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<<< профактив

Будут ли взлетать в небо
украинские “Ан“-ы?

Нова Галузева Угода
Якою їй бути?
В ЦК Профспілки розпочато практичну підготовку
проекту Галузевої Угоди авіаційної промисловості
України на 2008 рік. Працює робоча група, до участі
в її роботі запрошені представники соціальних партнерів ПАУ – Мінпромполітики, Фонду Держмайна,
Асоціації “Укравіапром”. Визначені етапи роботи,
конкретні терміни тощо.
Що ж нового пропонується до розгляду?
По-перше, за основу майбутньої Угоди взяти діючу, оскільки, за переконанням більшості профкомів,
вона досить відпрацьована за змістом і формою.

<<< актуально

Кому и зачем нужен новый устав?
Об этом рассказывает лидер первичной организации ПАУ
В продолжение темы о незаконном “протягивании“ нового Устава на АНТК им. Антонова, мы публикуем интервью с председателем ПО ПАУ на предприятии, Валерием Буслаевым.

— Валерий Алексеевич, мы знаем,
что известным событиям на АНТК
предшествовала проверка предприятия специалистами ГлавКРУ.
Результаты проверки ГлавКРУ обнародовало через СМИ.
Действительно, на предприятии работала комиссия ГлавКРУ с соответствующей проверкой. Комиссия ГлавКРУ
по результатам проверки АНТК делает
вывод: управление предприятием происходит неэффективно. А потому, на
взгляд членов комиссии, необходимо
устранить руководство АНТК и дело
передать в Генеральную прокуратуру.
Результаты проверки попали в средс-

тва массовой информации, несмотря
на то, что у администрации АНТК
есть много вопросов относительно
обоснованности выводов комиссии.
Зачем необходимо было давать такую
информацию через СМИ? Такую информацию, как известно, начал распространять руководитель ГлавКРУ
Андреев П.П.
Предприятие обращается в суд с исковыми требованиями к председателю
ГлавКРУ Андрееву П.П. и Голосеевский райсуд г. Киева выносит решение
о запрете ГлавКРУ до окончательного
решения с проверкой деятельности
АНТК распространять какие-либо

сведения, как в средствах массовой
информации, так и иными способам.
— Кому и зачем понадобилось менять Устав АНТК?
Параллельно этим событиям в Правительстве начал готовиться вопрос о
смене руководства АНТК. Чтобы реализовать такую задачу, необходимо
изменить устав предприятия. Действующий Устав АНТК предусматривает,
что ответственным руководителем
предприятия является Генеральный
конструктор АНТК. Так было в течении 61 года существования нашего
предприятия. Проект же нового Ус(продолжение — на с.2)

По-друге, обговорити та при необхідності внести до
діючої Угоди зміни і доповнення, що стосуються наступного:
— розмірів оплати праці (мінімальних тарифів робітників і мінімальних співвідношень посадових окладів
інженерно-технічних працівників і службовців);
— темпів зростання обсягів виробництва, як бази
для підвищення рівня оплати працюючих в галузі;
— збільшення долі заробітної плати у загальних витратах виробництва;
— обмеження скорочень працівників та забезпечення більш повної і продуктивної їхньої зайнятості;
— підсилення ролі трудових колективів та їх повноважних представників – первинних організацій ПАУ
в управлінні підприємствами;
— сприяння (організаційне, фінансове) роботодавців
ефективній роботі первинних організацій ПАУ в інформаційному, спортивно-масовому та соціальному
напрямках.
Завершити підготовку профспілкового варіанту проекту Угоди планується до засідання ЦК Профспілки
– 23-24 жовтня цього року, а вже протягом наступного тижня вступити в колективні переговори із Сторонами Угоди.
Укласти нову Галузеву Угоду профспілкова сторона
пропонує не пізніше 1 грудня, з тим, щоби надати
можливість підприємствам галузі своєчасно провести кампанію по укладенню колективних договорів на
наступний рік.
Юрій ЄФРЕМОВ, заст. Голови ПАУ

