
 – Олександре Феодосійовичу, не-
забаром підприємство, яке ви 
очолюєте, святкуватиме 52 
річницю з часу свого заснуван-
ня. Кілька слів про його історію.
  – 14 вересня 1968 року київський за  
вод ім.Артема отримав перші деталі, 
виготовлені красилівськими робіт-
никами. Цей день ми вважаємо днем 
народження нашого підприємства.  
За понад півстоліття завод пережив і 
злети, і падіння. В кінці 70-х – на по-
чатку 80-х років тут нараховувалося 
понад 3,6 тисячі працівників. У різні 
роки на заводі виготовлялася авіацій-
на техніка, опалювальні котли, товари 
народного споживання, лічильники 
газу та багато іншої продукції. Були 
й інші часи, коли в липні 1998 року 
підприємство було зупинено й не пра-
цювало рік і сім місяців. У квітні 2000 
року воно відновило свою діяльність.
   За півстоліття утворилися цілі по-
коління робітників, створювалися 
нові підрозділи, змінювалася про-
дукція, яку випускав завод, але зали-
шилася мета й бажання зробити все, 
аби зберегти підприємство стабільно 
випускати продукцію й надалі на-
давати робочі місця красилівчанам.
  – А що ви можете сказати про 
досягнення підприємства зараз?
    – Як би не було важко, та ми зберегли 
й навіть дещо укріпили трудовий колек-
тив висококваліфікованими кадрами.
   За останній час розроблено перші 
зразки авіаційної продукції, яка при-
значена для засобів ураження як з неба, 
так із землі. Дані вироби виготовляємо 
на замовлення для Збройних Сил Украї-
ни і на експорт. На підприємстві освоє-
но виготовлення таких видів військової 
техніки,як автомат «Малюк», ПТРК 
«Стугна П» та іншої військової техніки. 
Наразі розробляємо документацію на 
вироби авіаційного призначення, ана-
логів яких, окрім Російської Федерації, 
немає ні в кого. Нашими розробками 
зацікавилися спеціалісти США й за 

якийсь час (залежить від тривалості 
пандемії) буде підписано контракт на 
поставку наших виробів. З боку ДП 
«Красилівський агрегатний завод» кон-
тракт підписаний ще на початку берез-
ня, тепер чекаємо відповіді з-за океану.
   – Відомо, що не так давно завод 
пережив нелегкі часи, коли стояло 
питання чи існуватиме він взагалі.
    – Так, на жаль, був у нас період 2016 
– 2018 року, коли стояло питання про 
банкрутство та приватизацію заводу. 
Приїжджали спеціалісти, які оцінюва-
ли стан підприємства, його обладнання. 
   Проте нам вдалося виправити ста-
новище. Зараз завод повністю роз-
рахувався з боргам. Вчасно випла-
чується заробітна плата, сплачуються 
податки. Придбали лазерну установку, 
яка всі операції виконує за заданою 
програмою з точністю до мікрона. 
Її вартість понад 1 мільйон доларів.  
Таке обладнання єдине в області.
    Також під час пандемії, у квітні цьо-
го року, від реалізації товарів народно-
го споживання підприємство отримало 
2,0 млн. грн. та у травні – 2,0 млн грн, 
відповідно у 2019 році у квітні та трав-
ні – 25 млн грн. Під час пандемії завод 
майже не працював, на роботу виходи-
ло до 10 відсотків робітників. З червня 
– не повний робочий тиждень: три – 
чотири дні й тільки зараз стали працю-
вати на повну потужність. Вирішено 
питання простою, виплачено допомогу 
з часткового безробіття за період ка-
рантину, згідно чинного законодавства.
   На заводі працює понад 600 пра-
цівників. Їх не вистачає для ста-
більної роботи, особливо бракує 
висококваліфікованих робітників. 
У порівнянні з минулим роком заробіт-
на плата, на жаль, зменшилась і в серед-
ньому складає 7,5 – 7,8 тисячі гривень. 
 – Які плани підприєм-
ства на найближчий час?
– Тривожить те, що через пандемію 
на складах залежується вироблена 
продукція. Тільки минулого тижня, 

