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Один день – три величних 
українських свята

Як свято, День захисника Украї-
ни прийшов на зміну не менш по-
пулярного колись всенародного 
Дня Червоної Армії. Це було одне з 
найулюбленіших і шанованих у на-
роді свят. Народна самосвідомість 
завжди прагнула до підтримки до-
брих ініціатив, от і вшанування за-
хисників Вітчизни для народу стало 
однією зі славних традицій. Навіть 
нові реалії і розпад Радянської 
держави не перекреслили звичаю 
вшановувати героїзм та звитягу. 
З метою вшанування мужності та 
доблесті захисників незалежності і 
територіальної цілісності України, 
військових традицій та перемог 
українського народу, сприяння по-
дальшому зміцненню патріотично-
го духу в суспільстві й на підтримку 
ініціативи громадськості, встанов-
лено нове свято – «День захисни-
ка України». На цю дату припадає 
одразу три великих свята, які спо-
конвіків відзначають мільйони гро-
мадян України.

Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва-
День захисника України

Відтепер, 14 жовтня – день укра-
їнського героїзму та мужності, коли 
кожен українець вшановує військо-
ву честь і гідність воїнів-захисників 
нашої Вітчизни.

Напередодні цього дня, з нагоди 
відзначення в Україні державного 
свята – Дня захисника України, на 
підставі спільного рішення адміні-
страції підприємства і профспілко-
вого комітету премійовано грошо-
вою премією працівників, які брали 
безпосередню участь у зоні прове-
дення антитерористичної операції 
на сході України: 

Мотоліна Сергія Анатолійо-
вича – заступника директора з 
безпеки; 

Стецюка Євгена Петровича – 
столяра цеху № 95; 

Полякова Віктора Олексан-
дровича – слюсаря з механо-
складальних робіт  цеху № 95; 

Гринчука Олександра Микола-
йовича – слюсаря-ремонтника 
цеху № 73; 

Муляра Юрія Олександровича 
– токаря цеху № 73; 

Сікалюка Юрія Петровича – 
мийника транспортних засобів 
цеху № 85.

Адміністрація, профспілковий ко-
мітет  та усі працівники ДП «Краси-
лівський агрегатний завод»  ще раз 
вітають наших воїнів-захисників, 

усіх тих, хто зараз виборює неза-
лежність, цілісність нашої держави, 
її мир і спокій, з чудовим святом – 
Днем захисника України, яке наша 
країна відсвяткувала у жовтні. Цей 
день уособлює мужність, силу, 
честь і обов’язок! Від усієї душі ба-
жаємо вам міцного здоров›я, успіхів 
і процвітання. Нехай у ваших домів-
ках панують довіра і мир, а в роботі 
– стабільність!

Завод відвідали представники американських компаній

ДП «Красилівський агрегатний 
завод» відвідали представники 
компанії «Radio Reconnaissance 
Technologies Inc.» (США), «1st 
Choice Financial Group» (США), 
«The Hawk Group» та ДП СЗТФ 
«Прогрес» (Україна).

Іноземна делегація відвідала 
виставкову залу, де ознайомила-
ся з історію становлення та роз-
витку підприємства, зі зразками 
продукції оборонного напрямку 

та товарами народного споживан-
ня, що виготовляються на заво-
ді. Представники американських 
компаній ознайомилися із дільни-
цею складання виробу «Малюк» 
та безпосередньо дізналися про 
переваги виробу в ході практич-
ного застосування в заводському 
тирі. 

Після знайомства з виробни-
цтвом було проведено перемо-
вини, під час яких представники 

іноземних компаній виявили заці-
кавленість у виробі «Малюк».

Представники ДП «КАЗ», ТОВ 
«Інтерпроінвест» та іноземної 
делегації розглянули можливості 
співпраці з компаніями, представ-
ники яких були присутні під час 
перемовин, для утворення тісної 

злагодженої взаємодії.
Сторони досягли попередньої 

згоди на проведення подальших 
технічних консультацій, перемо-
вин, ведення ділового листуван-
ня з метою подальшого підписан-
ня необхідних угод, контрактів та 
договорів.
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День десятого жовтня 2018 року 
для групи спеціалістів та керівни-
ків ДП «Красилівський агрегатний 
завод» почався незвично, тому що 
їм довелося встати раніше від усіх 
у заводі, адже о 5-й годині ран-

ку автобус мав виїхати з міста та 
направитись до Києва. У столиці 
працівники заводу планували взя-
ти участь у 15-й Міжнародній спе-
ціалізованій виставці «ЗБРОЯ ТА 
БЕЗПЕКА – 2018», що проходила 
з 9-го до 12-го жовтня 2018 року, і, 
що символічно, вона проводилася 
напередодні Дня захисника Украї-
ни.

