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Так вже склалося, що разом із професійним святом – Днем машинобудівника 
України, робітники та службовці ДП «Красилівський агрегатний завод» відзнача-
ють чергову річницю утворення підприємства. В цьому році йому виповнилося 
52 роки.

Для людини – то значний проміжок часу й ті, хто працював у час народження 
заводу, перебувають на заслуженому відпочинку, а їх працю, славні традиції про-
довжує молодше покоління, їх діти та онуки.

Гортаючи сторінки історії заводу, можна простежити його шлях у роки злетів і 
падінь, у час перебудови держави та самого підприємства.

Відрадно, що на історичному шляху підприємства траплялися люди, яким не 
була байдужа ні його доля, ні доля робітників, які на ньому працювали. І сьогодні 
не можна не згадати добрим словом першого секретаря райкому Компартії Украї-
ни Павла Карповича Бабенка, першого директора заводу Дмитра Федоровича Де-
керменджі, завдяки яким підприємство народилося, будувалося, ставало на ноги.

Сьогодні варто згадати основні дати в історії заводу:
– 16 вересня 1968 року – виготовлено та відправлено  першу партію деталей на 

Київське ВО ім.Артема. Цей день і вважають Днем народження заводу;
– вересень 1970 року – розпочав роботу перший цех у новозбудованому заводі;
– 14 серпня 1975 року – філія №2 ВО ім.Артема отримала статус заводу й назву: 

«Красилівський завод металовиробів»;
– 22 липня 1980 року – Красилівський завод металовиробів перейменовано в 

«Красилівський агрегатний завод»;
– 29 грудня 1990 року Красилівський агрегатний завод виведено зі складу 

Київського ВО ім.Артема. Підприємство стає самостійним госпрозрахунковим 
підприємством;

– з 2002 року завод носить назву Державне підприємство «Красилівський агре-
гатний завод».

За роки існування підприємство виготовляло різну продукцію – авіаційна тех-
ніка, опалювальні котли, газові лічильники, товари народного споживання та 
инші. Продукція заводу відзначалася державними нагородами, зокрема не раз от-
римувала дипломи та відзнаки в конкурсі «100 кращих товарів України».

Як би не було важко, та керівництво заводу завжди перебувало у пошуку – вив-
чали потреби населення, шукали ринок збуту, щоб забезпечити роботою колектив, 
щоб завод працював і приносив користь людям і державі.

У зв’язку з пандемією, підприємство працювало не на повну потужність, але, 
разом з тим, за вісім місяців нинішнього року виготовлено продукції майже на 80 
млн грн, з них товарів народного споживання – на суму 36 млн грн, реалізовано на 
76 млн грн, із них майже 43 млн грн товарів народного споживання.

ДП «Красилівський агре-
гатний завод» – 52 роки!

Сердечно вітаємо вас із професійним святом 
– Днем машинобудівника та 52-ю річницею за-

снування заводу!
Ми досягли значних успіхів і нам є чим пишатися. Ми 

довели, що здатні йти вперед навіть у найскладніші часи, 
і готові вирішувати всі поставлені перед нами завдання. 
Роки становлення були найважчими, проте нашу працю 
було винагороджено! Але найголовніше – це наш великий 
колектив однодумців, для яких наше рідне підприємство 

стало важливою невід’ємною частиною життя!
Прийміть щиру вдячність за вашу сумлінну працю, напо-

легливість, високий професійний рівень, виняткову самовідда-
чу та результативність у виконанні своїх фахових обов’язків. 
Щиро бажаємо всьому колективу міцного здоров’я, добробуту, 
безупинного руху до успіхів, наснаги, оптимізму, впевнености в 
майбутньому, натхнення в щоденній праці, реалізації творчих 
планів, нових здобутків, блискучих ідей і реальних можливо-
стей для їхнього втілення! 

З повагою

Шановні працівники 
та ветерани

 підприємства!
Ваше підприємство пройшло непростий, вже більш ніж 

піввіковий, шлях невпинного розвитку та освоєння нової про-
дукції, яка несе тепло й затишок у людські оселі та зміцнює 
обороноздатність України. Цей шлях був пройдений завдяки 
людям яскравої інженерної думки та сумлінної праці – вете-
ранам заводу. Шана та подяка вам за те, що своєю працею 
створили одне з провідних і найбільш технологічних під-
приємств у Хмельницькій області. 

Тож бажаю всьому колективу постійного розвитку та зро-
стання, освоєння та втілення у виробництво нових технологій 

та видів продукції. Нехай кількість задоволених клієнтів зростає як в Україні, 
так і по всьому світі. Бажаю, щоб Державне підприємство «Красилівський агре-
гатний завод» завжди було однією з перлин військово-промислового комплексу на-
шої держави. Здоров’я, достатку та миру вам!