вперше за п’ять місяців, відправили 
замовлення до Китаю. Через пандемію 
не маємо можливості відправити її 
иншим замовникам. Укладено кон-
тракти з Індонезією, Індією, Ізраїлем, 
Єгиптом, які чекають на поставку 
наших виробів. Як тільки відкриють 
кордони, продукцію буде відправлено.
Зараз розпочинаємо випуск продук-
ції, яку замовив Ізраїль. Від цього 
замовника вже почали надходити ко-
шти. Найближчим часом розпочне-
мо відправляти замовлення на Індію.
  – А що робиться для покращен-
ня умов праці робітників заводу?
     – Для здешевлення обідів для праців-
ників заводу, на його території висади-
ли картоплю на площі 16 соток, а також 
городні культури в теплиці: моркву, 
петрушку, огірки, помідори, редьку, 
кріп. Зроблено капітальний ремонт 
побутових приміщень підприємства.
З початку пандемії видавали безко-
штовно маски, антисептики, постій-
но слідкуємо за роботою витяжок. 
Робітники систематично отримують 
спецодяг. Для них працює їдальня, 
медпункт та стоматологічний кабінет.
   Також ми упорядкували прилеглу 
територію, цехи підприємства, постій-
но підтримуємо порядок на території. 
Здійснили ремонт усіх споруд (дахи, 
стіни, вікна та двері), висадили близько 
двохсот фруктових дерев. Постійно в 

Трудові будні заводу
Мій співрозмовник директор ДП «Кра-

силівський агрегатний завод» Процюк О.Ф.

(Закінчення на 3 стор.)
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Відбулося

Підприємство відвідала заступниця гене-
рального директора ДК «Укроборонпром» 

ДОВІДКОВО: заступниця генерального директора з цифровізації та інновацій Концерну «Укроборонпром» Надія Васильєва є 
кандидатом економічних наук, а також магістром міжнародного права; закінчила аспірантуру з маркетингу британського CIM та 
здобула EMBA. Вона – випускниця американського МІТ з програми цифрової трансформації. Була Генеральним директором «Майкро-
софт Україна».

   – Під час візиту представників Кон-
церну «Укроборонпром», відбулося 
засідання науково-технічної ради під-
приємства, де обговорилися поточні 
питання стану заводської інформа-
ційної безпеки, а також було визначе-
но потреби ІТ відділу та розроблено 
план заходів із вдосконалення інфра-
структури та інформаційних систем. 
   Упродовж візиту фахівцями Кон-
церну вивчався рівень технічної бази 
підприємства, основною метою якої є цифровізація під-
приємства. Цей процес не є самоціллю, а виступає лише 
інструментом досягнення мети сталого розвитку. На моє 
переконання, саме завдяки цифровізації посиляться кон-
курентні позиції нашого підприємства за рахунок підви-
щення продуктивності праці, ефективності управління, 
прискореної автоматизації виробничих процесів, безпеки 
виробництва та підвищення привабливості для інвестицій. 

Начальник відділу інформаційних технологій 
Артем Волинець:        Наприкінці квітня 2020 року фахівці з інформаційної 

безпеки ДК «Укроборонпром» успішно стримали масовану 
кібератаку типу brute-force, під час якої було зафіксовано 
понад мільйон намагань доступів до електронних пошто-
вих скриньок співробітників Концерну, які надходили із 18 
країн Європи. 

     Аби посилити рівень кіберзахищеності ДК«Укробо-
ронпрому», в березні керівництво Концерну ініціювало 
проведення аудиту кібербезпеки силами фахівців Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України, в процесі якого фахівці ДССЗЗІУ розглянули 
політику інформаційної безпеки ДК «Укроборонпрому», 
організацію системи інформаційної безпеки, управління 
інформаційними активами Концерну, управління доступом 
та инші аспекти фізичної та мережевої безпеки. 

   Аудит засвідчив, що IT-система та система інформацій-
ної безпеки Концерну доволі надійно захищені існуючими 
організаційними та технічними засобами. Водночас, ДК 
«Укроборонпром» працює над посиленням власного кібер-
захисту у відповідності до рекомендацій аудиту. 
   У ДК «Укроборонпром» оновилася команда фахівців, 
які займаються питаннями кіберзахисту та інформаційної 
безпеки оборонних підприємств Концерну, які запровадили 
нові протоколи реагування на зовнішні атаки. Нещодавно  
відбувся робочий візит команди ДК «Укроборонпром» до 
ДП «Красилівський агрегатний завод» з метою ознайомлен-
ня з роботою підприємства, а також вивчення стану інфор-
маційної безпеки на підприємстві. Очолювала робочу групу 
заступниця генерального директора з цифровізації та інно-
вацій ДК «Укроборонпром» Надія Васильєва.

