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          ДП КАЗ придбатноза 
відносно невеликі кошти сучасне 
обладнання координатно-плазмо-
вої порізки металу для розкрою 
листа 2*6метра, товщиною від 0,5 
до 45мм. Різання відбувається іо-
нізованим повітрям за допомогою 
придбаного компресора з осучу-
вачем, розрізається як звичайна 
сталь так і нержавіюча та алюмі-

ній. В перспективі наступний етап 
надстройки та модернізації даного 
комплексу порізки – встановлення 
вузькоструменевої кисневої систе-
ми та модернізація під нові завдан-
ня самого плазмотрону.  З метою 
розширення гнучкості виробництва 
опрацьовується питання розши-
рення робочого стола, тощо. Об-
ладнання  введено в експлуатацію 
з 3-х річною гарантією.

            Залучено до роботи нових 
молодих перспективних фахівців – 
програмувальнка  - Бондарець Дми-
тро, куплено сучасну компютерну 
оргтехніку, встановлено ліцензійні 
технологічні програми плазмового 
розкрою.Оператор  прийшов новий 
молодий, Вознюк Максим.  Швидко 
освоїв та працює, забезпечуючи  
поставлені виробничі завдання. 

               В перспективі-модер-
нізація виробництва, роботизація 
зварювання – зварювання твердо-
паливної топки котла вже відпра-
цьовано в Китаї на роботизовано-
му заводі та представлено на ХVII 
Міжнародному промисловому фо-
румі в м. Київ – 2018. 

                 Розроблено техніч-
ні завдання та тендерну докумен-
тацію на комплекси гальванічних 

ліній для покриття металів та алю-
мінію,  зформовано проект  автома-
тичні лінії порошкового фарбуван-
ня,  планується закупівля верстатів 
фрезерної групи  з 4 та 5 вісями 
обробки, токарного обладнання з 
віссюY, тощо. 

         До речі придбані 7 інвентор-
них зварювальних апарати величи-
ною струму 400А, теж складаються 
в Китаї виключно роботами на лінії, 
перевагу даних відносно дешевих 
зварювальних апаратів відчули 
безпосередньо робітники-зварю-
вальники, коли під час 100% за-
вантаження зварювання  сам зва-
рювальний струм   “не просідає” 
а завдяки інверторній технології  
тримає  свої характеристи, що дає 
змогу пришвидшувати сам процес 
зварювання при цьому витримува-

ти якість, також цікавим є тещо при 
цьому дані апарати споживають в 
2-3 рази менше струму від звичай-
ного трансформаторного зварю-
вального апарата, термін окупності 
даних апаратів за рахунок тільки 
економії на споживанні електрое-
нергії складе 1рік, до речі повна га-
рантія на них – 2роки.  

        Керівництво на чолі з ди-
ректором дивиться в майбутнє, та 
при наявності достатніх коштів за-
вод буде модернізуватися та роз-
виватися в напрямку придбання 
сучасного обладнання. Саме під 
впровадження корпуса двигуна 
ракети  яке вже розпочалося до 
виконання технологічною групою 
та виробництвом потрібно віднов-
лювати закинуті технології, під ізо-
термічну закалку - реконструювати 
соляну термічну дільницю, вивчати 
та запровадити складні технології  
опресовки та армування углеволок-
нітами,  запровадити відповідне ор-
бітальне  зварювання під флюсом з 
ціллю забезпечити атестоване зва-
рювання під рентген та магнітокон-
троль, тощо. Але я впевнений що 
фахівцям та робітникам ДП “КАЗ” 
під силу з честю виконати постав-
лене завдання. 

      В цей складний як матері-
ально так і політично час директор 
Процюк О.Ф., головний інженер Іва-
нюк В.В., начальник в-тва Боров-
ський Ю.А. та інші керівники заводу 
своєю невтомною наполегливою 
працею  дають поштовх заводу до 
життя,  виробництва, прогресу і мо-
дернізації технологій та обладнан-
ня.   

  
    Заступник головного інженера  

Сергій Бачинський.