   З повагою   Олена КОПАНЧУК, народний депутат України.

Дмитро Габінет вручив державні відзнаки та 
Почесні Грамоти Кабінету Міністрів

21 вересня, перед початком розширеного засідання колегії ОДА, голова облдержад-
міністрації Дмитро Габінет вручив дер-
жавні відзнаки та Почесні Грамоти Кабі-
нету Міністрів України.

Відповідно до Указу Президента Украї-
ни Володимира Зеленського, за значний 
особистий внесок у державне будівни-
цтво, соціально-економічний, науково-тех-
нічний, культурно-освітній розвиток 
Української держави, розвиток вітчизня-
ної системи охорони здоров’я, надання 
кваліфікованої медичної допомоги, вагомі 
трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
працю присвоєно почесне звання України 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» ІВАНЮКУ Володими-
ру Володимировичу – головному інженерові державного підприємства «Красилівський 
агрегатний завод».

Сердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем машинобудівника.
Ми завжди мали досягнення у цій високотехнологічній галузі, яка потребує 

спільних зусиль вчених, конструкторів, інженерів і робітників.
Продукція машинобудівників знаходить попит не лише на 

вітчизняному, а й на закордонних ринках, витримує конкурен-
цію з відомими фірмами, з честю несе марку якості.

Прийміть щиру вдячність, шановні трудівники та ветера-
ни машинобудування за сумлінну працю, терпіння та наполег-
ливість у вашій роботі.

Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добра вам і ва-
шим родинам, добробуту, благополуччя, успіхів у праці, нових 
здобутків і впевненості у завтрашньому дні!

З повагою

Шановні машинобудівники Красилівщини
 та ветерани галузі!

В.ПАСІЧНИК, голова
 районної ради.

В.КРАВЧУК, голова 
райдержадміністрації.

Шановний Олександр Феодосійович 
і всі працівники агрегатного заводу!

День машинобудівника для нашої громади – це особливий день!
Розвиток міста та навколишніх сіл тісно пов’язані зі 

становленням Красилівського агрегатного заводу, це вже 
52 роки співпраці та взаємодопомоги. 

Особливо зараз, у часи надзвичайних викликів і випробувань, 
ми всі відчули наскільки  залежні між собою – наш розвиток і 
ваш успіх.

Дякую усім працівникам заводу за потужний внесок у 
розбудову та утвердження Красилівщини, як промислового 
краю.

Дякую за надійне плече поряд у вирішенні багатьох 
соціальних проблем.

Бажаю економічного зростання, реалізації всіх виробничих задумів і планів, 
належної державної підтримки, гідної оплати праці та міцного добробуту 
вашим сім’ям! Ви є опорою та надією  Красилівської громади!

Слава працівникам Красилівського агрегатного заводу! Слава Україні!
                З повагою ваш міський голова Ніла ОСТРОВСЬКА.

Щиро вітаю колектив ДП «Красилівський агре-
гатний завод» з 52-ю річницею 

створення та Днем машинобудівника! 

О.ПРОЦЮК, директор ДП «Кра-
силівський агрегатний завод».

М.ГАЛИШ, голова 
профкому заводу.
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Складаємо славу

25 вересня трудовий колектив ДП «Красилівський агрегатний завод» відзначає професійне свято – День машинобу-
дівника України та 52-гу річницю від дня заснування підприємства. Ці роки, що минули, були не тільки шляхом послі-
довного зростання, вони включили в себе період становлення, великий підйом виробництва і розквіт усіх сфер діяль-
ності, період катастрофічного спаду виробництва, боротьбу колективу за виживання.

Велика заслуга в цьому належить трудовому колективу заводу. Значну роль в освоєнні та виробництві виробів віді-
грають інженерно-технічні служби заводу: виробничий відділ, інструментальний цех, енергомеханічна служба. 
Тому є тверда впевненість, що наш колектив зможе подолати всі труднощі, які постають перед ним, а реалізація 
поставлених завдань з виготовлення нової та модернізації випускаємої продукції забезпечить динамічний розвиток 
підприємства й надалі.

У зв`язку із святкуванням Дня машинобудівника України та 52-ї річниці від дня заснування заводу, відзначаючи тру-
дові успіхи працівників, за поданням адміністрації та цехових комітетів, підрозділів заводу та на підставі спільного 
рішення адміністрації та профспілкового комітету

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
Н А К А З  № 195 від 23.09.2020р.

«Про відзначення кращих працівників підприємства 
з нагоди святкування Дня машинобудівника України 

та 52-ї річниці від дня заснування підприємства»

НАКАЗУЮ:
1.Занести на «Алею Трудової Слави» портрети та 

преміювати грошовою премією в розмірі 250 гривень 
таких працівників заводу:

1. РОМАНЮКА Михайла Валентиновича – начальника бюро програмного управ-
ління ц.73.

