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З робочим візитом У липні ДП «Красилівський агрегатний завод» 
з робочим візитом відвідав заступник директора 
Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури Хмельницької обласної 
державної адміністрації, начальник управління 
промисловості та інфраструктури Анатолій По-
льовик.

У супроводі керівників підприємства він озна-
йомився з діючим державним підприємством, з 
продукцією та стратегією розвитку заводу.

До обов’язків Департаменту економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури Хмель-
ницької обласної державної адміністрації входить 
аналіз стану і тенденцій розвитку промисловості 
і підготовка пропозицій щодо визначення пріори-
тетних напрямів подальшого розвитку промисло-
вих підприємств, організації виготовлення нової 
продукції, підвищення її якості та конкуренто-
спроможності. 

У зв’язку з вищевикладеним, не випадковим 
є те, що разом з начальником управління про-
мисловості та інфраструктури Анатолієм По-
льовиком на завод прибув і колишній директор 
Департаменту озброєння та військової техніки 
Міністерства оборони України генерал-майор Ро-
ман Башинський, який безпосередньо відповідав 
за забезпечення української армії сучасним та 
ефективним озброєнням. 

Стає зрозумілим, що перемовини, які веде ке-
рівництво підприємства (наразі вони не розго-
лошуються), в майбутньому можуть вилитися в 
додаткові замовлення для нашого заводу. 

Під час робочого візиту були розглянуті пер-
спективи освоєння і виготовлення продукції вій-
ськового напрямку, напрацювання можливої 
номенклатури виробів для виконання бойових 
завдань Збройними Силами України.

Заступник генерального директора ТОВ «Інтерпроінвест», керівник проекту «Малюк» 
Сергій Луговський та голова Наглядової ради компанії-розробника «Малюка» Сергій Варі-
брусов детально розповіли про стрілецьку зброю, що виготовляється на ДП «Красилів-
ський агрегатний завод» та дали грунтовні відповіді на запитання, що ставив заступник 
директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
Хмельницької обласної державної адміністрації, – начальник управління промисловості та 
інфраструктури Анатолій Польовик.

Стаж роботи на заводі – 45 років!

Якщо провести невеличкі мате-
матичні дії, і від цифри 2018 відняти 
цифру 45, то вийде 1973. І результа-
том стали не звичайні цифри, тому, 
що ми проводили дії з визначними 
датами. 

1973 рік. Чим він визначний, запи-
таєте? Як для кого!

Цього року Радянський Союз жив 
у раз і назавжди заведеному розпо-
рядку. Люди працювали, ходили в 
кіно і на демонстрації, народжували 
дітей, працювали на своїх шести і 
більше сотках на городах, безко-
штовно отримували квартири. І, 
звичайно, виконували виробничий 
план. 

У Країні Рад почався обмін пар-
тійних документів, вийшов на телее-
крани серіал «Сімнадцять миттєво-
стей весни».

Американці нарешті пішли з В’єт-
наму, а на Красилівський агрегатний 

завод 10 липня 1973 року прийшов 
працювати Василь Іванович Лаврен-
чук.

Перед тим він закінчив з відзнакою 
Красилівське професійно-технічне 
училище за спеціальністю слюсар 
механоскладальних робіт. Почав 
працювати слюсарем 4-го розряду у 
95-му цеху. Через кілька років йому 
запропонували посаду диспетчера 
в планово-диспетчерському бюро, 
а за деякий час він був призначений 
старшим диспетчером у виробни-
чий відділ, де займався протягом 
багатьох років поставками комплек-
туючих з інших підприємств для спе-
цтехніки; згодом працював на посаді 
начальника бюро виробничого від-
ділу, а після скорочення штатів про-
довжив роботу на посаді старшого 
диспетчера виробничого відділу, де 
і працює по сьогоднішній день. 

Зі своєю майбутньою дружиною 

Раїсою Василь Іванович познайо-
мився теж на заводі. Одружилися. 
Вона працювала у виробничому від-
ділі – техніком-плановиком, сьогодні 
Раїса Іванівна на заслуженому від-
починку. Мають сина та двох онуків 
– Романа та Вадима.

– Василь Іванович одним з пер-
ших прийшов працювати на підпри-
ємство, якому і присвятив усе своє 
життя, – розповідає про колегу на-
чальник виробничого відділу Юрій 
Боровський. – За весь період нашої 
спільної роботи він був і залишаєть-
ся надійним працівником, який до-
бре знає свою роботу та вболіває за 
долю рідного підприємства.