Призначення

Іванюк Володимир 
Володимирович 

розпочав свою трудову 
діяльність на Державному 

підприємстві “Красилівський 
агрегатний завод” в 1986 році 

після закінчення Київського 
політехнічного інституту на 
посаді виробничого майстра. 

За весь період роботи на 
підприємстві працював на 

посадах заступника начальника 
цеху, начальником цеху, 

виконуючим обовязки головного 
інженера підприємства.
 У  листопаді 2018 року 
призначений на посаду 

головного інженера 
ДП «Красилівський 
агрегатний завод»

Процюк Олександр 
Феодосійович 

прийшов працювати 
на завод слюсарем до 
цеху № 95 в 1975 році. 

Попрацював два роки, потім 
за направленням від заводу 
поступив на стаціонарне 
відділення Хмельницького 

технологічного інституту 
побутового обслуговування 

на спеціальність «технологія 
машинобудування, 

металорізальні станки та 
інструменти». По закінченні 

ВУЗу прийшов працювати 
майстром до 75-го цеху.

Працював старшим 
майстром, заступником 

начальника цеху, начальником 
цеху, головним інженером, 

виконуючим обовязки 
директора заводу.
У  жовтні 2018 року 

призначений на посаду 
директора ДП «Красилівський 

агрегатний завод»

Модернізація 
ДП «Красилівський 
агрегатний завод» 

триває        
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Хмельницький міський ра-
йонний суд виправдав колиш-
нього директора ДП «Красилів-
ський агрегатний завод» Петра 
Королюка, який обвинувачу-
вався у вчиненні злочинів, пе-
редбачених статтею 198 (збут 
майна, одержаного злочинним 
шляхом), частиною 3 статті 369 
Кримінального Кодексу Укра-
їни (пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної вигоди 
службовій особі).

Про це повідомила прес-
служба суду, з посиланням на 
вирок, оголошений 12 листопа-
да.

Королюк обвинувачувався в 
тому, що, будучи директором 
ДП «Красилівський агрегатний 
завод», діючи умисно, з корис-
ливих мотивів, в порушення 
вимог ряду нормативно-право-
вих актів, придбав у однієї з вій-
ськових частин області, в обмін 
на металобрухт, через праців-
ників ДП «Красилівський агре-
гатний завод» майно, завідомо 
одержане злочинним шляхом 
за відсутності ознак легалізації 
(відмивання) доходів, одержа-
них злочинним шляхом. А саме 
– вироби «БД3-УСК» (балоч-
ний утримувач – це балка, на 
якій встановлено ухвати, замок 
Д3-УМ для кріплення вантажу, 
механізм підйому, блоку вими-
качів, кронштейну з електроме-
ханізмами МПІ-155, ПУС-36-71, 
МВН-66) у кількості 58 штук на 
суму понад 90 тисяч гривень.

Правоохоронні органи в об-
винувальному акті вказували, 
що керівник, діючи умисно із 
корисливим мотивом, зберігав 
указане вище майно, завідомо 
одержане злочинним шляхом, 
за відсутності ознак легаліза-
ції (відмивання доходів, одер-
жаних злочинним шляхом), на 
території ДП «Красилівський 
агрегатний завод».

В ході судового засідання 
обвинувачений свою вину у 
вчиненні злочинів не визнав 
та пояснив, що у 2013 році очо-
люване ним Державне підпри-
ємство «Красилівський агре-
гатний завод» уклало контракт 
(договір комісії) на виготовлен-
ня та поставку до республіки 
Індія балочних тримачів «БД3-
УСК-А» на загальну суму понад 
18 мільйонів доларів. Комплек-
туючі, а саме корпуси до цих 
балочних тримачів, в Україні не 
виготовлялись, і ДП «Красилів-

ський агрегатний завод» купу-
вало їх в Російській Федерації.