<<< оголошення

Семінар-нарада головних редакторів
23 жовтня 2007 року у Києві за ініціативи Профспілки авіабудівників України відбудеться семінарнарада головних редакторів багатотиражних газет
підприємств галузі.
Мета проведення заходу – налагодження
зв’язків між ЗМІ та Профспілкою авіабудівників України, зміцнення співробітництва, активізація інформаційного обміну, участь журналістів багатотиражних
газет у висвітленні діяльності профспілкового активу
галузі.
В цей день розпочне роботу чергове засідання Центрального Комітету Профспілки. Тому, сподіваємось, що колеги зможуть взяти участь у висвітленні
засідання ЦК ПАУ. Після перерви в роботі засідання
учасники семінару-наради розпочнуть свій захід.
Планується, що керівники багатотиражних видань
зможуть отримати довідкову інформацію про історію
Профспілки авіабудівників України та щодо сучасного

стану і перспектив соціально-економічного розвитку
авіабудівної галузі. На семінар-нараду запрошений
представник прес-служби Міністерства промислової
політики України.
Планується заслухання лекцій фахівців апарату Федерації профспілок України та підприємства
“Профінформ” ФПУ, обговорення в рамках круглого
столу питань щодо взаємозв’язку та проблем галузевих ЗМІ, обмін досвідом тощо.
Всім керівникам багатотиражних газет підприємств галузі надіслані запрошення. У разі виникнення певних труднощів чи запитань прохання невідкладно зв’язатися з нами за телефоном, вказаним
нижче.
Довідки за телефоном 279-16-45,
e-mail: aviabudivnyk@narod.ru
Редакція газети “Авіабудівник України

Парижская
осень
Как проходил семинар
МФМ во Франции
читайте на с.4
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Кому нужен новый устав АНТК?

<<< перспективи

В продолжение темы о незаконном “протягивании“ нового устава на АНТК
им. Антонова, мы публикуем интервью с председателем ПО ПАУ на предприятии, Валерием Буслаевым. (Продолжение, начало — на с.1).

тава предусматривает, что управление
предприятием осуществляет директор,
контракт с которым заключает генеральный директор ДАК “Авиация Украины”
по согласованию с Минпромполитики
Украины. Возникает вопрос – почему контракт раньше заключался руководителем
предприятия с Минпромополитики, а сейчас вдруг этим стал заниматься концерн?
Проект нового Устава также предусматривает должность генерального конструктора, который работает под руководством
директора. При этом генконструктор отстранен от управления деятельностью
предприятия. Т.е., генконструктор должен
быть в подчинении директора. С этим категорически не согласен трудовой коллектив предприятия.
Также проект Устава расписывает, как
необходимо проводить конференции профсоюзной организации – с установкой
кворума и принятием решений большинством голосов. Позвольте, но ведь для этого
существует Закон “О профессиональных
союзах, их правах и   гарантиях деятельности” и Устав Профсоюза авиастроителей Украины. Там четко выписан порядок
проведения подобных мероприятий. Но
в проекте Устава предлагается избирать

профсоюзный комитет на 2-3 года. При
том, сама процедура избрания выписана
вопреки сложившимся традициям и вряд
ли будет отображать истинное волеизъявление членов трудового коллектива.

совещании председателей цеховых комитетов совместно с профкомом, к Президенту Украины, Премьер-министру,
СНБО Украины, Председателю Парламента, МППУ.

Весь этот проект Устава сделан за спиной
нашего трудового коллектива. Данный
проект уже представлен Министерством
промышленной политики Украины и внесен на рассмотрение Кабинету Министров Украины. Никто даже не обсуждал с
трудовым коллективом необходимость каких-либо изменений в Уставе, а не то, что
сам проект Устава.

Мы просили внести ясность и дать объяснение по поводу ситуации – ведь трудовой
коллектив находится в неведении. Однако,
до сих пор (по состоянию на 3 октября
2007 года – Ред.) никакого ответа мы не
получили.

Соломенский райсуд г. Киева запретил
Генеральному конструктору АНТК Д.С.
Киве принимать новый устав (очевидно,
суд по ошибке решил, что инициатива изменений исходит от руководства АНТК)
или вносить изменения в действующий
Устав без обсуждения в трудовом коллективе АНТК.
В любой момент на предприятие могут
привести нового руководителя и даже
не спросят мнение трудового коллектива. Работники предприятия полностью
доверяют действующему руководству
– Генеральному конструктору Киве Д.С.
и его заместителям, которые полностью
оправдывают их ожидания, и которые не
являются чужими для нашего предприятия. Хуже всего, когда на предприятие
назначается человек со стороны, не знающий его специфики работы, и который
при этом будет пытаться навязать свои
правила работы.