Власне, виставка почалася на 
день раніше – тоді й відбулася 
урочиста церемонія, на якій були 
присутні почесні гості та офіційні 
делегації багатьох країн. В урочис-
тостях взяв участь і керівник ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 
Олександр Процюк , а також поча-
ла працювати група спеціалістів, 
на чолі з начальником відділу збу-
ту Олександром Зимою, які й від-
повідали за презентацію продук-
ції оборонного призначення, що 
виготовляється підприємством. 
Як було заявлено в програмі ви-
ставкового заходу, Красилівський 
агрегатний завод презентував: 
«Виготовлення, технічне та сер-
вісне обслуговування стандарт-
ного навісного обладнання для 
винищувачів МіГ-29, СУ-27, СУ-24 
та ЯК. Участь у виготовленні про-
титанкового ракетного комплексу 
«Стугна-П» та автомата «Малюк», 
який презентували наші партнери 
– представники компанії-розроб-
ника – товариство «ІнтерПроІн-
вест».

Як зазначив у своєму 
виступі під час урочис-

тої церемонії Секретар Ради наці-
ональної безпеки і оборони Укра-
їни (РНБО) Олександр Турчинов: 

– Саме такі заходи стимулюють 
розвиток вітчизняного оборонпро-
му та об’єднання підприємств різ-

них країн для вирішення конкрет-
них завдань оборони і безпеки. Ця 
виставка є відкритою платформою 
для дискусій, обміну досвідом, 
інтеграції та кооперації з метою 
створення нових інноваційних 
проектів та сучасних технологій. 
Що стосується експонатів, ви мо-
гли все побачити і зробити свої ви-
сновки щодо масштабів і значення 
Міжнародної спеціалізованої ви-
ставки «Зброя та безпека».

Наступного дня після відкриття 
виставки група спеціалістів та ке-
рівників ДП «Красилівський агре-
гатний завод», на чолі з головним 
інженером підприємства Володи-
миром Іванюком, о 5-й годині ран-
ку вирушила на виставку. Чому о 
5-й ранку? Тому, що на десяту го-
дину ранку потрібно було прибути 
до Києва – саме о тій порі відчи-
нялися двері виставкового центру. 
Доволі прохолодний ранок того 
дня не докучав учасникам робочої 
групи – теплий та комфортабель-
ний автобус дав змогу зігрітися та 
розслабитись, але не надовго, бо 
вже ближче до восьмої ранку за-
водський автобус перетворився 
на своєрідний командний пункт на 
колесах. 

Людство отримало гарний пода-
рунок від винахідників – мобільні 
телефони, які того ранку і протя-
гом усього дня не відлежувались 
в кишенях пасажирів заводського 
автобуса, а чесно відпрацьовува-

ли своє практичне призначення в 
житті підприємства. В замкнутому 
та обмеженому просторі салону 
автобуса тіснились, літали та опе-
ративно узгоджувались питання 
діаметрів, розвантаження продук-
ції та матеріалів, уточнення на-
зви хімікалій, порядку виробничо-

го процесу та виконання робіт… 
Телефонували колеги, підлеглі, 
партнери, навіть директор заводу 
телефонував декілька разів. Учас-
ники групи «розрулювали» робочі 
питання, як деколи кажуть: «не 
відходячи від каси», хоча у цьому 
випадку варто вжити вираз: «в ре-
жимі онлайн».

До виставкового центру прибу-
ли вчасно і почалась робота, яка є 
надзвичайно важливою частиною 
діяльності будь-якого потенційно 
конкурентоспроможного підприєм-
ства. Час роботи на виставці – це 
той момент, коли є можливість по-
бачити колег, партнерів, конкурен-
тів, оцінити власну роботу і роботу 
інших, зробити відповідні висно-
вки та закласти плани на близьку 
та далеку перспективу. Робота на 
виставці – це пошуки нових мож-
ливостей, зав’язування ділових 
знайомств та поновлення старих, 
можливість наочно оцінити роботу 
колег, проаналізувати ринок. По-
ряд з досвідченими спеціалістами 
були й такі, хто набував свого пер-
шого досвіду, і цей досвід в май-
бутньому може стати надзвичайно 
корисним для заводу. Стає зро-
зумілим, і вже нікому не потрібно 
було довго пояснювати, що робо-
та на виставці є вкрай важливим 
етапом роботи для всього підпри-
ємства. Від результатів цієї роботи 
часто залежить збільшення кіль-
кості замовлень і, відповідно, – 

стабільна робота заводу протягом 
багатьох років.

