіпертоніків

Прийом веде лікар сімейної медицини 
Світлана Золотарьова
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Напередодні новорічних 
свят на підприємстві відбувся 
захід, на якому були підве-
дені підсумки роботи заводу 
в 2018 році. До працівників 
звернувся директор ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» 
Процюк О. Ф. 

Дорогі заводчани!

Закінчується 2018 рік, це 
час, коли зазвичай підбива-
ють підсумки, оцінюють 
здійснені справи, намічають 
плани на майбутнє.

2018 рік залишив поміт-
ний відбиток у житті на-
шого підприємства. Переко-
наний, що цей рік, хоча він і 
був насичений бурхливими 
подіями, проте у наших до-
брих спогадах залишиться 
лише славними справами. 
До цих справ слід віднести 
поглиблення взаємовигідної 
співпраці із ДП «ККБ «Луч», 
компанією «Інтерпроін-
вест», заключенням ряду 
договорів зі спецекспорте-
рами («Спецтехноекспорт», 
«Укроборонсервіс», «Укрспе-
цекспорт»), налагоджено 
взаємовигідну співпрацю з 
ДП «Львівський державний 
авіаремонтний завод», ДП 
«Львівський державний за-
вод «Лорта», яка, маю надію, 
в наступному році принесе 
позитивний фінансовий ре-
зультат для заводу. Також  
ведеться робота з голов-
ним інженером авіації Пові-
тряних Сил – начальником 
управління головного інже-
нера авіації Скореньким П. Є. 

щодо отримання державного 
замовлення на перехідну бал-
ку та ремонт БД3-УСК для 
ВПС ЗСУ.

У 2018 році вироблено про-
дукції на суму 218 млн. грн., 
що на 18 млн. грн. (або 9 %) 
більше, ніж у 2017 році, в 
тому числі: ТНС – 152 млн. 
грн., ВТ – 66 млн. грн.; реа-
лізовано продукції на суму 
226,5 млн. грн., що на 66,4 
млн. грн. (або на 41,5 %) біль-
ше, ніж у 2017 році, в тому 
числі: ТНС – 172,6 млн. грн., 
ВТ – 53,9 млн. грн. Отрима-
но надходжень коштів 247,2 
млн. грн., що на 62,5 млн. грн. 
(або 33,8 %) більше, ніж у 2017 
році. 

Фонд заробітної плати за 
2018 рік склав 75,3 млн. грн., 
що на 31,9 % більше, ніж за 
попередній рік. Середня зарп-
лата зросла на 15,2 % (у 2018 
році – 9 115 грн., у 2017 – 7 916 
грн.).

Регулярні грошові над-
ходження дозволили нам 
щомісячно і без запізнень 
виплачувати працівникам 
заробітну плату, своєчасно 
розраховуватись з державою 
за податковими зобов’язан-
нями, сплачувати вартість 
спожитих енергоносіїв та 
здійснювати розрахунки з 
постачальниками матеріа-
лів та комплектуючих.

Поряд з досягненнями у 
виробництві, підприємство 
має значні соціальні надбан-
ня. До послуг заводчан ка-
пітально відремонтований 
гуртожиток, їдальня, мед-
пункт, бібліотека та ком-
фортабельна база відпочин-
ку «Корді» на річці Дністер. 
Протягом 2018 року праців-
ники підприємства та члени 
їхніх родин оздоровлювались 
по пільговим путівкам на 
БВ «Корді» та БВ «Мікрон» 
(Затока). Працівники під-
приємства на 100 відсотків 
забезпеченні спецодягом, 
миючими засобами, підпри-
ємство частково відшкодо-
вує вартість харчування (6 
грн.). На заводі створюють-
ся всі необхідні належні умо-
ви для комфортної та про-

дуктивної праці робітників.
Але головне та найбіль-

ше досягнення нашого під-
приємства – це люди. Ваша 
працелюбність, відповідаль-
ність, висока культура ви-
робництва і ваш потенціал 
– неоціненні. Щиро дякую вам 
за працю задля процвітання 
Державного підприємства 
«Красилівський агрегатний 
завод»! 

Прийдешній 2019 рік має 
стати періодом закріплення, 
стабільності, продовжен-
ня досягнутого і підкорення 
нових вершин. Маю упевне-
ність, що ця мета буде до-
сягнута, і ми разом з вами 
зможемо підняти наше під-
приємство на новий щабель 
розвитку та процвітання. 

Наближаються новоріч-
ні свята – це час радісних і 
дивовижних змін. Тому від 
щирого серця прийміть най-
тепліші привітання з при-
йдешнім Новим 2019 роком 
та Різдвом Христовим! Ба-
жаю добра і злагоди, щастя 
вам та вашим сім’ям, успіш-
ного здійснення всіх наміче-
них планів! Нехай у кожному 
домі, у кожній родині від-
буваються лише світлі та 
радісні події, здійснюються 
найзаповітніші мрії та  ба-
жання! Миру нам, достатку 
та натхнення!!!

Зі святами вас, шановні за-
водчани!

До зустрічі у Новому році.

Наказ по заводу, щодо від-
значення кращих працівників 
минулого року, виголосив на-
чальник відділу кадрів Бор-
щинський П. Ф.