Когда же нам стало известно о том, что
первый вице-премьер-министр Николай
Азаров по результатам заседания Правительства (протокол № 40) подписал
отдельное поручение Министру промполитики Головко А.И. в трехдневный срок
принять новый Устав АНТК, нас это возмутило еще больше. Мы подготовили и
направили в указанные адреса повторные
обращения трудового коллектива.
2 октября прошла встреча руководства
АНТК во главе с Генеральным конструктором АНТК Д.С. Кивой с трудовым коллективом предприятия. Работники АНТК
с возмущением восприняли информацию
о том, что тайно, без их ведома, предпринимаются подобные попытки безосновательно устранить руководство предприятия. По результатам встречи трудовой
коллектив принял обращение, которое
подписали свыше 3,5 тыс.человек. Адресовано оно во все возможные инстанции
– от Президента Украины до киевского
мэра.

—Трудовой коллектив пытался обращаться за помощью?

Мы в напряженном состоянии, в профкоме постоянно находятся люди, расспрашивают, что происходит, что будет.  

Да, и неоднократно. Так, 5 сентября мы
направили обращение, утвержденное на

Беседовал с Буслаевым В.А.
главред “АУ” Александр ПАЛИЙ

<<< профнавчання

Виїзне засідання профактиву “Авіанту”
За планом роботи
профспілкового комітету у
вересні відбулося чергове
засідання-семінар профактиву підприємства, яке проводилось на території бази
дитячого оздоровчого табору “Сокіл” в Євпаторії. В
цьому місті і саме на цій базі
протягом багатьох років
влітку оздоровлюються діти
заводчан.
В таборі учасників
семінару гостинно зустріла
господиня – директор цього закладу Валентина Семенівна Юрченко. І справді
- Господиня, бо все навкруги
до ладу: чисто, гарно, охайно,
красиво. Уся територія, засаджена квітами та дивовижними
екзотичними насадженнями,
нагадує ботанічний сад. Не
менше вразили нас і побутові
умови в таборі, і сам обслуговуючий персонал. При спілкуванні з колективом семінаристи найперше поцікавились
відпочинком наших дітей, де
при цьому були висловлені й
вислухані всі враження і побажання на майбутнє як вихователів, так і наші.

Програма
проведення семінару була насиченою – розглянуто дванадцять
запланованих питань. Голова
профспілкового комітету Анатолій Іванович Коротенко
доповів, докладно зробивши
аналіз, про підбиті підсумки
літнього оздоровлення заводчан та їхніх дітей.
Начальник служби
охорони праці заводу Прокопенко Д.К. у своєму лекційному занятті довів до відома
активу про зміни в Законі з
охорони праці, детально розповів про оформлення актів
побутових та виробничих
травм, наголосив на важливості проведення усіх ступеневих контролів, дав вичерпні
відповіді на численні злободенні запитання, з якими часто-густо стикаються голови
цехкомів.
Як зменшити профзахворювання та передбачити
їх, про доцільність проведення профоглядів та як знизити
захворюваність робітників,
про необхідність відкриття
терапевтичного
стаціонару
– розповіла завідуюча МСЧ

Альошина Н.Г.
Настала осінь, вже
й зима не за горами, тож не
обійшло увагою голів цехкомів і питання підготовки
заводу до роботи в осінньозимовий період. Проблеми
з підготовкою до роботи є в
кожному підрозділі. Питання,
що увійшли до Додатку № 1
Колдоговору, і багато інших,
які ще не виконані, стоять на
порядку денному профспілкового активу, який звернувся до
адміністрації заводу з вимогою безумовного виконання
пунктів стосовно підготовки
до зими.
Значна частина уваги приділялась питанням організаційно-масової роботи.
Для подальшого ознайомлення та обговорення  на зборах у
своїх підрозділах профактиву
було запропоновано проект
Положення про цехову профспілкову організацію.
Розглядались питання про обов’язкове ведення
профспілкового діловодства,
наочної агітації, про ревізію
матеріальної допомоги, про
роботу
серед
робітників

