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Я хочу працювати на цій посаді так, щоб 
не було соромно дивитись людям в очі!
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17 травня у всьому 
світі відзначали 

День вишиванки

На міжнародній 
виставці 

«Аква-Терм Київ»

Участь 
у відзначенні 

Дня Перемоги

– Олександре Феодосійовичу, 
як сталося так, що від початку 
року, після призначення вико-
нуючого обов’язки директора 
Красилівського агрегатного 
заводу, буквально за кілька мі-
сяців відбулася чергова зміна 
керівника, внаслідок чого вас 
призначено очільником  ДП 
«Красилівський агрегатний за-
вод»?

– Справа в тому, що протягом 
останнього року стан підприєм-
ства значно погіршився, резуль-
тат роботи в першому кварталі 
поточного року приніс нам мало 
не один мільйон збитків, завод не 
мав стабільних довгострокових 
замовлень. Політика управління 
підприємством керівників останніх 
років була направлена на корот-
костроковий результат, що у свою 
чергу зумовило втрату замовлень 
з боку  ДКБ «ЛУЧ», ТОВ «Інтер-
проінвест», Державної компанії 
«Спецтехноекспорт». Сезонність 
продажу ТНС призвела до «вими-
вання» обігових коштів. Виконання 
плану з реалізації продукції за пер-
ший квартал 2018 року становило 
всього 53 %, що є неприпустимим. 
Така ситуація не лише посилила 
соціально-психологічне напру-
ження у самому колективі підпри-
ємства, а й викликала занепоко-
єння з боку вищого керівництва 
ДК «Укроборонпром». Тому, після 
деяких консультацій і співбесід, 
мені було запропоновано очолити 
колектив нашого підприємства і я 
вирішив взяти відповідальність за 
майбутнє заводу. 

 – Ви погодились одразу?
– Боляче було за підприємство, 

важко було спостерігати його зане-
пад. За 43 роки роботи довелось 
бачити різне, не хотілося, щоб 
повторювалось найгірше. Я пора-
дився з колегами, а вже потім дав 
згоду на призначення.

– Ви згадали, що працюєте на 
заводі 43 роки. Як починалась і 
продовжувалась ваша кар’єра?

– Хочу наголосити, що вперше 
за п’ятдесятирічну історію підпри-
ємства сталося так, що його керів-
ником призначено людину з місце-
вих – красилівських. 

Я народився в Красилові, виріс 
в Красилові, навчався в Красилові.

На завод прийшов працювати 
слюсарем до цеху № 95 в 1975 
році. Попрацював два роки, потім 
за направленням від заводу по-
ступив на стаціонарне відділення 
Хмельницького технологічного ін-
ституту побутового обслуговуван-
ня на спеціальність «технологія 
машинобудування, металорізальні 
станки та інструменти». По закін-
ченні ВУЗу прийшов працювати 
майстром до 75-го цеху.

– А як потім продовжилась 
ваша трудова діяльність? 

– Працював старшим майстром, 
заступником начальника цеху, на-
чальником цеху, головним інжене-
ром…

– Під час роботи на різних 
посадах за 43 роки була можли-
вість не тільки спостерігати 
за розвитком підприємства, 
але й приймати участь у біль-
шості процесів?

– Так. Можу без перебільшення 
заявити, що будь-які якісні зміни не 
відбувалася без моєї активної уча-
сті, будь-то: реконструкція заводу, 
закупівля обладнання, освоєння 
нових виробів – усе це пройшло 
через мене. Про це більшість пра-
цівників знають, тут я нічого не 
прикрашую.

– За весь період роботи під-
приємства, хто з ваших попе-
редників, маю на увазі директо-
рів, найбільше запам’ятався?

– Найбільше запам’ятався Артур 
Васильович Ярін. Це був справж-
ній, як кажуть «технар», фахівець 

високого класу.
– Чи не вважаєте ви, що нема-

ло зробив для розвитку заводу 
і Петро Королюк, про заслуги 
якого перед заводом дехто з 
керівників не бажав і чути.

– Безперечним є те, що у 2000 
році Петро Володимирович Коро-
люк прийшов на «руїни». У ті часи 
тут бігали коти і собаки. Працював, 
як кажуть – «на совість». Він «під-
няв» завод.

– Що чекати нового після ва-
шого приходу на посаду очіль-
ника ДП «Красилівський агре-
гатний завод»?