Досвід, що набув Василь Іванович 
за час роботи на підприємстві, є не-
оціненним, і він з задоволенням пе-
редає його своїм колегам. Напрацю-
вання досвідченого спеціаліста, що 
здобувалися роками, передаються 

молодшим колегам, а це є надзви-
чайно корисним для виробництва. 

– Мені навіть не віриться, що я 
стільки років працюю на заводі. Ці 
роки пролетіли, як одна мить, – ді-
литься Василь Іванович. – Я б дуже 
хотів, щоб наше підприємство пра-
цювало довго й успішно, а молоді 
люди, мої колеги, що поздоровляли 
мене в цей ювілей, щоб пропрацю-
вали на ньому не менше, ніж я. А 
потім їхні діти і внуки теж прийшли 
працювати на наше підприємство, 
роблячи його успішним, а себе – за-
безпеченими. 

45 років трудового стажу – це со-
лідна дата: стільки прожито, стільки 
пізнано і здобуто досвіду. 

Шановний Василю Івановичу, ви-
словлюючи захоплення, бажаємо 
бадьорості духу, міцного здоров’я і 
щоб життя радувало Вас з кожним 
днем більше і більше.
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Із наступного року 
українці зможуть 

вибирати профільних 
лікарів

Наразі всі українці мають підписати де-
кларацію з сімейним лікарем.

У поточному 2018 році триває вибір ліка-
рів первинної ланки – терапевтів. Від наступного 2019 року почнеться вибір 
профільних фахівців.

Про це повідомила виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун.

– Буде можливість обрати будь-якого спеціаліста у будь-якій лікарні або 
поліклініці. На вторинній ланці, де є спеціалісти, змін на поточний період не-
має. Усе залишилось, як було: є субвенція (фінансова допомога медичній га-
лузі від держави), і пацієнтів скеровуємо до тих лікарів, які є в їхній дільниці.

Нагадаємо, 2 квітня почався перший етап медичної реформи, коли всі 
українці мають підписати декларацію з сімейним лікарем – «страховий по-
ліс» кожного пацієнта з конкретним списком послуг, які надаватиме лікар.

Відповідно до Єдиного кален-
дарного плану фізкультурно-оздо-
ровчих і спортивних заходів Укра-
їни на 2018 рік, затвердженого 
Міністерством молоді та спорту, та 

згідно з пунктами 9.2.3. 
і 9.4.1. Галузевої Угоди 
авіаційної промисло-
вості України, у період 
з 18 по 23 червня 2018 
року в селі Коблеве 
Миколаївської області 
на спортивних спору-
дах бази відпочинку 
«Парадіз» відбулась 
ХVIІ Всеукраїнська 
спартакіада авіабудів-
ників.

О р г а н і з а т о р а м и 
Спартакіади виступи-
ли:

ДК «Укроборонп-
ром»,

Асоціація «Укравіа-
пром»,

Об’єднання організа-
цій роботодавців авіа-
ційної промисловості 
України,

Громадська органі-
зація «Всеукраїнське 
фізкультурно-спортив-

не товариство «Україна»,
Профспілка авіабудівників Укра-

їни,
Провідні підприємства і органі-

зації авіабудівної галузі.
Фінальні змагання Спартакіади 

проводились з метою активізації 
масової фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної роботи в трудових 
колективах підприємств і організа-
цій промисловості України, попу-
ляризації та пропаганди здорового 
способу життя, зміцнення здоров’я 
трудящих галузі та їх творчого 
довголіття.

Програмою Спартакіади було 
передбачено змагання з 8 видів 
спорту: армспорт, волейбол, ги-
рьовий спорт, легка атлетика, на-
стільний теніс, футзал, шахи та 
шашки.

У змаганнях взяли участь 168 
спортсменів. На Спартакіаді були 
присутні 312 представників з 14 
підприємств авіабудівної галузі 
України.

Від ДП «Красилівський агрегат-
ний завод» у фінальних змаган-
нях Спартакіади брали участь 12 
спортсменів та представники ко-
манди – загалом 25 чоловік.