г а л у з і

підрозділів щодо вступу до
нашої Профспілки, мотивацію профспілкового членства
та багато інших питань. Обговорене та прийняте рішення
про проведення щорічного
конкурсу на кращу цехову
профспілкову організацію.
Побували учасники
семінару і на цікавій екскурсії
по місту. Вони відвідали
краєзнавчий музей, побачили
прикрасу Театральної площі
– міський театр ім. О.С. Пушкіна, Собор Святого Миколая,
церкву пророка Іллі, мечеть
Хан-Джамі, мечеть Шукурума-Ефенді та багато інших
архітектурних
пам’ятників
міста.
Не оминула увагою
семінаристів
адміністрація
оздоровчого табору й в День
народження заводу. Працівники табору підготували святкову концертну програму, а наші
активісти, в свою чергу, провели цікаві веселі конкурси.
Валентина ВЕРТАЙ,
заступник голови
профкому ПО ПАУ
на ДП “КиАЗ “Авіант”

“Авіація України”
буде співпрацювати
з австрійцями
Державний
авіабудівний
концерн
(ДАК) “Авіація України” і компанія
Luftfahrttehnik-Projekttentwicrlung
GmbH (Австрія) 5 жовтня в місті Грац
(Австрія) підписали меморандум про
партнерство і співпрацю.
Як передає кореспондент УНІАН, про
це повідомив генеральний директор –
голова правління ДАК “Авіація України”
Олег Шевченко 10 жовтня на пресконференції в Києві.
Компанія Luftfahrttehnik заявила, що
готова інвестувати 700 млн. євро в
проект виробництва модернізованих
літаків Ан-124-100М-150 “Руслан”, наголосив О.Шевченко.
За його словами, меморандум став результатом попередньої роботи австрійських і українських фахівців за оцінкою
розвитку ринку вантажних авіаційних
перевезень до 2021 року, згідно з
якою очікується щорічний приріст обсягів вантажних перевезень авіаційним
транспортом на рівні 6,5% і за 20 років
обсяг авіаційних вантажних перевезень
може збільшитись більш ніж утричі.
При цьому він відзначив, що як перший
проект співпраці австрійської і української авіаційної промисловості вибрано
саме проект глибокої модернізації, сертифікації за міжнародними стандартами, підготовки і серійного виробництва
в рамках міжнародної кооперації літака
Ан-124-100М-150 “Руслан”.
Австрійська сторона бере на себе
зобов`язання з формування групи інвесторів для реалізації проекту. За їх
оцінками, сумарні інвестиції для готовності до серійного виробництва повинні становити приблизно 700 млн. євро,
з них приблизно 145 млн. євро повинні
бути вкладені в устаткування і інструмент, і близько 190 млн. євро - у створення дослідних літаків і сертифікацію
за міжнародними стандартами.
На попередніх зустрічах австрійських
фахівців з фахівцями АНТК імені Антонова було запропоновано спільну
розробку проекту модернізованого літака на базі літака Ан-124-100М-150,
який підніматиме до 150 тонн вантажу,
матиме кращі характеристики щодо
дальності польоту, економічну ефективність і відповідатиме сучасним вимогам щодо екології і безпеки польотів.
На думку австрійської сторони, у разі
використання в конструкції літака
новітніх розробок світової авіаційної
індустрії в галузі будівництва двигунів,
авіоники, систем автоматичного контролю параметрів роботи агрегатів літака, систем вантаження-розвантаження,
модернізований літак Ан-124 перевершуватиме всі західні вантажні літаки
за питомою вартістю перевезення вантажів, включаючи і літак Boeing-7478F, який створений для контейнерних
перевезень. Такий літак відповідатиме
міжнародним стандартам і не матиме
обмежень у продажах і польотах до
будь-якої країни світу.
За оцінками європейських аналітичних
інститутів, обсяг продажів такої версії
літака Ан-124 може становити до 300
літаків.
За матеріалами УНІАН
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Слово предоставляется спортсменам отрасли
Значительная часть спортсменов, представлявших
ПАУ на последней межотраслевой Спартакиаде,
была от ГАХК “Артем”. Чем
Вы объясняете такое активное участие спортсменов
Вашего предприятия?