У зв’язку із припиненням 
торгівельних відносин із Росі-
єю, через анексію нею Криму 
та агресію у Донецькій та Лу-
ганській областях, виконан-
ня вищевказаного контракту 
опинилось під загрозою зри-

ву, що могло призвести, у разі 
застосування передбачених 
вказаним контрактом санкцій, 
до банкрутства ДП «Красилів-
ський агрегатний завод». Ді-
знавшись про списання літаків 
у Збройних Силах України і 
здачу їх на металобрухт, в тому 
числі і приборів «БД3-УСК», 
Петро Королюк звернувся до 
командування Повітряних Сил 
Збройних Сил України з про-
ханням про обмін списаних ба-
лочних тримачів «БД3-УСК» на 
металобрухт аналогічної ваги 

та якості, оскільки мав намір 
використати їхні корпуси для 
приборів, які виготовляло ДП 
«Красилівський агрегатний за-
вод» на виконання вказаного 
договору, на що отримав згоду. 
Обмін відбувся, завод отримав 
вищевказані тримачі.

Суд не знайшов підстав для 

винесення обвинувального ви-
року, оскільки в діях обвинува-
ченого відсутній склад злочину, 
передбаченого статтею 198 КК 
України.

Також екс-керівника заводу 
обвинувачували у вчиненні зло-
чину, передбаченого частиною 
3 статті 368 КК України, а саме 
в тому, що він запропонував 
прокурору військової прокура-
тури, який здійснював процесу-
альне керівництво у вказаному 
кримінальному провадженні, 
неправомірну вигоду в розмірі 

понад 20 тисяч доларів за при-
пинення проведення подаль-
ших слідчих (розшукових) дій 
стосовно ДП «Красилівський 
агрегатний завод», непритяг-
нення до кримінальної відпо-
відальності посадових осіб та 
працівників заводу за результа-
тами досудового розслідування 

у кримінальному провадженні, 
повернення вилучених коштів 
під час обшуку.

Суд, дослідивши матеріали 
справи, вивчивши обставини, 
прийшов до висновку, що отри-
мані внаслідок підбурювання з 
боку працівників правоохорон-
ного органу і, крім того, після 
початку кримінального про-
вадження, ці докази отримані 
шляхом реалізації органом до-
судового розслідування та про-
курором своїх повноважень, 
не передбачених криміналь-
но-процесуальним кодексом 
України для забезпечення до-
судового розслідування кримі-
нального правопорушення. 

Суд, з метою забезпечення 
права на справедливий судо-
вий розгляд справи, визнав 
неприпустимими усі докази, на-
дані стороною обвинувачення 
на підтвердження винуватості 
керівника заводу, відповідно до 
частини 3 статті 369 КК Украї-
ни, виправдав чоловіка, оскіль-
ки не доведено, що вчинено 
кримінальне правопорушення, 
в якому він обвинувачується.

Крім того, суд вказав, що до-
судове розслідування цього 
кримінального правопорушен-
ня повинні були б здійснювати 
детективи НАБУ, яке на момент 
вчинення цього кримінального 
правопорушення вже функці-
онувало та в повному обсязі 
здійснювало свої повноважен-
ня, відповідно до закону. Роз-
слідування кримінального пра-
вопорушення, передбаченого 
частиною 3 статті 369 КК, слід-
чому відділу слідчого управ-
ління військової прокуратури 
Західного регіону України не 
підслідне ні предметно, ні тери-
торіально.

Вирок чинності не набрав, 
тож може бути оскаржений.

Хмельницький суд 
виправдав екс-директора 

ДП «Красилівський 
агрегатний завод» 

Суд виправдав екс-керівника ДП «Красилівський агрегатний завод» 
Петра Королюка за недоведеністю обвинувачення.

Зі святкування 50-річчя заводу
Що не увійшло до попередніх 

випусків газети

За багаторічну самовіддану роботу на благо підприємства колишньому 
директору підприємства Петру Королюку на святкуванні 50-ти річного 

ювілею завода вручається цінний подарунок



Незважаючи на неодноразові 
застереження, попередження та 
нагадування, наші громадяни про-
довжують потрапляти на гачок 
шахраїв, які обкрадають людей, об-
маном входячи до них у довіру та 
видурюючи останні копійки. З кож-
ним днем зловмисники вигадують 
все нові й нові способи та схеми 
шахрайств. 