Наша команда дебютувала у 
складі команд-
учасників Спар-
такіади. І нехай 
ми не посіли 
високих призо-
вих місць, але 
дух Спартакіади, 
той бойовий на-
стрій передався 
всім представ-
никам заводу. 
Вони заявили, 
що спортивну 
роботу потрібно 
і в подальшо-
му продовжу-
вати, серйозно 
тренуватися та 
достойно пред-
ставити завод на 
наступній Спар-
такіаді.

Мені приємно 
повідомити чи-

тачам газети, що наша команда з 
футзалу в запеклій боротьбі посі-
ла почесне третє місце, отримала 
кубок і медалі. Хочу також відміти-
ти, що наші спортсмени змагали-
ся і в інших видах спорту: шашки, 
шахи, гирьовий спорт, армспорт, 
настільний теніс, де посіли з 4-го 
по 9-те місце серед 14 команд. 
Вважаю, що для новачків на пер-
ший раз це достойний результат.

Команда виступала у єдиній 
спортивній формі, під прапором 
ДП «Красилівський агрегатний за-
вод» та табличкою з назвою під-
приємства.

Всі учасники Спартакіади гідно 
представляли наш завод. 

В церемонії підняття прапора, 
під час відкриття Спартакіади, 

Гідно представили 
завод

прийняв участь представник на-
шої команди О. Петрівський.

Щиро вітаємо призерів та учас-
ників змагань!

Хочу висловити подяку в. о. ди-
ректора заводу Процюку О. Ф. за 
підтримку в організації та участі 
збірної команди заводу у фіналь-
них змаганнях ХVIІ Всеукраїнської 
Спартакіади авіабудівників Украї-
ни.

Вірю, що нові спортивні досяг-
нення наша команда здобуде за-
вдяки витримці, прагненню до пе-
ремоги та постійним тренуванням!

Голова п/о ПАУ на ДП»КАЗ», член 
оргкомітету ХVIІ  Всеукраїнської 

Спартакіади М. Галиш

Напередодні професійного свята – Дня машинобудівника та 49-ї річни-
ці створення заводу на ДП «Красилівський агрегатний завод» було ор-
ганізовано і проведено Першу спортивну спартакіаду серед колективів 
цехів та відділів заводу. Змагання проходили з таких видів спорту, як 
міні-футбол, гирьовий спорт, шахи, настільний теніс.

Щорічні змагання та спартакіади проводить і галузева профспілка 
авіабудівників України, і в продовження спортивних традицій, після Пер-
шої заводської спортивної спартакіади було вирішено, що наша команда 
має взяти участь у щорічній галузевій Спартакіаді, яка заплановано від-
булася в селі Коблєве Миколаївської області.

Що буде з українцями, 
які відмовилися підписувати декларації з лікарями? 

Українці, які не підпишуть декларації про обслуговування з лікарями у рамках медичної рефор-
ми, потраплять до так званих «червоних списків», як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. 
Про це розповіла менеджер медичної групи Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчикова.

За словами експерта, за два місяці кампанії «Лікар в кожну сім’ю» було підписано вже більше 
шести мільйонів декларацій лікарів з пацієнтами.

– Існують «червоні» і «зелені» списки. У нас два роки перехідного періоду, коли дається час 
медичним установам стати автономними і перейти на нову систему фінансування, включаючи 
підписання декларації з пацієнтом, – відмітила вона.

Як пояснила Бубенчикова, якщо навіть пацієнт знаходиться в «червоному» списку, це не озна-
чає, що він втрачає право вільно обирати лікаря і повинен обслуговуватися тільки за місцем реє-
страції. Це означає, що сама лікарня отримує менше грошей. 

– Субвенція або виплати за «червоними» списками залишатимуться впродовж двох років для 
тих, хто не встиг або перебуває в процесі переходу на нову систему. Для медичних 
установ, які перейдуть на нову систему і будуть готові підписувати декларації з па-
цієнтом, перелік пацієнтів, які підпишуть декларації з лікарем, і буде тим «зеленим» 
списком, по якому проходитиме фінансування, – додала менеджер

Про медичну реформу: що нового?
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Згідно з діючим на заводі Положенням «Про відкритий чемпіонат з рибалки», за ініціативою 
профспілкового комітету 8 липня на заводському ставку були проведенні змагання риболовів, 
приурочені до Дня рибалки.