Юрий Баринов

Олег Дзисяк

Владимир Ляшенко

Александр Закаблук

Юрий Баринов,
руководитель спортклуба “Сокол” (ГАХК “Артем”):
К сожалению, не все спортсмены смогли присутствовать
на Спартакиаде, в частности
футбольная команда предприятия. На межотраслевую
Спартакиаду поехали те, кто
завоевал первые места на VI
Спартакиаде отрасли. Некоторые, к сожалению, не смогли
поехать. Однако несмотря на
все трудности нашим ребятам
удалось достойно выступить.
Наши спортсмены – работники
ГАХК “Артем“. Прежде всего
- это те из них, кто больше
внимания уделяет спорту. Для
них созданы все условия.
На нашем предприятии культивируются такие виды спорта
как гимнастика, шашки, шахматы, настольный теннис, армрестлинг, игровые – волейбол,
баскетбол, футбол; а также
футзал и легкая атлетика. Есть
у нас школа дзюдо. Все сотрудники предприятия и их дети
имеют возможность бесплатно
посещать спортклуб.
На последней VI Спартакиаде отрасли мы заняли первое
командное место благодаря
тому, что смогли собрать
лучшую команду спортсменов.
Все понимали, как необходима
была эта победа. Поэтому честь
флага и славное имя нашего
предприятия мы отстояли.
Кроме того, наших спортсменов
вдохновляла группа поддержки
– наши артемовские болельщики. Поэтому, если бы мы не заняли первое место, нас просто
никто не понял бы.
Благодаря постоянной заботе
руководства ГАХК “Артем” в
лице Президента – председателя правления Станислава
Смаля и профкома предприятия
наши работники имеют чудесную возможность держать себя
в отличной спортивной форме.

Николай Гурин

Денис Гурьев

Олег Дзисяк,
капитан команды ГАХК “Артем”,
мастер спорта СССР и международного класса:
Я занимаюсь гиревым спортом
с 1986 года. Работаю тренером
в тренажерном зале. Вместе
со мной к спортивным победам
стремится и мой брат. К нам
приходят бесплатно заниматься
работники завода. Воспитанников у меня немного, но это
я объясняю тем, что сам не

завершил спортивную карьеру.
На последней Спартакиаде мои
воспитанники одержали победы
в разных категориях, получив
первые места, например, братья Яковченко – Анатолий
и Владимир. На последних
Спартакиадах в гиревом спорте
мы занимали постоянно первые
места. Гиревой спорт – только
для настойчивых и трудолюбивых людей. Недостаточно быть
просто сильным. Надо иметь
соответствующую выдержку,
умения и владеть техникой.
Эффективная система стимулирования работников предприятия и создание соответствующих условий для занятия
спортом позволяют нашим
работникам из года в год завоевывать первые места на различных соревнованиях. На тех
же предприятиях, где нет такой
мощной спортивной базы, как
у нас, – “соответствующий”
уровень физической подготовки работников, присутствует не
всегда нормальная моральнопсихологическая атмосфера.
Когда мы чувствуем поддержку,
то есть желание выступать и
тренироваться.
Які Ваші враження від цьогорічної Спартакіади та чи
вперше виборюєте призові
місця для нашої Профспілки?
Володимир Ляшенко
(І місце з армспорту),
ДП “ХМЗ “ФЕД”:
На подібній Спартакіаді я виступаю за Профспілку авіабудівників України вперше, приймав
участь лише у галузевій Спартакіаді. Загалом, Спартакіада
мені сподобалась – все чудово
організовано. Все було добре.
У майбутньому також хотілося
б представляти Профспілку
авіабудівників України і виборювати для нашої Профспілки
нові перемоги.
Довольны ли Вы государственной политикой в сфере
спорта и физической культуры?
Александр Закаблук,
(І место по настольному) ДП
“ХМЗ “ФЭД”:
Честно говоря, мне абсолютно
не нравтся отношение государства к спорту. Уверен, если
бы не наше славное предприятие – “ФЕД”, то лично
мы вообще остались бы без
спорта. Приятно, что наш завод
постоянно выделяет средства
на проведение спортивных мероприятий и участие команды
завода в Спартакиадах. Хотелось бы поблагодарить директора нашего завода Жданова
Александра Андреевича и
председателя профкома пред-