   – Під час відвідування підприємства представники ДК 
«Укроборонпром» зацікавились ро-
ботою технічної служби. Вони були 
приємно здивовані, що в такий важ-
кий період зберігся колектив, який 
постійно поповнюється молодими 
спеціалістами із сучасними ідеями по 
впровадженню та освоєнню нових 
виробів, технологій, інновацій з вико-
ристанням під час проектування про-
грамних продуктів, до яких відносять-
ся SOLIDWORKS, SolidCAM, Siemens 
NX, INVENTOR.
    Також представників концерну було 
проінформовано про плани впровадження нової техніки 
військового призначення та товарів народного вжитку.
  Серед нових розробок були відзначені проєкти виробів 
військового призначення: перехідні балки до літаків типу 
Су, МіГ, а саме балка-спарка, балка-мотогондольна, балка 
крильова, перехідна балка під МБД3-У2-Т1 та перехідна 
балка БД3-УКМ-2Б.
   Також було відмічено співпрацю з підприємствами Украї-
ни з ремонту військової техніки, серед яких можна відміти-
ти ДП «Шепетівський ремонтний завод» і ДП «ЛДАРЗ». На 
їхнє замовлення підприємством освоюється та здійснюєть-
ся поставка вузлів, деталей, комплектуючих на броне- та 
авіатехніку. Серед них успішно освоєно за поточний рік ре-
гулятор тиску АР-11, клапан зарядний, штоки гідро-підій-
мача та инші.
  Підприємство активно співпрацює з командуванням 
повітряних сил Збройних сил України по продовженню 
строку служби виробів авіаційної техніки, що експлуату-
ються в Україні.
  Успішно здійснюється освоєння новітніх технологій об-
робки матеріалів токарною та фрезерною групою верстатів 
з ПК моделей HAAS та Hyundai, останніми з яких є виготов-
лення ствольної коробки автомата «Малюк», корпус піроме-
ханізму замка Д3-УМ та инші.

Головний технолог ДП «Красилівський агрегатний 
завод» Артур Побережний:



(Закінчення. Початок на 1 стор.)
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До ювілею ДП «Красилівського агрегатного заводу»

Добрий початок – 
половина справи

Трудові 
будні 

заводу
належному стані утримуємо квітники та газони.
Задля економії перейшли на твердо-
паливне опалення, звівши до міні-
муму використання природного газу.
   На превеликий жаль ми майже не маємо 
підтримки від держави і змушені самі шу-
кати замовників, метал, вдосконалювати ви-
робництво, дбати про робочі місця, навчан-
ня та підвищення кваліфікації працівників.
Єдине, від кого відчуваємо під-
тримку – виконком міської ради.
      – Які стосунки в цілом у склалися з місь-
кою радою?
                – ДП «Красилівський агрегатний завод» спла-
чує найбільше податків серед підприємств міста.
   Хочу щиро подякувати за співпрацю, взаємо-
розуміння міській раді та особисто міському 
голові Нілі Василівні Островській. Я вважаю, 
що за період незалежності України, з початку 
90-х років, це найкращий міський голова. За час 
її керівництва зроблено стільки, скільки не зро-
били всі її попередники разом взяті. Подивіть-
ся, як змінилося місто!  Кілометри прокладених 
тротуарів, реконструкція площі Незалежності, 
парку відпочинку, відремонтовані школи та 
дитячі садочки, стадіони, спортивні та дитячі 
майданчики, підтримка медичних та освітніх 
закладів… Цей перелік можна продовжити. 
  Міська рада звертається до нас з ба-
гатьма питаннями – виділити транспорт, 
надати допомогу нашим землякам, які во-
юють на сході України, тощо. Ці питан-
ня з нашого боку вирішуються одразу.
  Зі  свого боку міська рада підтримує під-
приємство, допомагає вирішити чимало на-
ших проблем. Сподіваюсь, що така співпраця 
буде й надалі.
   Також отримуємо значну підтримку від рай-
держадміністрації, за що особисто щиро дя-
кую Кравчуку Василю Миколайовичу.
   – Гарні досягнення має футбольна команда 
заводу?
      – Адміністрація підприємства займає актив-
ну позицію в спортивних досягненнях нашої 
футбольної команди. Ми забезпечуємо грав-
ців усім необхідним інвентарем та формою.
         Сподіваємося, що спорт і надалі буде стрімко 
розвиватися на нашому підприємстві. Це дасть 
змогу нашій молоді бути більш згуртованими.
Команда ДП «Красилівський агрегатний завод» 
посіла третє місце в 4-му дивізіоні з футболу 
області й вийшла на більш високий рівень.
     – Дякую за розмову!

