
Дорогі, любі та милі наші жінки!
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!
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. 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!

З глибокою повагою: 
Олександр Процюк – 

директор ДП «Красилівський агрегатний завод»,
Микола Галиш – 

голова первинної організації Профспілки авіабудівників України 
на ДП «Красилівський агрегатний завод»

СВЯТО КРАСИ,
КВІТІВ...

    Стор. 4-5

Сорок чотири з сімдесяти
У далекому 1976 році, після закінчення 

Хмельницького технологічного інституту 
побутового обслуговування, як його тоді 
скорочено називали ХТІБО, Михайло Пе-
трович Чухрій разом із дружиною отрима-
ли направлення на роботу на наше підпри-
ємство.

Йому, як інженеру-технологу, за свою 
професійну кар’єру довелося впроваджу-
вати у виробництво немало товарів обо-
ронного призначення, що виготовлялися 

на заводі. 
А нещодавно – 25 лютого 2020 року 

начальнику техбюро цеху № 73 Михайлу 
Петровичу Чухрію виповнилося 70 років, 
сорок чотири з яких він відпрацював на 
заводі. 

Запитую ювіляра: 
– То як працюється? Чи є наснага, чи не 

пасуєте перед молодшими колегами? 
– Ні, – відповідає ветеран виробництва. 

– Навпаки. Досвід – велика справа! І якщо 

на початку кар’єри інженера-технолога че-
рез відсутність практичного досвіду дово-
дилося добиватися потрібного результату 
набагато довше, то сьогодні колишні по-
милки перетворилися в неоціненний про-
фесійний досвід, а технологічні рішення 
приходять набагато швидше. 

Адміністрація ДП «Красилівський агре-
гатний завод», профспілковий комітет і 
колеги сердечно привітали Михайла Пе-
тровича Чухрія з 70-річним ювілеєм та по-
бажали насамперед міцного-міцного здо-
ров’я та довголіття, оптимізму та гарного 
настрою.

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітають щиро всі колеги
У день, коли Вам – 70!
Хай духмяним цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа!
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай цей день Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль!

КАЗ 
ПРЕМІУМ-ЛІГА

    Стор. 2

З ІСТОРІЇ
ЗАВОДУ

    Стор. 6

КИТАЙСЬКА
ДЕЛЕГАЦІЯ

    Стор. 3
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Вісімнадцятого лютого 2020 року в залі засідань відбулося розширене засідання проф-
спілкового комітету. На засіданні були присутні голови цехових комітетів профспілки.

Розширене засідання: заслухали звіт голови первинної організації ПАУ на ДП «КАЗ» М. 
Галиша «Про виконання кошторису доходів та витрат первинної організації в 2019 році». В 
доповіді відзначалося, що заплановані надходження недовиконано із об’єктивних причин. 

Але, згідно кошторису, профінансовані всі видатки.
Так, на надання матеріальної допомоги членам профспілки та заохочення профактиву 

виплачено 170 тис. грн.
Оздоровлено 234 працівника заводу на базах відпочинку «Мікрон», «Горний орел», «Кор-

ді» та 126 дітей, на що витрачено 480 тис. грн.
Придбано книг в профспілкову бібліотеку на 10 тис. грн. Закуплено новорічних подарун-

ків для дітей на 35 тис. грн. Проведені Новорічні ранки для дітей членів профспілки та інші 
заходи.

Всього витрачено на культмасову, спортивну та оздоровчу роботу 511 тис. грн.
По звіту прийнято відповідну Постанову.
Розглянуті інші питання роботи профкому, з яких ухвалені відповідні рішення.

Відбулося розширене засідання профспілкового комітету

Преміум-ліга: «КАЗ» виграє Кубок 
Ліги!!!

Під таким заголовком вийшла інтер-
нет-стаття на офіційному сайті асоціації 
міні-футболу (футзалу) Хмельницької 
області.

ФК «КАЗ» в 14 турі, розгромивши «Гро-

В 1\4 та в 1/2 стадії плей-офф серія 
триває до двох перемог одного з супер-
ників. В 1\4 фіналу плей-офф ФК «КАЗ» 
зустрічався «Lifecell».

Ось анонс, що передував першій грі: 
«Lifecell» цілком здатний створити 

проблеми «КАЗу», але майстерності та 
запасу міцності в останніх набагато біль-
ше. 