Один по одному до сцени 
виходили працівники заводу, 
які отримували з рук директо-
ра грамоти та подяку за сум-
лінну працю. 

Закінчився захід виступом 
місцевих артистів – гурту 
«Гармонія». Вони запальними 
піснями не залишали байду-
жими глядачів, які підспівува-
ли та підтримували артистів 
гічними оплесками.

Напередодні 
новорічних свят
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В листопаді 2018 року, за  кош-
ти державного бюджету в сумі 
1 455,5 тисяч гривень, в м. Кра-
силів по вул. Воскресенська, 
44А придбано дитячий будинок 
сімейного типу. Я переконана, 
що кожна дитина, яка має склад-
нощі у житті, заслуговує на Божу 
ласку і опіку.

 В силу духу, розум, здатність 
до співчуття та щедрість людей 
нашої громади  я вірила завжди, 
тому, 07 грудня 2018 року була 
оголошена традиційна акція 
«Миколаєм може бути кожен». 
Але цього року метою акції стало 
створення затишку і домашнього 
комфорту в будинку сімейного 
типу: збір меблів, побутової тех-
ніки, м’ягкого інвентарю, посуду 
та всіх необхідних речей. Задля 

успішної реалізації даного про-
екту, проведено зустріч з пред-
ставниками підприємств, уста-
нов, організацій та бізнесових 
структур громади, яким запропо-
новано долучитись до акції й до-
помогти в облаштуванні будинку.

 Благодійництво в Україні має 
глибоке коріння, богобоязливі 
українці завжди надавали до-
помогу нужденним та сиротам, 
а особливо щедрими ставали їх 
серця в передріздвяний час. От 
і тепер, за три тижні, що діє в 
громаді благодійна акція, до неї 
долучилися десятки людей.

Частину огорожі буде влашто-
вано ДП «Красилівський агрегат-
ний завод».

Церемонія вручення ключів від дитячого будинку сімейного типу. 
З рук голови обласної державної адміністрації Вадима Лозового ді-

ти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримали 
ключі від квартир та дитячого будинку сімейного типу.

Коли береш – наповнюєш руку, 
коли даєш – наповнюєш серце!

Для будинку вже виготов-
ляються кухонні меблі двома 
приватними підприємцями В. 
Юхименком та М. Прочкаруком, 

газову плиту надає керівник ТОВ 
«Агропартнер» В. Федченко, те-
левізор – магазин Технолюкс, хо-
лодильник – приватний підприє-

мець Г. Присяжнюк. Гардини на 
вікна презентують С. Плясун та 
Л. Батаріна, килимове покриття 
та посуд – Л. Лінькова, письмові 
столи надає А. Олінчук, постільні 
комплекти –  Н. Боровська. Кош-
ти на рахунок мами-вихователь-
ки надійшли від: О. Марченкова, 
Н. Грибчик та А. Грибчик, В. По-
лятевича, В. Короля, М. Шлей-
ник, В. Басалая, А. Яремчук, В. 
Горенка, Л. Бабаніної, Н. Стасюк, 
Н. Українець.

 Словами найщирішої вдячно-
сті звертаюся до наших меце-
натів та благодійників, бо саме 
з вашою допомогою діти нашої 
громади, на долю яких випало 
сирітство, зможуть зростати в 
затишку, комфорті та любові.

 Акція милосердя й любові 
продовжується! Приєднуйтеся!!!

Ніла Островська, 
міський голова

Дитячий будинок сімейного типу

За підсумками року та 
напередодні новорічних свят 
нагороджено грамотами ряд 

працівників заводу

Кравчук Сергій Дмитрович – цех № 73, токар,

Степасюк Іван Володимирович – цех № 73, токар,

Васьковський Василь Олексійович – цех № 73, 

фрезерувальник,

Осіпенко Олександр Васильович – 

цех № 73, електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах,

Степасюк Марія Володимирівна – цех № 74, штампувальник,

Стельмащук Володимир Валентинович – 

цех 

№ 74, оператор верстатів з ПК,

Бойчук Микола Анатолійович – цех № 74, 

різальник металу на ножицях і пресах,

Стецюк Віктор Васильович – цех № 75, 

шліфувальник,

Рабцун Віталій Степанович – цех № 85, 

водій автотранспортних засобів,

Стаднік Неля Петрівна – цех № 95, 

гальванік,

Яловий Олександр Васильович – цех № 95, слюсар з 

механоскладальних робіт,

Мартинюк Наталія Анатоліївна – 

цех № 95, маляр,

Сухонос Олександр Іванович – 

ЕМС, електрозварник ручного зварювання,

Столяр Андрій Андрійович – цех № 72, 

інженер-конструктор ТВ,

Фещук Світлана Федорівна – цех № 72, 

технік з якості сервісного центру.
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З історії заводу. Люди та події

Відділ головного технолога. 1975 рік. Фото надала Зоя Гуменюк

Ширпотреб, 31-й цех, 1984 рік. Фото надала Ніна Піщук

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давнини 
– опублікуємо. Фото можна залишити в заводській бібліотеці. 

Після копіювання фотографії повертаються

Початок будівництва заводуЗакладення фундаменту заводу. Попереду, ліворуч –  
перший директор заводу Дмитро Декерменджі
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