– Для підприємства надзвичайно 
важливо отримати нові замовлен-
ня, і я прикладу усі зусилля для 
цього. І результати вже є. Нала-
годжуємо ділові відносини з ДП 
«Київське конструкторське бюро 
«Луч», де формується замовлення 
для нашого підприємства, підписа-
но контракт на два роки на виго-
товлення великої партії автомата 
«Малюк», підписано контракт на 
виготовлення техніки військово-
го призначення для закордонних 
партнерів, продовжуємо виготов-
ляти комплектуючі деталі виробу 
«Заслон», налагоджуємо ділову 
співпрацю з окремим конструк-
торським бюро «Текон-Електрон» 
щодо випуску продукції, яка відпо-
відає світовим стандартам.

Також підписано договір з Львів-
ським державним авіаремонтним 
заводом, готуються до підписання 
договіри з Шепетівським та Жито-
мирським бронетанковими завода-
ми.

– А як складається ситуація 
з кадрами?

– Планую повернути усіх інже-
нерно-технічних працівників, які 
пішли за останні роки з підприєм-
ства з різних причин та відновити 

роботу інженерно-технічної служ-
би, яка на сьогодні перебуває в за-
недбаному стані.

Дехто з моїх попередників вва-
жав, що на підприємстві є неефек-
тивні керівники. Так от, я вважаю, 
що неефективних керівників на 
нашому заводі не було і не буде. 
Просто потрібно правильно стави-
ти завдання і контролювати їх ви-
конання. 

На заводі склалися гарні люд-
ські відносини та певні традиції, а 
ще у нас є команда професіона-
лів, з якими ми здатні виконувати 
завдання будь-якої складності.

– Чи буде найближчим часом 
змінюватись технічне осна-
щення? Без сучасного облад-
нання неможливо виготовляти 
високоякісну конкурентоспро-
можну продукцію?

– Цілком згоден! Заплановано 
терміново закупити додаткове об-
ладнання. Зокрема, обладнання 
плазмової різки та сучасні верста-
ти з числовим програмним керу-
ванням «Haas» (Haas Automation 
Inc (США, Канада). Вони базують-
ся на перспективних системах чис-
лового програмного керування для 
управління верстатами з п’ятико-
ординатним обробленням, що бу-
дуть використані для вироблення 
продукції військового призначення.

– Який же лозунг вибере но-
вий керівник ДП «Красилівський 
агрегатний завод» Олександр 
Процюк?

– Не потрібно лозунгів! Час ло-
зунгів минув!

Я хочу працювати на цій посаді 
так, щоб не було соромно дивити-
ся людям в очі!

Брав інтерв’ю редактор 
газети «Агрегатний» 

Іван Длужневський

Четвертого квітня 2018 року Олександра Процюка було призначено на посаду 
керівника ДП «Красилівський агрегатний завод».

Пропоную читачам газети інтерв’ю з очільником заводу.
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Завод відвідали представники військово-

промислового комплексу КНР

ДП «Красилівський агрегатний 
завод» на міжнародній виставці 

«Аква-Терм Київ»

З 15 по 18 травня 2017 року в 
Києві проходила 20-та Міжнарод-
на виставка енергоефективного 
опалення, вентиляції, кондиціо-
нування, водопостачання, віднов-
люваної енергетики, сантехніки і 
басейнів, у якій брали участь як 
українські виробники, так і пред-
ставники провідних світових брен-
дів. 

Саме на «Аква-Терм Київ» від-
відувачі першими отримують ці-
нові пропозиції на весь майбутній 
сезон.

В роботі цієї всесвітньо відомої 
виставки взяло участь і Держав-
не підприємство «Красилівський 
агрегатний завод».

Близько 50 відсотків продукції, 
що випускає завод, складають то-
вари народного споживання. Се-
ред них найбільшу част-
ку становить техніка для 
опалення: твердопаливні, 
газові та електричні котли, 
що призначені для опа-
лення приміщень будин-
ків, магазинів, побутових 

та виробничих об’єктів, а також 
конвектори «Корді», що розробле-
ні як альтернатива газовим котлам 
за відсутності системи теплопос-
тачання.

Яскраве та сучасне оформлен-
ня стенду опалювальної техніки 

ДП «Красилівський агрегатний за-
вод» не могло не привернути увагу 
відвідувачів виставки: наші вироби 
якісно відрізнялися від товарів ін-
ших вітчизняних виробників, які 
працюють у цьому ж сегменті рин-
ку, а наші дівчата, які працювали 
на виставці, своєю молодістю та 
красою довершували образ під-
приємства, як сучасного та пер-

спективного, потенціал якого ще 
не розкрився в повній мірі.