Тому, в черговий раз звертаючись 
до населення, правоохоронці опри-
люднюють найхарактерніші прикла-
ди дій сучасних шахраїв та статис-
тику шахрайств.

Найбільш поширеними є інтер-
нет-шахрайства, зокрема через 
сайт OLX (22 випадки), коли шахраї 
виставляють оголошення про про-
даж товарів або послуг по заниже-
ній ціні та переконують внести за-
вдаток на банківську картку.

Ось кілька правил, щоб запобігти 
потраплянню на вудочку потенцій-
них шахраїв:

– не здійснюйте попередню опла-
ту;

– не відправляйте, не переказуй-
те і не віддавайте гроші, поки не 
отримаєте і не перевірите товар;

Зустрічайтесь з продавцем осо-
бисто, в людних і знайомих місцях, 
де ви будете почуватись комфорт-
но.

Якщо ж продавець з іншого міс-
та, розраховуйтесь післяплатою – в 
цьому випадку товар можна пере-
вірити одразу ж при отриманні і 
оплатити його, тільки якщо він вас 
влаштовує.

Якщо щось (часто це електро-
нні пристрої) пропонують придбати 
за дуже привабливою ціною, пере-
гляньте ціни на аналогічний товар в 
інших продавців або в інших мага-
зинах.

Якщо ви продавець, не залишай-
те в тексті оголошення номер картки 
та інші конфіденційні дані на загаль-
ний огляд. Також радимо вказувати 
як контактний телефон не основний 
номер мобільного, 
що прив’язаний до 
банківської картки, а 
інший телефонний 
номер.

Якщо ви зважились 
на оплату за допомо-
гою переказу на карт-
ку, для отримання 
грошей повідомляйте 
тільки 16 цифр її но-
мера. PIN-код, термін 
дії картки, CVC-код 
повідомляти нікому 
ніколи не можна – для 
отримання коштів на 
картку вони не вико-
ристовуються.

Не довіряйте фо-
тографіям чеків, які 
вам можуть надати, 
та SMS, які можуть 
надійти на ваш телефон, – завжди 
перевіряйте баланс самостійно, без 
допомоги покупця та інших сторон-
ніх людей. Найпростіший спосіб 
– дзвінок до колл-центру вашого 
банку за номером телефону, що 
вказаний на зворотному боці карт-

ки.
Також не відправляйте SMS-

запитів, в яких ви не впевнені, і не 
передавайте свої паспортні дані 
та ідентифікаційний код нікому, 
ким би він не відрекомендувався. 
Пам’ятайте, що для отримання ко-
штів немає необхідності підходити 
до банкомата або платіжного тер-
мінала і тим більше виконувати там 
будь-які дії.

Другими за поширенням на тери-
торії району є шахрайства, у яких 
зловмисники представляються пра-
цівниками банку. Суть їх у тому, що 
шахраї, отримуючи номер телефо-
ну з відкритих джерел або викорис-
товуючи метод підбору, дзвонять 

його власнику та «в цілях безпеки» 
чи «для авторизації або проведен-
ня ідентифікації» просять назвати 
персональні дані (дату народжен-
ня, кодове слово, номер і термін дії 
картки, PIN-код і CVV-код). Також 
вони можуть попросити назвати код 
з SMS, яке «зараз надійде на ваш 
телефон». Про такі дзвінки іноді по-
відомляють і співробітники банку 
(18 випадків шахрайств).

Ось кілька пра-
вил спілкування 
з такими шахра-
ями:

– ніколи не по-
відомляйте дані 
своєї банківської 
картки іншим осо-
бам, адже співро-
бітники банку ні-
коли не дзвонять 
клієнту з невідо-
мого номера з 
метою отримання 
конфіденційної 
інформації по 
платіжній картці 
і не просять на-
звати ці дані по 
телефону. Нікому 
в жодному разі не 
можна їх повідо-

мляти. Потрібно одразу ж зателе-
фонувати до банку за офіційними 
номерами телефонів, що вказані на 
картці, і повідомити про подію.