приятия Тындика Владимира
Тихоновича за всемерную
заботу о трудовом коллективе,
за то, что с пониманием относятся к молодежи и помогают
воплотить в жизнь наши мечты.
Передаем через газету от нас
также большое спасибо Гурину
Николаю Николаевичу,
тренеру команды. Нам обидно,
что наше государство не уделят
должного внимания спорту,
разве что активно пропагандируется лишь футбол, остальные же виды спорта словно не
существуют.
Каковы Ваши впечатления
о Спартакиаде, об уровне ее
организации? Какие чувства Вас одолевают, ведь три
Ваших воспитанника получили призовые места?
Николай Гурин,
тренер ДП “ХМЗ “ФЭД”:
Чувства хорошие. Нашему
предприятию есть, чем гордиться. Гурьев, Ляшенко,
Закаблук выступили очень
хорошо. Я очень доволен результатами. Так что победные
лавры увезем с собой абсолютно заслуженно.
Общие впечатления у меня
тоже хорошие. Но все-таки
наблюдалась на Спартакиаде
какая-то “тишина”. По непонятным причинам присутствует
очень мало болельщиков. В
прошлом году было намного
болельщиков, что придавало
участникам состязаний бодрости и укрепляло их дух. Однако,
меньшее количество болельщиков не повлияло на нашу
команду.
Как Вы достигли таких успехов в спорте?
Денис Гурьев,
(І место по армспорту),
ДП “ХМЗ “ФЭД”:
Думаю, что своим успехом я
обязан, прежде всего, тренеру.
Также помог упорный труд над
собой – большое количество
тренировок. Подобные Спартакиады также помогли приобрести бесценный опыт. Кроме того,
на нашем заводе уделяется достаточное внимание развитию
рабочего спорта. Как следствие, на предприятии много
различных спортивных секций, очень много работников
посещают тренажерный зал.
Благодаря подобным поездкам
рабочие имеют возможность не
просто проявить свои силы и
опыт, но и побывать в различных уголках страны. У нас на
предприятии свою спартакиаду
проводит также корпорация
“ФЕД”. Мы очень рады, что есть
такие мероприятия!
Опрос проводили
Александр ПАЛИЙ,
Карина ПЛАХОВА
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Парижская осень
Осенью, как известно, принято подводить
итоги проведенной работы, строить планы
на будущее. Для эффективной работы любой
профсоюзной организации, необходимо иметь
квалифицированный кадровый потенциал.
Этому призваны помочь семинары, проводимые в рамках проекта МФМ.
В этом году семинар по проекту МФМ, который проводил французский профсоюз «Рабочая
сила», состоял из четырех частей: первые три
занятия (по 2-3 дня) состоялись в Киеве, заключительное, подводящее итоги – в Париже.
Париж – великий, вечный, красивейший город
мира, известный нам прежде всего Собором Парижской Богоматери, Лувром, Эйфелевой башней, столица мировой моды.   Но нашей группе
повезло вдвойне – мы узнали Париж еще и с профсоюзной стороны – и он нас опять удивил. Мы
посетили профсоюзные комитеты трех компаний
и офис профсоюза «Рабочая сила». Руководили
нашей делегацией Ярема Жугаевич – Председатель  ПАУ, и Жан Ив Сабо – зам. председателя
профсоюза «Рабочая сила».
При посещении компании EUROCOPTER мы
познакомились с работой профкома на предприятии, производящем лопасти к вертолетам
разных модификаций, пообщались с рядовыми
членами профсоюза “РС”, с председателем профкома, директором. Так же, как и у нас, на предприятии заключается коллективный договор, и
он распространяется на всех работников, члены
профсоюза платят взносы, проводятся собрания,
выборы.   По-другому построена культмассовая,
спортивная и оздоровительная работа – ею занимается специальный выборный (не профсоюзный) орган – Комитет предприятия.
На следующий день мы посетили компанию IBM
– там у профсоюзного комитета свои проблемы –
по своей специфике работы у рядового работника нет своего постоянного места работы, так как
он может работать в одном из 12 офисов Парижа,