А ось результат:
Плей-офф у дивізіоні 4 відкривав матч 

між «КАЗом» та «Lifecellom», і вже перші 
хвилини подарували натяк на сенсацію. 
Всередині першої половини гри пере-
можець «регулярки» «горів» – 0:2 (Віт 
влучно пробив з розвороту у нижній кут, 
згодом Андрущенко холоднокровно пе-
реграв у ближньому бою кіпера), проте 
незадовго до перерви «КАЗу» вдалося 
відігратися. Один гол забив Константін, 

влучно пробивши у дальній кут з-під за-
хисника, а згодом Грохольський, холод-
нокровно реалізувавши дабл-пенальті, 
відновив паритет. Другий тайм видався 
не менш вогняним: «Lifecell» двічі вихо-
див вперед, «КАЗ» майже одразу відігра-
вався, а переломним став гол Борща, 
який, вишукано обігравши голкіпера 
та захисника, елегантно підсік шкіряну 
сферу у ліву «дев’ятку». Інтрига тримала 
всіх у напруженні до останнього, про-
те все вирішили дві швидкі контратаки 
«КАЗа» в кінцівці та точний удар Когута 
зльоту після розіграшу ауту – 8:5 на ко-
ристь команди з Красилова.

Результат другої гри: 1:16 на користь 
ФК «КАЗ». Тут як кажуть, коментарі за-
йві…

В 1\2 фіналу плей-офф суперником ФК 
«КАЗ» стала команда «ДЮСШ №1-Украї-

на-Chado».
Анонс, що передував першій грі: 
«В одній парі зійшлися «КАЗ» та 

«ДЮСШ №1-Україна-Chado», і «бордо-
ві» виглядають саме тим колективом, 
який здатний зупинити змітаючих усіх 
на своєму шляху «синіх». Хоча й остан-
ні на папері виглядають фаворитами, 
але це на руку якраз Мейко та компанії. 
Мало хто вірив, що «ДЮСШ №1-Украї-
на-Chado» зможе вибити у 1/4 фіналу 
«Rexsoft», і зараз емоційні «бордові», які 
прагнуть грати у правильний футзал, ціл-
ком можуть влаштувати сенсацію.

Результат першої гри: сенсації не ста-
лось, – 5:2 на користь ФК «КАЗ»!!!

Ось як це було висвітлено на офіцій-
ному сайті асоціації міні-футболу (футза-
лу) Хмельницької області:

«Відкривав півфінальну стадію у 4 

Преміум-ліга. Дивізіон 4. Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату
№ Команди 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 І В Н П М’ячі О
1 КАЗ 5:4 8:4 3:4 5:3 9:4 4:4 6:0 14:3 8:3 8:3 4:2 5:4 10:0 5:0 10:1 15 13 1 1 104-39 40
2 Тепловик 4:5 5:4 2:2 4:7 6:2 5:2 6:2 4:1 6:5 6:1 5:1 4:1 7:4 9:0 4:0 15 12 1 2 77-37 37
3 МобіФренд 4:8 4:5 4:1 1:5 1:6 6:5 4:0 7:3 5:1 6:2 7:4 3:2 7:4 7:1 7:2 15 11 0 4 73-49 33
4 Rexsoft 4:3 2:2 1:4 5:1 3:4 4:4 7:5 3:2 5:5 4:3 3:2 8:1 4:0 10:3 4:2 15 10 3 2 67-41 33
5 ДЮСШ №1-Україна-Chado 3:5 7:4 5:1 1:5 5:3 3:2 1:0 2:2 5:4 5:6 5:0 2:4 3:2 4:4 3:0 15 9 2 4 54-42 29
6 Zooветпром-Ivet 4:9 2:6 6:1 4:3 3:5 5:6 5:2 3:3 6:5 3:2 5:3 2:3 7:2 1:5 3:1 15 8 1 6 59-56 25
7 Товтри 4:4 2:5 5:6 4:4 2:3 6:5 5:2 2:4 1:1 8:3 3:4 8:2 8:4 6:2 4:3 15 7 3 5 68-52 24
8 Lifecell 0:6 2:6 0:4 5:7 0:1 2:5 2:5 5:2 6:5 8:2 8:5 2:0 8:1 5:3 2:1 15 8 0 7 55-53 24
9 Золотий Грифон 3:14 1:4 3:7 2:3 2:2 3:3 4:2 2:5 2:3 6:2 3:3 2:6 4:0 8:4 3:1 15 5 3 7 48-59 18
10 Фортуна 3:8 5:6 1:5 5:5 4:5 5:6 1:1 5:6 3:2 8:3 4:4 4:3 2:1 3:3 3:3 15 4 5 6 56-61 17
11 Думка 3:8 1:6 2:6 3:4 6:5 2:3 3:8 2:8 2:6 3:8 5:8 4:3 5:2 6:5 4:3 15 5 0 10 51-83 15
12 Легіон 2:4 1:5 4:7 2:3 0:5 3:5 4:3 5:8 3:3 4:4 8:5 3:2 3:4 12:4 2:4 15 4 2 9 56-66 14
13 ФК “ЮАН” 4:5 1:4 2:3 1:8 4:2 3:2 2:8 0:2 6:2 3:4 3:4 2:3 2:3 4:4 8:2 15 4 1 10 45-56 13
14 ФК “Громада-Міць” 0:10 4:7 4:7 0:4 2:3 2:7 4:8 1:8 0:4 1:2 2:5 4:3 3:2 4:1 4:4 15 3 1 11 35-75 10
15 Прикордонник-2 0:5 0:9 1:7 3:10 4:4 5:1 2:6 3:5 4:8 3:3 5:6 4:12 4:4 1:4 5:3 15 2 3 10 44-87 9
16 ФК ЛП-Інкогніто 1:10 0:4 2:7 2:4 0:3 1:3 3:4 1:2 1:3 3:3 3:4 4:2 2:8 4:4 3:5 15 1 2 12 30-66 5