Окрім постійно працюючих у ви-
ставковому центрі, на другий день 
виставку відвідала група керівни-
ків підрозділів та спеціалістів заво-
ду, які вже мають чималий досвід 
у проведенні подібних заходів, та 
новачків, які здобували свій пер-
ший неоціненний досвід – адже в 
майбутньому їм доведеться під-
тримувати заводські традиції та 
удосконалювати роботу підпри-
ємства. Групу очолив керівник під-
приємства Олександр Процюк.

Напружена робота під час 

проведення виставки 
«Аква-Терм Київ» та по 
її закінченню, дозволила 
проаналізувати ринок та 
намітити плани подальшо-
го випуску опалювальної 
техніки.

Спираючись на досяг-
нення минулого року, є всі підста-
ви сподіватися, що участь у міжна-
родній виставці стане своєрідним 
прискорювачем на шляху подаль-
шого розвитку ДП «Красилівський 
агрегатний завод» та дозволить 
вже в недалекому майбутньому 
наростити обсяги виробництва і 
продажів опалювальної техніки.

Сьогодні надпис Made in China 
зустрічається дуже часто, здаєть-
ся, що на кожному виробі, і всім 
вже давно відомий переклад цьо-
го маркування – виготовлено у 
Китаї. Більшість відразу висуває 
вердикт і говорить, що річ з таким 
маркуванням або поганої якості, 
або другого ґатунку. Але не варто 
робити поспішних висновків! Ки-
тай – один із лідерів за показника-
ми розвитку серед країн світової 
економіки.

На сьогодні це перша світова ін-
дустріальна наддержава за обся-

гами промислового виробництва, 
яка є також космічною і ядерною 
державою.

Військово-промисловий комп-
лекс КНР виробляє всі види стрі-
лецької зброї. Будує підводні 
човни з балістичними ракетами. 
Виробляє для власних потреб і на 
експорт військові літаки і ракетну 
зброю, включаючи і міжконтинен-
тальні балістичні ракети.

Вісімнадцятого травня ДП 
«Красилівський агрегатний за-
вод» відвідали представники 
Аньхойського Східно-Китайсько-

го науково-дослідного інституту 
«Фотоелектроніка», що працюють 
в оборонній сфері КНР та пред-
ставники ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» 
(Україна, Київ). 

Спочатку гостей провели до ви-
ставкової зали, де вони змогли 
ознайомитися зі зразками техні-
ки військового призначення, що 
виробляється на заводі, а також 
із продукцією народного спожи-
вання. Далі гостей познайомили 
з виробничими дільницями за-
воду. Закінчилась робоча зустріч 
перемовинами, що проходили в 

17 травня 
2018 року 

у всьому світі 
відзначали 

День 
вишиванки

В нас обереги вишивають 
здавна.

Така традиція в народі 
прижилась.

Вона прадавня, вічна 
й дуже славна.

В культурі й до сьогодні 
збереглась.

Ані вікам, ні моді не здолати...
Вона в людському серці 

і в душі.
У ній любові, мрій, 

надій багато,
І ти традиції забути не спіши.

До свята долучилися і наші 
заводчани

конференц-залі за участі керівни-
ків та спеціалістів підприємства, 
представника зовнішньоторго-
вельної фірми «Укрінмаш» та чле-
нів китайської делегації.

Під час перемовин представ-
ники іноземної делегації вияви-
ли зацікавленість у подальшій 
співпраці. Китайській стороні було 
запропоновано сформулювати 
офіційний запит щодо напрям-
ків подальшої співпраці, і через 
ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» направити 
його на розгляд на ДП «Красилів-
ський агрегатний завод».
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День Перемоги

Дев’ятого травня 2018 року 
Красилівська громада відзначи-
ла День Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939-1945 
років. Це свято – день радості й 
скорботи, пам’яті про тих, хто в 
ім’я життя і майбутнього власною 
кров’ю захищав від загарбників 
кожен клаптик нашої рідної землі. 
Згадати тих, хто пройшов крізь пе-
кло Другої світової війни, прийшли 
чимало жителів нашої громади.

Урочистою ходою від районного 
військового комісаріату до меморі-
ального комплексу Площа Слави 
пройшли ветерани війни, учасни-
ки заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації, керівники гро-
мади та району, трудові колективи 
підприємств, установ та організа-

цій міста, громадських об’єднань, 
місцеві жителі, учнівська молодь. 
Дорогою колона зупинялась, вша-
новуючи пам’ять загиблих воїнів-
афганців та Героїв України, які 
загинули за незалежність нашої 
держави, покладанням квітів.