где ему удобней. Поэтому нет постоянного контакта с членами профсоюза, тяжело проводить
собрания, выборы, затруднительно распространять информацию о работе профсоюза. Люди не
знают друг друга.
Яркие впечатления оставило посещение профсоюзного комитета предприятия “Эйфелева башня”. На этом предприятии работает около 300 чел.  
Устоявшиеся принципы работы, постоянный состав коллектива делают работу профкома гораздо
легче, чем на ранее посещенных предприятиях.
На Эйфелевой башне, благодаря нашим профсоюзным коллегам, мы посетили святая святых
– машинное отделение, приводящее в движение
лифты башни, которое сохранило свою первозданную механическую конструкцию.
Подводили итоги и строили планы на будущее
участники семинара в офисе профсоюза «Рабочая сила». Главная цель семинара – обучить
тренеров профсоюзных организаций, которые
смогли бы передать свои знания рядовым членам
Профсоюза – была достигнута.
Андрей СИДОРОВ, зам. председателя
ПО ПАУ в ГАХК “Артём”

Участники семинара МФМ возле Эйфелевой башни

<<< мнение
Профсоюзы Украины
имеют значительно
большее членство, однако
меньшую, чем в Западной
Европе, информированность о функциях профсоюза, что в свою очередь
порождает определенную
апатию в вопросах членства в профсоюзе. Кроме
того, наши профсоюзы занимаются не свойственной

с точки зрения западноевропейских коллег работой
(обеспечение досуга,
распределение путевок,
санаторно-курортное
лечение и т.п.) Полное
отсутствие забастовочного
фонда также не лучшим
образом влияет на защиту
прав работников.
Позитивным моментом является более разветвлен-

ная и численная структура
профсоюзов Украины,
но в условиях зависимости от работодателя и
государства этот фактор
носит часто номинальный
характер.
В целом полученные знания и навыки возможно
адаптировать на профсоюзных организациях Украины. Главным препятстви-

ем профсоюзной работы
является слабое правовое
поле и отсутствие доступа
к законотворчеству в этой
сфере. Необходимо иметь
представителей профсоюзов в Парламенте.
Михаил КОДАК,
слушатель семинара МФМ
ГХАК “Артем“

На “ФЭД“ прошел конкурс “Лучший по профессии”
На Харьковском заводе «ФЭД»
среди молодых рабочих был
проведен конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».
В конкурсе приняли участие 24
человека, которые имеют профессии токаря, фрезеровщика,
доводчика, оператора станков
с программным управлением и
слесаря-инструментальщика.
Конкурсная комиссия подвела итоги. Первое место с вручением диплома и денежной премии присуждено: токарю 16 цеха Максиму

Синице и доводчику этого же цеха
Дмитрию Украинцу, токарю 25
цеха Александру Касперскому,
фрезеровщику 26 цеха Ивану Новосельскому, наладчику станков с
ПУ 11 цеха Вячеславу Витер.
Второе место с вручением диплома
и денежной премии присуждено:
токарю 20 цеха Александру Россинскому и фрезеровщику 20 цеха
Николаю Педченко, токарю 27
цеха Виталию Скоркину, фрезеровщику 12 цеха Василию Задое,
доводчику 16 цеха Александру
Дмитрову.

Третье место с вручением диплома
и денежной премии присуждено:
токарю 12 цеха Виталию Бондаренко, токарю 26 цеха Алексею
Каминер, доводчику 16 цеха Евгению Дригайло и слесарю-инструментальщику 27 цеха Андрею
Киселю.

Александр Педченко; токари 27
цеха Виктор Войтенко и Антон
Мельников; токарь и фрезеровщик 25 цеха Олег Беловицкий и
Александр Пархоменко; доводчик 16 цеха Евгений Мотовилов;
оператор станков с ПУ 11 цеха Андрей Мойко.

За активное участие в конкурсе,
приказом по заводу, подписанным
директором А.А. Ждановым, премированы следующие молодые рабочие: токари 26 цеха Дмитрий
Кробинец, Анатолий Лынков и
Андрей Селезнев; токарь 20 цеха

За профессиональную подготовку
молодых кадров объявлена благодарность и премированы наставники, чьи ученики в конкурсе на звание «Лучший по профессии» заняли
первые места: токарь 16 цеха А.В.
Будков, полировщица 16 цеха Н.В.