2. ФЕДОРЧУКА Дмитра Миколайовича – електрозварника на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах ц.73.

3. МАКАРЧУКА Івана Володимировича – електрозварника на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах ц.73.

4. ГОРУХУ Дмитра Вікторовича – оператора верстатів з ПК ц.73.
5. МЕЛЬНИК Надію Микитівну – штампувальника ц.74.
6. МАСЛОВСЬКОГО Анатолія Миколайовича - оператора верстатів з ПК ц.74.
7. БАРИЛЬСЬКУ Віру Іванівну – штампувальника ц.74.
8. УКРАЇНЦЯ Івана Олексійовича – електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування ц.75.
9.ЛОГВИНОВИЧА Михайла Анатолійовича – слюсаря - інструментальника ц.75.
10. ПЕТРІВСЬКОГО Олега Івановича – водія автотранспортних засобів ц.85.
11. ШЕМЧУК Олену Адамівну – начальника ВДБ ц.95.
12. Кичуна Андрія Ігоровича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.95.
13. БАКАЛЮК Анну Федорівну – маляра ц.95.
14. ГОЛІЦИНУ Людмилу Семенівну – слюсаря з механоскладальних робіт ц.95.
15. ВОВКА Олександра Володимировича – фрезерувальника ЕМС.
16. ПОБЕРЕЖНОГО Артура Володимировича – головного технолога ц.72
17. КРИЖАНІВСЬКУ Маргариту Олександрівну – бухгалтера з фінансової роботи.
18. КЛЬОЦ Людмилу Володимирівну – інженера-конструктора 2 категорії.
19. КУРИЛЕНКО Наталію Володимирівну – економіста з планування відділу 

закупівель.
20. БЕРЕЗЮК Катерину Іванівну – контролера котельних холодноштампувальних 

і давильних робіт.
2. За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-

ства, враховуючи значний безперервний трудовий стаж 
на підприємстві та високий професіоналізм, нагородити 
грамотою та преміювати грошовою премією таких пра-

цівників заводу в розмірі 200 грн кожного:
1. ЧУХРІЯ Михайла Петровича – начальника технологічного бюро ц.73.
2. ДИСУ Ірину Миколаївну – інженера з організації та нормування праці ц.73.
3. ЗАЇКУ Віктора Валерійовича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.73.
4. КРАВЧУКА Сергія Дмитровича – токаря ц.73.
5. КАЗМІРУКА Миколу Ярославовича – фрезерувальника ц.73.
6. НАЙЧУКА Олександра Дмитровича – терміста ц.73.
7. ЛЕГЕНЧУКА Віктора Ларіоновича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.74.
8.СТЕЛЬМАЩУКА Володимира Валентиновича – оператора верстатів з ПК ц.74.
9. БИЧУКА Сергія Михайловича – різальника металу на ножицях і пресах ц.74.
10. НІКІТЮКА Василя Івановича – начальника бюро праці та зарплати ц.74.
11. ПОГРЕБНИКА Дмитра Миколайовича – слюсаря з механоскладальних робіт 

ц.74.
12. ГЛУХОВА Володимира Андрійовича – слюсаря - інструментальника ц.75.
13. ЯНКОВСЬКОГО Андрія Миколайовича – слюсаря - інструментальника ц.75.
14. ПРАЧУКА Олександра Миколайовича – інженера - технолога ц.75.
15. ПАРАЩУКА Анатолія Анатолійовича – водія автотранспортних засобів ц.85.
16. СЕМЕНЧУК Тетяну Миколаївну – слюсаря з механоскладальних робіт ц.95.
17. ШАХРАЙ Софію Миколаївну – монтажника електроустаткування літальних 

апаратів ц.95.
18. АЛЕКСАНДРОВУ Тетяну Володимирівну – гальваніка ц.95.
19. ТКАЧУКА Миколу Івановича – столяра ц.95.
20. ОСТРОВСЬКОГО Вадима Володимировича – слюсаря - сантехніка ЕМС.
21. СІНЧУКА Івана Васильовича – провідного інженера конструктора.
22. КАМІНСЬКУ Надію Михайлівну – завідувача складу відділу закупівель.
23. ЛЯШУК Світлану Миколаївну – контролера зварювальних робіт ВТК.
24. КОВАЛЬ Наталію Федорівну – прибиральника службових приміщень ц.72 ГВ
25. СТАХМІЧА Олександра Володимировича – фахівця з методів розширення 

ринку збуту ВЗМЗЗ та ЕК.
26. ПАШИНУ Ольгу Володимирівну – інженера з організації праці 2 кат. ц.72 ВЕ
27. ІВАНЮК Тетяну Валентинівну – заступника начальника ВК і ТН.
28. ВОЛИНЦЯ Артема Олеговича – начальника ВІТ.
29. ЛАВРЕНЧУКА Василя Івановича – заступника начальника виробництва ц.72 

ВДВ
30. ДІДИКА Андрія Ігоровича – юрисконсульта.