Як і кожного року, працівники ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 
взяли активну участь у відзначенні 
Дня Перемоги. Вишикувавшись у 
святкову колону на чолі з прапоро-
носцями, під звуки духового орке-
стру заводчани урочистою ходою 
пройшли містом, вшанували поле-
глих покладанням квітів на Площі 
Слави, та взяли участь в урочис-
тому мітингу. 

З вітальними словами та слова-
ми вдячності звернулась до при-
сутніх міський голова Ніла Ост-
ровська: 

– Шановна громадо! Шановні 
ветерани та учасники тих страш-
них подій минулого століття! Ці 
травневі дні священні і скорботні 
для кожного з нас. Війна пере-
орала Україну із заходу на схід і зі 
сходу на захід вогняним смерчем. 
Близько трьох мільйонів українців 
не повернулись з поля бою, п’ять 
з половиною мільйонів були вбиті 
на окупованих територіях. Війною 
було зруйновано майже 500 міст 
і 28 тисяч сіл. У ті роки українці 
воювали на всіх фронтах – в Укра-
їнській повстанський армії, у Чер-
воній армії, в арміях-країн членів 
антигітлерівської коаліції, в Європі 
і в Азії. Земний уклін і мертвим і 
живим, усім, хто боровся проти на-
цизму, і зараз боронить незалеж-
ність і свободу України. Сьогодні 
знову саме на нашій території 

розгорнувся фронт протистояння 
агресору, фронт боротьби за де-
мократичні цінності та за вільний 
світ. Вічна слава воїнам-захисни-
кам всіх поколінь!

Також перед присутніми ви-
ступали: перший заступник голо-
ви райдержадміністрації Дмитро 
Склонний, голова Красилівської 
районної ради Василь Пасічник, 
військовий комісар Красилівського 
районного військового комісаріату, 
підполковник Андрій Богданов, лі-
дери шкільного учнівського само-
врядування, також власні віршова-
ні рядки процитував житель міста 
Володимир Драгусевич. Свою лю-
бов і шану до України висловили 
гурт «Барви» школи мистецтв 
виконанням музичної композиції 
«Весна перемоги» та гурт «Висо-
та» центру культури та дозвілля 

«Перлина» виконанням твору «За-
співаймо пісню за Україну».

Заходи продовжились святко-
вим концертом «Свято зі сльозами 
на очах» на площі Незалежності 
міста та частуванням солдатською 
кашею. Крім того, в міському парку 
відпочинку всі бажаючі мали мож-
ливість відвідати бібліотечну ятку 
«Перегортає пам’ять сторінки».

В рамках заходів до Дня Пере-
моги проведено спортивні змаган-
ня з волейболу, шахів та настіль-
ного тенісу. Закінчились змагання 
нагородженням переможців ди-
пломами, медалями та кубками.

Святкування Дня Перемоги за-
вершилось виступом народного 
аматорського духового оркестру 
центру культури та дозвілля «Пер-
лина» з концертною програмою 
«Памятаємо! Перемагаємо!».

Оголошення
Адміністрація та 

профспілковий комітет 
проводять оздоровлення 
дітей та внуків працівників 

заводу (віком від 7 до 14 років) 
на базі відпочинку «Корді» 

(село Рудківці) 
у 2018 році.

Відпочинок дітей проводиться 
у дві зміни:

1-а зміна – з 11 до 17 червня 2018 року,
2-а зміна – з 10 до 16 липня 2018 року.

Заяви, оформлені в установленому порядку, подавати в профком до 
25 травня 2018 року.

За додатковою інформацією звертатися в профком.

Телефони: 131, 198

Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» 

запрошує на роботу:
• Операторів верстатів з програмним керуванням;
• Електрозварювальників на автоматичних та напівавтома-
тичних машинах;
• Слюсарів інструментальників;
• Токаря-розточувальника;
• Фрезерувальників;
• Шліфувальників;
• Різьбошліфувальника.

Оплата праці висока, виплачується 
вчасно. Підприємство надає 

повний соціальний пакет. 
При потребі, є можливість 

надання місця в гуртожитку 
або ж  часткова компенсація 

за найм житла.

Телефони для довідки: 
+38 (067) 364 64 92,  

+38(067) 383 74 17
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