А у виставковому центрі було 
на що подивитися, він у ті дні пе-
ретворився на масштабний між-
народний науковий бізнес-форум, 
присвячений повному комплексу 
питань безпеки держави та сус-
пільства. В цілому два виставкові 
заходи розмістилися на площі по-
над 24 000 квадратних метрів, з 
них 21 000 – у трьох павільйонах 
та більше 3 000 квадратних метрів 
– на відкритих майданчиках, а за-
гальна кількість учасників станови-
ла 425 підприємств, в тому числі 
36 іноземних з 13 країн (Польща, 
Чехія, Канада, Туреччина, Китай, 
Італія, Пакистан, Швейцарія, ОАЕ, 
США, Ізраїль, Франція, Німеччи-
на).

У дні роботи заходів Міжнарод-
ний виставковий центр відвідало 
більше 19 000 спеціалістів, в тому 
числі представники більше ніж 100 
іноземних компаній з приблизно 
50-ти країн. Найбільше спеціаліс-
тів, що відвідали виставку, при-
було з Туреччини, Польщі, Чехії, 
Литви, Пакистану, Румунії, Китаю, 
Німеччини, США та ОАЕ.

ДП «Красилівський агрегатний 
завод» брав участь у виставці в 
складі ДК «Укроборонпром», який 
цьогоріч до уваги відвідувачів 
представив наймасштабнішу екс-

позицію з 168 експонатів 46-ти 
підприємств Концерну, серед яких 
були гучні публічні прем’єри: мо-
дернізована бронетехніка, РЛС, 
різні види озброєння та спільні 
розробки з іноземними партне-
рами. Концерн на виставці про-
демонстрував широкий спектр 
озброєння, військової техніки, а 
також продукцію військового та 
подвійного призначення.

Участь у роботі 15-ї Міжнародної спеціалізованої виставки 
«ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2018»або 18-годинна виробнича 

нарада Вже ближче до закінчення ро-
боти заводської команди, я помі-
тив Володимира Горбуліна, який 
залишав виставковий центр. На-
гадаю, що Володимир Горбулін 
– український політик і вчений, 
академік Національної академії 
наук України, екс-секретар РНБО, 
радник президента України Петра 
Порошенка. Я підійшов до нього і 
представився, і на моє здивуван-
ня Володимир Павлович відповів, 
що добре пам’ятає Красилівський 
агрегатний завод. Інтерв’ю дати 
не погодився, бо, мовляв, не гото-
вий, але натомість щиро побажав 
нашому підприємству всіляких 
успіхів та процвітання, на що я, 
так само – щиро подякував йому 
у відповідь.

Пізно ввечері група спеціалістів 
та керівників ДП «Красилівський 
агрегатний завод» поверталася 
до Красилова. Виробнича нара-
да, що тривала того дня близько 
18-ти годин, продовжувалась. 
Всю дорогу не вщухали обгово-
рення та дискусії щодо побачено-
го на виставці та поточних питань 
перебігу виробничого процесу на 
заводі. Безсумнівно, брати участь 
у подібних заходах вкрай важли-
во. Така виставкова діяльність 
згуртовує колектив, примушує 
аналізувати економічні показники 
ефективності, що часто призво-

дить до неочікуваних висновків та 
до появи нових ідей, на яких, ціл-
ком можливо, вже в недалекому 
майбутньому будуть базуватися 
перспективні плани життєдіяль-
ності та подальшого розвитку ДП 
«Красилівський агрегатний за-
вод».

Іван Длужневський

Генерал армії республіки Конго відвідав підприємство

Презентація виробів військового 
призначення, що були представлені 
на 15-й Міжнародній спеціалізова-
ній виставці «Зброя та безпека – 
2018», та які виготовляються на ДП 
«Красилівський агрегатний завод», 
не залишила байдужими іноземних 
відвідувачів виставки. В жовтні за-
вод вже встигла відвідати делегація 
зі Сполучених Штатів Америки, а 

наприкінці місяця на підприємство 
прибув Уповноважений Президента 
Демократичної Республіки Конго з 
питань військової місії, генерал армії 
Франсуа Оленга. Конго – це держава 
в центральній Африці; представники 
цієї країни були на виставці, де їх і за-
цікавив автомат «Малюк».