3.За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-
ства та високий професіоналізм нагородити грамотою ДК 

«Укроборонпрому» та грошовою премією в розмірі 200 грн:
1. СТЕПАСЮКА Івана Володимировича – токаря ц.73.
2. БАРИЛЬСЬКОГО Олександра Вікторовича – слюсаря з механоскладальних 

робіт ц.74.
3. ГРИГОРЦЯ Олега Миколайовича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.95.
4. ПОЛІЩУКА Миколу Анатолійовича – начальника цеху № 74.
5. СТЕЦЮКА Віктора Васильовича – шліфувальника ц.75.

4. За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-
ства та високий професіоналізм нагородити грамотою 
Хмельницької обласної держадміністрації та цінним 

подарунком:
1. БЛАЖЕЯ Миколу Миколайовича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.73.
2. БЕЗПАЛЬЧУКА Анатолія Олександровича – слюсаря з механоскладальних 

робіт ц.95.
5. За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-

ства та високий професіоналізм нагородити грамотою  
Хмельницької обласної ради та цінним подарунком:

1. ЗЛОТАРЕНЧУК Галину Іванівну – розподілювача робіт ц.74.
2. КІЗЮНА Володимира Карловича – фрезерувальника ц.75.

6. За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-
ства та високий професіоналізм нагородити грамотою 
Красилівської райдержадміністрації та Красилівської 

районної ради й цінним подарунком:
1. ЗАЇКУ Валерія Васильовича –слюсаря-інструментальника ц.73.
2. ЯРМОЛЮКА Василя Петровича – водія автотранспортних засобів ц.85.
3. КОРДУБАН Оксану Олександрівну – інженера-технолога 1 кат.ц.72 ТВ.
4. МАЗУРКЕВИЧА Вадима Олександровича – контролера верстатних та слюсар-

них робіт ц.72 ВТК.
7. За вагомий особистий внесок у розвиток підприєм-

ства та високий професіоналізм нагородити грамотою 
Красилівської міської ради та цінним подарунком:

1. ГОЛІЦИНА Сергія Вікторовича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.95.
2. РИЖУК Ганну Іванівну – диспетчера ц.73.
3. ШУЛЬЦА Анатолія Юліановича – слюсаря з механоскладальних робіт ц.74.
4. МОЙСЕЄНКА Вадима Олеговича – машиніста компресорних установок ЕМС.
5. ВОЛОШИНУ Аллу Дмитрівну – начальника фінансового сектору.ц.72 .

Директор ДП «Красилівський агрегатний завод»    О.ПРОЦЮК.

З нагоди відзначення професійного свята Дня 
машинобудівника та 52-ї річниці заснування 

заводу, згідно наказу по підприємству №198 від 
24.09.2020р. всі працівники заводу відзначені 
грошовою премією в розмірі 500 гривень, крім 

порушників трудової та виробничої дисципліни.
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 рукам робітничим!
Сьогодні на ДП «Кра-

силівський агрегатний за-
вод» працює понад 600 робіт-
ників і службовців. З них 23 
– віддали підприємству 45 
і більше років. Завжди пра-
цювали старанно, добро-
совісно, були наставниками, 
передавали свій досвід моло-

дим колегам. ЗАЇКА Валерій Васильович – слю-
сар-інструментальник цеху № 73.

ГАЛИШ Микола Іванович – голова 
профспілкового комітету заводу.

ЛАВРЕНЧУК Василь Іванович – за-
ступник начальника виробництва.

ДЕНИСЮК Анатолій Федорович – 
електромонтер цеху №78.

БЕРЕЗА Микола Володимирович – 
налагоджувальник цеху № 78.

Не дивлячись на труднощі, ДП 
«Красилівський агрегатний завод» 
придбав лазерну установку, яка ви-
конує всі операції за заданою про-
грамою з точністю до мікрона. Її, а 
також станки з програмним управ-
лінням, обслуговують оператори 
верстатів із вищою інженерною 
освітою. ПАСІЧЕНКО Вадим – оператор вер-

статів із програмним управлінням.

РОМАНЮК Михайло – начальник 
бюро програмного управління.

МАСЛОВСЬКИЙ Анатолій – оператор 
верстатів із програмним управлінням.

Прийміть найщиріші вітання 
від колективу редакції з нагоди 

професійного свята!
КРАВЧУК Юрій – оператор верстатів 
із програмним управлінням.