маду-Міць» 10:0, достроково здобув пер-
ше місце за підсумками «регулярки» та 
Кубок Ліги, який і отримує переможець 
регулярного чемпіонату. 

Ось як висвітлили завершальний, 15 
тур на офіційному сайті:

«ФК «КАЗ», який за тур до фінішу до-

строково здобув першу сходинку, в ос-
танньому турі порадував власних фанів 
перемогою над «Думкою». «Червоні» 
достойно провели перший тайм проти 
лідера, але коли після перерви «КАЗ» 
увімкнув максимальні швидкості, їм ста-
ло несолодко. А в кінцівці «біло-сині» і 

Преміум-ліга: «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
взагалі оформили розгром, більшість 
своїх атак розігруючи «до вірного», а 
кращим у переможців став Мирослав 
Бондарчук, оформивши дубль. 8:3 на 
користь «КАЗа», якому таки вдалося під-
корити позначку у 100 забитих голів за 
підсумками «регулярки». 

дивізіоні матч між «КАЗом» та «ДЮСШ 
№1-Україною-Chado». Розпочали гру 
суперники «з місця в кар’єр»: відносно 
швидкий гол Борща, який вишукано під-
сік сферу над кіпером в ході другої хвилі 
після розіграшу штрафного, вивів впе-
ред «КАЗ», проте не пройшло і кількох 
секунд, як Мізюк, спіймавши зненацька 
дальнім ударом Бондарчука, відновив 
статус-кво. Далі ударами в каркас об-
мінялися Худік та Котелба, а до заби-
тих м’ячів справа дійшла знову на 19-ій 
хвилині, коли Константін поцілив у ліву 
«дев’ятку» після розіграшу штрафно-
го. Але радість «КАЗа» була недовгою: 
Плахотний, добивши сферу у ціль після 
помилки Бондарчука на виході, знову 
урівняв шанси суперників на успіх – 2:2. 
Все вирішив гол Когута «в роздягаль-
ню», який вдало замкнув дальню штангу 
після прострілу Грохольського, і, як вия-
вилося, він психологічно надламав «бор-
дових». А Когут продовжив «феєрити» 
після перерви. Спочатку він оформив 
дубль, після розіграшу ауту поціливши у 
самісіньку «дев’ятку», а згодом записав 
на свій рахунок і асист на Худіка. І, якби 
не Котелба, який в кінцівці парирував 
дабл-пенальті від Грохольського та Ко-
гута, все для «ДЮСШ №1-України-Chado» 
могло б завершитися куди сумніше – 5:2 
на користь «КАЗа», який на фініші сезо-
ну продовжує вражати стабільністю як у 
грі, так і в результатах.

Президент ФК КАЗ Віталій Омелянчук
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Виставка DefExpo-2020. Індія
Міжнародна оборонна виставка DefExpo проводиться в Індії з 2000-го року 

кожні два роки за підтримки Міністерства оборони Індії, вона є однією із найбіль-
ших оборонних виставок у Південній та Південно-Східній Азії. На виставці свої 
проєкти представляють провідні світові компанії зі сфери оборонної промисло-
вості, зокрема оборонні гіганти зі США, Франції, Ізраїлю.