У змаганнях могли взяти участь усі бажаючі, але на ставок прибуло 13 працівників підпри-
ємства. З першого погляду було видно, що більша частина – це досвідчені вудкарі. Професійні 
снасті, приманки, методи ловлі та навіть одежа видавали бувалих рибалок. Погода була гарна 
і, за словами учасників змагання, активність риби була непоганою – клювала краще, ніж мину-
лого року. Не можна сказати, що то був чемпіонат у повному розумінні цього слова. Ніякого на-
пруження – лише спортивний рибальський азарт, від чого всі отримали незабутні враження та 
виключно позитивні емоції. В дружній атмосфері любителів активного здорового способу життя 
кожний учасник, глядачі та організатори отримали задоволення, хоча до когось пані рибальська 
удача була дещо прихильнішою, завдяки чому декому таки пощастило вибороти перемогу. 

Цьогоріч головним суддею було одноголосно обрано Миколу Івановича Ксьондзика, який су-
див чесно і неупереджено. Змагання почалося о 6-й годині ранку, а вже об 11-й усі учасники 
були запрошені з власним уловом для зважування та підведення підсумків. Риба зважувалась 
електронними вагами в присутності усіх рибалок.

Перше місце виборов Бачинський С. В. (72 цех), з результатом 2 кілограми 880 гра-
мів, за що отримав диплом і цінний приз – карпову котушку; друге місце посів Юрчук 
О. А. (85 цех) – 1 кілограм 660 грамів, він отримав диплом та цінний приз – шестиме-
трову вудку, а третє місце виборов Петлюк В. В. (73 цех) з результатом 870 грамів, 
за що був нагороджений п’ятиметровою вудкою.

В номінації «Найбільша риба» переміг Бачинський С. В. (72 цех), за що і отримав цін-
ний приз – садок для риби.

Варто зазначити, що того дня була спіймана найбільша риба усіх сезонів, але цей результат 
не встиг зареєструвати суддя змагань, бо відразу ж після фотофіксації неймовірної удачі риба-
лок здобич подякувала рибалкам, вирвалась з дружніх обіймів та й зникла у водах заводського 
ставка, залишивши на березі майже щасливих, але чомусь зі смутком в очах, рибалок. 

Не журіться, шановні, наступного року вона, капосна, обов’язково спіймається, але вже на 
кілька кілограмів важчою! 

Вітаємо з вдалою рибалкою та гарним відпочинком усіх переможців 
та учасників заходу!

 Ловилась рибка і мала, і велика...

Відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» від 26 квітня 
2017року, частина невикориста-
ної суми субсидії для відшкоду-
вання витрат на оплату послуг 
з газо- електропостачання для 
індивідуального опалення, що в 
еквіваленті не перевищує вар-
тості (станом на 1 травня ново-
го неопалювального сезону) 100 
кубометрів природного газу або 

вартості 150 кВт г електричної 
енергії (в разі використання при-
родного газу / електричної енергії 
для індивідуального опалення), 
перераховується на особовий 
рахунок одержувача субсидії в 
банківській установі або випла-
чується через відділення пошто-
вого зв’язку ПАТ «Укрпошта» на 
підставі списків таких осіб, як по-
даються до 1 червня поточного 
року підприємствами – вироб-
никами / виконавцями послуг з 

газо-електропостачання в папе-
ровому та електронному вигляді 
структурному підрозділу з питань 
соціального захисту населення 
та в яких зазначається сума не-
використаної субсидії.

З питання перерахування і ви-
плати одержувачам субсидії не-
використаних сум субсидії Зако-
ном України про внесення змін 
до Державного бюджету України 
на 2018 рік передбачено кошти 
для погашення боргів з прове-

Виплата частини 
невикористаної суми 

субсидії
дення розрахунків за субсидії.

Підприємства-надавачі послуг 
з електро- та газопостачання 
надали органам соціального за-
хисту населення списки субсиді-
антів, які претендують на отри-
мання компенсації.

Відповідно до списків житко-
во-комунальних організацій, а 
саме ТОВ «Хмельницькгаззбут» 
та ПАТ «Хмельницькобленерго», 
у Красилівському районі 6 356 
сімей мають право на отриман-

ня частини невикористаної суми 
субсидії. 

Начальник Красилівського 
управління праці та 

соціального захисту 
І. Книш

Перше місце виборов Бачинський С. В. (72 цех)

Друге місце посів Юрчук О. А. (85 цех)

Третє місце виборов Петлюк В. В. (73 цех)
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