Третіми за поширенням є шахрай-
ства, вчинені представниками ром-
ської національності, які зазвичай 

Прокуратура попереджає: Обережно, шахраї!
підходять до людей з пропозицією 
погадати чи придбати (продати) 
якусь річ.

Для загальної безпеки від таких 
зловмисників правоохоронці пропо-
нують кілька правил спілкування з 
потенційними шахраями:

– якщо до вас підійшли на вулиці 
з пропозицією погадати чи зняти по-
рчу, намагайтеся якомога швидше 
відірватися від нав’язливих «до-
бродіїв» та піти геть. Чим менше 
ви будете з ними спілкуватися, тим 
менше шансів у вас бути загіпноти-
зованими;

– якщо відійти не вдається – по-
кличте когось на допомогу. Поява 
сторонньої людини відверне увагу 
шахрайок від вас, і це допоможе 
вам від них звільнитися;

– ні в якому разі не давайте їм 
своїх речей, грошей, коштовностей, 
бо за першою річчю піде друга і так 
далі;

– ні в якому разі не дозволяйте 
підозрілим особам заходити до сво-
го помешкання, а якщо вже вони 
зайшли самовільно – зверніться по 
допомогу до сусідів, аби спровади-
ти непроханих гостей з квартири. 
Дотримуючись цих правил, ви змо-
жете убезпечити себе і своє житло 
від шахрайських дій та крадіжок.

Прокурор 
Старокостянтинівської 

місцевої прокуратури 
А. Шибінський

м. Красилів

 АГРЕГАТНИЙ № 26  грудень 3

22 грудня, субота – День енергетика

Шановні енергетики 
Красилівського агрегатного заводу!

Від імені колективу та дирекції 
ДП «Красилівський агрегатний завод», 

сердечно вітаємо вас з вашим професійним святом – 
Днем енергетика!

Висловлюємо вам щиру подяку за самовіддану працю 
і сердечно зичимо усім щастя, здоров’я, сімейного 

благополуччя, добра́ й усіляких гараздів, добробуту, 
стабільності та впевненості у завтрашньому дні!

Початок зими 
в Україні: якою буде 

погода у грудні?
Метеорологи не очікують аномально 

холодної зими.
Експерти впевнені: середня зимова температура буде на 1-2 градуси 

вища за норму і становитиме +2 і -3 градуси. При цьому можливі затоки 
арктичного повітря, коли температура повітря вночі і навіть вдень може 
знижуватися до -20 градусів і нижче, але це будуть короткочасні періоди. 
Опади переважно очікуються у вигляді дощу чи мокрого снігу.

Більш за все сніжитиме на заході України: у Хмельницькій, Тернопіль-
ській, Рівненській областях. За численними прогнозами українських си-
ноптиків, грудень майже до кінця буде не морозним і не сніжним. Тем-
пература буде коливатися від +3 вдень -6 вночі. Інколи доходитиме і до 
+10 вдень без мінусових нічних температур. Щодо опадів, на сході їх 
може бути більше ніж зазвичай і переважно у вигляді дощу чи мокрого 
снігу.

Степасюк Іван Володимирович, 
токар цеху № 73

Ліщинський Віктор Адамович, слюсар 
механоскладальних робір цеху № 74

Головним надбанням заводу в усі часи були і 
залишаються кадри. 

Це висококваліфіковані 
робітники, фахівці підприємства, 

досвідчені керівники. 
Багато з них на заводі працюють десятками 

років, і навіть у важкі кризові часи не залишили 
підприємство, а продовжували працювати. 

Такими надійними, працьовитими і 
кваліфікованими кадрами пишається наш 

завод!
Їхніми руками створюється 

історія красилівського агрегатного. 
Це саме ті люди, які люблять своє 

підприємство і свій край.
Ми маємо гордитися тим, що працюємо поруч 

з такими дивовижними людьми!
Спасибі вам за працю, ви зберігаєте те цінне, 
що напрацьоване попередніми поколіннями, 
примножуєте досягнуті успіхи і підкорюєте 

нові висоти!
Миру вам, здоров’я, удачі і благополуччя!

Ними пишається заводНими пишається завод
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