П’ятого лютого 2020 року, місто Лакхнау, Республіка Індія: ДК «Укроборонпром» 
розпочав участь у міжнародній оборонній виставці DefExpo-2020. Пріоритетом 
для української делегації є досягнення домовленостей про збільшення частки 
довгострокових інноваційних проєктів у військово-технічній співпраці України та 
Індії.

В складі української делегації від ДК «Укроборонпром на DefExpo-2020 ДП «Кра-
силівський агрегатний завод» представляв його очільник Олександр  Процюк, 
який провів ряд ділових зустрічей, а також взяв участь у тристоронніх перемови-
нах за участі компаній HAL (Індія), ДК «Укроборонпром та ДП ДГЗП «Спецтехно-
експорт». За результатами зустрічей було досягнуто попередніх домовленостей 
для укладання та реалізації договорів.

Також до складу делегації входили підприємства ДП ДГЗП «Спецтехноекс-
порт», ДП «Антонов», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «НВКГ 
«Зоря-Машпроект», ДП «Ізюмський приладобудівний завод», ДП «Миколаївський 
авіаремонтний завод «НАРП», ДАХК «Артем».

Відбулося офіційне представлення 
нового голови Красилівської РДА

Двадцять сьомого лютого у сесійній залі районної державної адміністрації від-
булося офіційне представлення нового голови Красилівської районної держав-
ної адміністрації Кравчука Василя Миколайовича.

Із розпорядженням Президента України Володимира Зеленського від 20 лю-
того 2020 року № 122/2020-рп «Про призначення Василя Кравчука головою Кра-
силівської районної державної адміністрації Хмельницької області» присутніх 
керівників підприємств, організацій та установ, а також представників громад-
ськості Красилівщини ознайомив Заступник голови Хмельницької обласної дер-
жавної адміністрації Ткачук Сергій Петрович, Народний депутат України Копанчук 
Олена Євгенівна, яка також була присутня, побажала новопризначеному голові 
Красилівської райдержадміністрації Кравчуку Василю плідної та успішної праці. 
Директор ДП «КАЗ» Процюк Олександр Феодосійович привітав нового очільника 
з призначенням та побажав натхнення, здоров’я, та мудрості у прийнятті рішень.

Відбулися двосторонні перемовини 
із китайськими партнерами

16-17 січня 2020 року ДП «Красилівський агрегатний завод», що входить до 
складу ДК «Укроборонпром», відвідала делегація машинобудівного заводу з Рес-
публіки Китай у супроводі представника українського спецекспортера Держав-
ної компанії «Укрспецекспорт».

В ході візиту поважних гостей, їх було ознайомлено із виробничими потужнос-
тями ДП «Красилівський агрегатний завод», зокрема із виробництвом та випро-
бовуванням таких виробів, як АПУ-470 та БД3-УСК. В ході ділових перемовин 
було досягнуто попередньої згоди на продовження замовлень на продукцію, яка 
поставляється підприємством до Китаю.

По закінченню візиту представники китайської сторони радо подякували адмі-
ністрації підприємства за теплу зустріч, висловили гарантії продовження подаль-
шої взаємовигідної співпраці та запросили на відвідини їхнього підприємства в 
рамках двостороннього партнерства.

Урочистий захід
ДП «Красилівський агрегатний завод» по праву пишається своїми найкращи-

ми працівниками, а особливо – ветеранами підприємства. Саме таким і є Окон-
чук Василь Аркадійович.

Василь Аркадійович прийшов працювати на завод у 1973 році. Працював ко-
кільником, слюсарем-складальником, а також бригадиром. Потім обіймав по-
сади майстра, начальника дільниці, старшого майстра, заступника начальника 
цеху, начальника виробничої дільниці, майстра гальванічної дільниці.

За значні трудові досягнення нагороджений медаллю «За трудову доблесть». 
Його загальний трудовий стаж на підприємстві склав 46 років і 9 місяців.

Двадцять сьомого лютого в 95 цеху відбувся урочистий захід на честь ветера-
на. Представники адміністрації підприємства та вчорашні колеги щиро бажали 
Василю Аркадійовичу усіляких гараздів на заслуженому відпочинку.

Василь Аркадійович Окончук подякував колегам за щирі вітання! 
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо. 
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці. Після копіювання фотографії 

повертаються

Цех № 73 (97). Фото надав Матвійчук В.Й.
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