Вела інтерв’ю  Галина КОСЮК.

     «Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного, і вже точно не будеш 
знати, що робити з майбутнім» (Нік Перумов, письменник-фантаст).
Київський завод ім.Артема розташований в самому місті. Отже, коли в 
другій половині 60-х років минулого століття стало надходити багато за-
мовлень і постало питання про розширення підприємства, його керівни-
цтво прийшло до висновку утворити заводи-філії. Їх вирішили будувати 
в трьох містах – в Жулянах Київської, Щорсі Чернігівської та Красилові 
Хмельницької областей.
    Щодо рішення про будівництва філії в Красилові, то тут виникла ситу-
ація, про яку варто розповісти сьогодні.
    Спеціалісти Київського виробничого об’єднання ім.Артема поверта-
лися з Тернопільщини, де сподівалися знайти місце для будівництва. Не 
знали, куди вирушити далі. Хтось порадив їм завернути до Красилова, 
що на Хмельниччині, мовляв, там мудрий перший секретар райкому, він 
допоможе у вирішенні їх проблеми.
    До містечка прибули надвечір, коли робочий 

день вже закінчився й завітали до райкому 
партії. Перший секретар був на місці й проводив 
якусь нараду. Дізнавшись про прибулих, та мету 
їхнього приїзду, перервав засідання й запросив 
гостей до кабінету. Павло Карпович Бабенко за-
пропонував спочатку повечеряти, а потім перей-
ти до справи.
Заступник генерального директора КВО ім. Ар-
тема Фельдбей Семен Захарович згодом згаду-
вав про цю зустріч:

   –Коли я познайомився з Павлом Карповичем, 
зрозумів, що будівництво філії в надійних руках.

    Колишній головний технолог Марін І.Б.також 
ділився про це: «Коли почали будувати Кра-

силівську філію, вирішувалося питання про очисні споруди. Секретар 
райкому хитрував, хотів, аби такі очисні споруди пролягали через усе мі-
стечко. Я доповів Власову (генеральний директор Київського ВО ім. Ар-
тема – авт.), що, мовляв, не годиться, надто доро-
ге задоволення виходить, на що Василь Іванович 
відповів: «Ігорю, гроші не мої, а державні, і робіт-
ники будуть мати зручності вдома, а не ходити до 
вигрібних ям! Навіть якщо ми протягнемо колек-
тор з Красилова через увесь Київ до самої Либіді, 
я буду щасливим, що вони згадуватимуть мене».
    Доки не побудували завод, його цехи розмісти-
ли в приміщенні колишнього панського палацу, 
де одночасно виготовляли деталі та готували 
робітничі кадри.
    Після визначення місця будівництва філії, тим-
часового розташування  виробництва, виникло 
наступне питання: кого призначити директором 
майбутнього заводу? За порадою звернулися до 
першого секретаря райкому партії Бабенка П.К., 
який, не задумуючись, запропонував кандидатуру колишнього керуючо-
го Красилівської «Райсільгосптехніки» Декерменджі Дмитра Федорови-
ча.
    І неспроста, адже понад 10 років він працював на керівних посадах у 
Чорному Острові та Красилові. Павло Карпович добре знав про ділові 
якості цієї людини й був переконаний, що саме він здатний взяти на свої 
плечі нелегку ношу директора ще не побудованого заводу.
    Однак все виявилося непросто. Дмитра Федоровича щойно при зна-
чили заступником начальника «Облсільгосптехніки», він отримав нову 
чотирьохкімнатну квартиру в обласному центрі й саме тоді йому запро-
понували нову посаду в Красилові. 
    Про директорську посаду йому телефоном повідомив Бабенко П.К. 
і, звичайно, Дмитро Федорович відмовився. Та секретар райкому партії 
був наполегливою людиною, тим паче, що на посаді директора нового 
заводу бачив тільки його. Про відмову Декерменджі він поскаржився се-
кретарю обкому партії Бубновському М.Д. 

(Далі буде).
Галина Косюк.


