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Відбулося

Завод відвідав генеральний директор ДК «Укроборонпром»

Разом із тим було розглянуто перспективи розвитку підприємства на найближчі 5
років, плани щодо залучення іноземних інвестицій для подальшого розвитку виробницва.
Генеральний директор ДК «Укроборонпром» висловив задоволення з приводу візиту та запевнив про всіляку підтримку для стабільної роботи підприємства.

Галина КОСЮК.

Привітали ветеранів АТО

Нещодавно з робочим візитом на ДП «Красилівський агрегатний завод» побував
генеральний директор ДК «Укроборонпром» Фоменко Ігор Олександрович. Він оглянув цехи, ознайомився з виробництвом, умовами праці, проживання іногородніх працівників у заводському гуртожитку, побував на виставці виробів військової техніки та
товарів народного споживання, що виготовляються на підприємстві.
У розмові з директором заводу Ігор Олександрович підняв питання, щодо виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців нинішнього року та обговорив
перспективи виготовлення нової продукції. Олександр Феодосійович Процюк зазначив, що план реалізації продукції за цей час завод виконав на 106,4%, а план обсягів
виробництва – на 105% та запевнив, що фінансовий план 2020 року буде виконаний.

14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. В зв’язку з цим адміністрація підприємства та профспілковий комітет прийняли спільне рішення про
відзначення працівників, які брали безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Напередодні свята грамоти та грошові премії були вручені заступнику директора
з безпеки Сергію Мотоліну, слюсарю-ремонтнику цеху №73 Олександру Гринчуку,
токарю цеху №73 Юрію Муляру, мийнику транспортних засобів цеху №85 Юрію
Сікалюку та штукатуру цеху №75 Володимиру Кошовому.
Головний інженер підприємства Володимир Іванюк та голова профкому Микола Галиш від імені колективу заводу подякували ветеранам за їх участь в АТО й
побажали їм і їхнім родинам міцного здоров’я, миру, благополуччя та щасливого
довголіття.

Галина КОСЮК.
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Нагороджені за звитяжну працю на честь Дня машинобудівника
Ф ОТОРЕПОР ТАЖ

Від імені адміністрації, профспілкового комітету
ДП «Красилівський агрегатний завод» за трудові досягнення, з нагоди Дня машинобудівника України та
52-ї річниці заснування підприємства кращих виробничників привітали головний інженер Іванюк В.В. і
голова профкому заводу Галиш М.І.
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АГРЕГАТНИЙ

8 жовтня – День юриста України

3 стор.

25 жовтня – День автомобіліста

Андрій ГЛУХОВ, закінчивши Міжрегіональну академію управління персонаОлег ПЕТРІВСЬКИЙ – один з кращих водіїв автотранспортних засобів цеху
лом, працює начальником юридичного відділу ДП «Красилівський агрегатний №85.
завод».

До 55-річчя утворення заводу

Перший цех заводу

Разом із заводом, свій день народження святкує й цех №73, робітники якого 14
вересня 1968 року відвантажили перші деталі на Київське ВО ім.Артема. Сучасне
приміщення було ще в проєкті, а в колишньому панському будинку вже працювали верстати, за якими стояли як кваліфіковані робітники, так і учні, які прийшли
опановувати робітничі професії.
За весь час свого існування це був суто механічний цех, що виготовляв деталі
до авіаційної техніки, товари народного споживання та продукцію для головного
заводу та внутрішніх потреб із врахуванням розвитку складального виробництва.
Першим начальником цеху було призначено Віктора Івановича Сидоренка,
котрий працював на цій посаді з лютого 1969 до квітня 1971 року.
Минав час, змінювалися керівники цього підрозділу, в різні роки його очолювали Дробович О.А., Тізінберг Р.Б., Петров А.О., Мазур В.В., Ломакін В.Ф., Ригун
М.П., Жолнєров Д.К., Федорчук Ф.В., Вершецький М.П., Нанно П.Г., Кшевіцький
В.Й., Селезньов П.С., Лісовський В.К., Главацький С.А. Зараз посаду начальника
цеху №73 обіймає Селезньов Павло Самуїлович.
На початку діяльності в цеху було налаштовано роботу трьох дільниць: токарної, токарно-револьверної та фрезерувальної.
В 1970 році чисельність основних робітників цеху №73 становила 150 чоловік.
В 1974 році тут розпочали роботи з технічного переоснащення виробництва.
Було впроваджено чимало нової техніки, передових технологій, а згодом – бригадну форму організації праці.
Тут почали застосовувати нові методи виготовлення деталей, перейшли на їх
виробництво із токарно-револьверних верстатів на токарні автомати та холодну
висадку.
Найбільших обсягів виробництва та значних успіхів у роботі було досягнуто в
1977 – 1991 роках, коли цех очолювали Петров А.О і Федорчук Ф.В. У цей час у
цеху працювало 400 робітників.
У період розпаду СРСР і становлення самостійної України, цех, як і инші
підрозділи підприємства, зазнав різкого зниження виробництва. Проте керівництво заводу, інженерно-технічні працівники постійно шукали шляхи виходу з
такої ситуації. В цеху розпочали випуск нової продукції: електротехнічних приладів, найсучасніших на той час приладів обліку газу та низку газових опалювальних апаратів типу АОГВ.
У 2003 році, через структурні зміни в управлінні підприємством, до цеху №73
приєднали гальванічну та термічну дільниці, які до цього перебували в складі

Понад 40 років працює в 73 цеху слюсарем-інструментальником
Валерій Заїка. Досвідчений, старанний, відповідальний – такої думки
про нього в колективі.
У цьому ж цеху слюсарем з механоскладальних робіт трудиться
його син Віктор.
За вагомий особистий внесок у розвиток підприємства та високий
професіоналізм, з нагоди Дня машинобудівника України Валерій Васильович нагороджений грамотою й цінним подарунком Красилівської РДА та районної ради, а Віктор Валерійович – грамотою ДП
«Красилівський агрегатний завод» і грошовою премією.
цеху №97. Чимало зусиль для розвитку цих підрозділів доклали Писанка Є.П.,
Рухайло М.В., Бесараб В.А. і Оліщук І.В.
У 2007 році цех розпочав серійний випуск деталей до редуктора тиску газу
РТГК-10, конвекторів потужністю 2,3 кВт та 4 кВт, стабілізаторів тиску газу.
Після 2010 року в цеху №73 знову відбулися зміни: до нього було приєднано механічний цей №61 та зварювальний цех №82. У цей же час виділено гальванічну
дільницю, яка увійшла до складального цеху №95.
В цеху значно покращено умови праці робітників. Зараз тут встановлено нове
сучасне зварювальне обладнання, станки з програмним керуванням, які обслуговують спеціалісти з вищою освітою – інженери, програмісти, оператори.
Даний підрозділ, в якому зараз працює понад 160 робітників, освоїв випуск
нових видів військової техніки та товарів народного споживання.
У цеху працює чимало досвідчених працівників, яких поважають у колективі.
Серед них – токар Степасюк І.В., слюсар із механоскладальних робіт Блажей
М.М., слюсар-інструментальник Заїка В.В., диспетчер Рижук Г.І., начальник бюро
програмного управління Романюк М.В., електрозварники на автоматичних і напівавтоматичних машинах Федорчук Д.М. і Макарчук І.В., оператор верстатів із
ПК Горуха Д.В., начальник техбюро Чухрій М.П., інженер з організації та нормування праці Диса І.М., токар Кравчук С.Д., фрезерувальник Казмірук М.Я., терміст Найчук О.Д. і багато инших.

Галина КОСЮК.