Представники компанії-розробни-
ка – товариства «ІнтерПроІнвест» 

ознайомили генерала з конструкцією 
«Малюка», його перевагами перед 
іншими видами подібної стрілецької 
зброї.

Після ознайомлювальної частини 
генералу було запропоновано ви-
пробувати зброю в дії, на що той із 
задоволенням погодився. Поза вся-
ким сумнівом, генералу, який безпо-
середньо брав участь в бойових діях 

та має чимало поранень, було цікаво 
попрактикуватись у стрільбі зі зброї, 
що має такий ефектний вигляд. Для 
порівняння генералу була надана 
можливість постріляти з АК-47 та з 
«Малюка» і випробувати усі новації, 
які втілені у цій стрілецькій зброї. 
Оцінка бойового генерала була ви-

сокою. 
Після стрільб гості піднялися до 

конференц-зали, де і провели пе-
ремовини за участю директора ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 
Олександра Процюка, спеціалістів 
та керівників підприємства.



Красилів відсвяткував День міста

Традиційно, в рамках відзначення Дня міста Краси-
лів, пройшов Парад вишиванок, зібравши святково 
одягнених красилівчан та гостей міста.

Цьогоріч представники підприємств, установ, ор-
ганізації міста, колективи закладів освіти і культури, 
учнівська молодь, гості свята та усі бажаючі взяли 
участь у Параді вишиванок.

В цьому щорічному заході взяли участь і працівники  
ДП «Красилівський агрегатний завод»,  колона яких, як 
завжди, вирізнялася серед інших учасників ходи свят-
ковим вбранням та позитивним настроєм. 

Вишиванкова колона з гарним настроєм і під звуки 
народного аматорського духового оркестру Центру 
культури „Перлина” пройшла центральними вулиця-
ми міста. Перехожі з щирим захопленням зустрічали 
та фотографували це масштабне й яскраве дійство.

Від учасників ходи з шаною і вдячністю лягли живі 
квіти до Дошки слави та пам’ятника Героям України.

Закінчився Парад вишиванок на площі Незалежності, 
де розпочалось урочисте відкриття святкових захо-
дів за участю міського голови Ніли Островської та 
почесних гостей свята – голови Хмельницької облас-
ної державної адміністрації Вадима Лозового і голови 
Ізяславської районної державної адміністрації Бориса 
Яцкова.
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Спортивні 
змагання 

на честь ювілею 
завода

Напередодні відзначення 50 річчя утворення підприємства були проведені спортивні  змагання на честь цієї 
дати.

Змагання проводилися відповідно до Положення, яке затверджене на засіданні профкому та узгоджене з 
адміністрацією заводу.

Спортивні змагання відбулися на базі ДЮСШ міста Красилова з таких видів спорту: шахи, гирьовий спорт, 
настільний теніс (серед чоловіків та серед жінок). Пройшли і особисті та командні змагання з міні-футболу. 
В дружньому суперництві, в чесній, безкомпромісній спортивній боротьбі, взяли участь 35 спортсменів та 30 
уболівальників. Особливо вболівальникам сподобалися змагання з міні-футболу. За перемогу боролися дві 
команди – з цехів № 72 і № 73. У двох матчах перемогу здобула команда цеху № 72, капітан команди А. Абель-
чук. Цікавими та видовищними були і змагання з настільного тенісу та шахів.

В турнірі з шахів перше місце посів Р. Базюк – заступник директора, друге – І. Худий – електрозварювальник 
цеху № 73, третє розділили: А. Макарчук – інженер-технолог ВГТ та С. Сєльський – слюсар-інструментальник 
цеху № 75.

В змаганнях з настільного тенісу (чоловіки, жінки) перемогу отримав О. Петрук – помічник головного інже-
нера, друге і третє місця посіли А. Макарчук та А. Дидюк з відділу закупівель. Серед жінок перше місце посіла 
Наталія Кушнір з відділу закупівель, друге – Оксана Гиляка – заступник начальника цеху № 95.

В гирьовому спорті переможцем став Ю. Сікалюк – мийник транспортного цеху, друге і третє місце посіли – 
С. Сєльський – з цеху № 75 та Г. Гурневич – з цеху № 85.

Всі призери нагороджені кубками, дипломами та цінними подарунками.
Від імені організаційного комітету хочу подякувати усім учасникам змагань та побажати здоров’я та подаль-

ших успіхів у спорті.

Голова п/о ПАУ на ДП «КАЗ» М. Галиш
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