Чи добре ти знаєш
Укрпрофавіа?
По горизонталі:
2. Основна функція Профспілки
авіабудівників України, визначена в її
Статуті.
4. Гроші, що їх видають працівникові в
рахунок належної йому заробітної платні.
7. Прилад для передачі та прийому
графічної інформації та документації в
оригінальному вигляді засобами зв’язку.
9. Виборний орган Профспілки
авіабудівників України.
11. Пристрій для підйому вантажу.
12. Підприємство авіабудівної галузі.
13. Збірка норм про працю.
15. Орган, що вирішує трудові спори.
17. Спеціальне приміщення для стоянки
та ремонту літаків, вертольотів,
дирижаблів.
19. Термін, на який була укладена
Галузева угода авіаційної промисловості
у 2002 році.
20. Міжнародна профспілкова
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організація, що реалізує спільно з
Профспілкою авіабудівників проект по
підготовці профспілкових викладачів.
21. Літак-рекордсмен.
25. Здійснення платежу.
26. Орган, що акумулює кошти
соціального страхування.
27. Розмір оплати праці за одиницю часу,
по визначеному розряду.
29. Спеціаліст з середньою технічною
освітою.
31. Документ із записом всього, що
відбувається на засіданні профкому
ПО ПАУ.
33. Підприємство, чия команда посіла І
місце в групі В на 6 Спартакіаді ПАУ.
35. Заклад, де проводять час діти, поки
батьки на роботі.
37. Керівник, який очолює Профспілку
авіабудівників України.
39. За чим звертається роботодавець
до профкому при звільненні члена
профспілки?
41. Форма об’єднання підприємств.
43. Підприємство авіабудівної галузі, що
генерує нові ідеї.
44. Процедура при укладенні

Друк виконано:
видруковано в
ПП «Трейд-Інформ»,
м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6.
Виходить двічі на місяць.
Наклад: 2500 примірників.

колективного договору.
45. Чоловіче ім’я.
По вертикалі:
1. Окрема область діяльності, науки,
виробництва.
3. Державний орган, який здійснює
судочинство по трудових справах.
4. Спеціаліст по управлінню літальними
апаратами.
5. Авіаційний науково-технічний
комплекс.
6. Масові спортивні змагання, що
проводить Профспілка авіабудівників.
8. Непорозуміння між роботодавцем та
працівником.
10.Нормативно-правовий акт про
професійні спілки їх права та гарантії їх
діяльності.
12. Обрання Голови ПАУ шляхом
голосування.
14. Масова організація, що на
добровільних засадах об’єднує
працівників авіабудівної галузі.
16. Задум, проект, що передбачає
перебіг подій у житті ПАУ в наступному

Реєстраційне свідоцтво: КВ
№11645516
від 15.08.2006
Підписано до друку 11.10.2007
Замовлення № 6

Новикова, токарь 25 цеха С.Г.
Смирнов, фрезеровщик 26 цеха
Ф.Ф. Момот, наладчик 11 цеха
И.Ю. Кобылинский. За активное
участие в организации и проведении конкурса профессионального
мастерства также премированы: заместитель начальника 26 цеха В.Ф.
Болотский, ведущий инженер УК и
СБО Г.Н. Большаков, инженер по
работе с молодежью УК и СБО А.С.
Светличная-Билецкая.
Инна ПИДЯК, главный редактор
газеты “Федівець”

році.
18. Закріплений законом спосіб
реалізації прав та інтересів працівників,
профспілки, громадян.
22. Речовина, що здатна поширюватися
в усьому доступному для неї просторі,
рівномірно заповнюючи його.
23. Птах, зображений на Логотипі ВАТ
“Мотор Січ”
24 Авіаконструктор.
28. Організація, що об’єднує більшість
галузевих профспілок України.
30. Компанія, що створюється для
управління дочірніми підприємствами
32. Голова спільного представницького
органу профспілок
34. Результат домовленості профкому з
адміністрацією підприємства
36. Одиниця виміру робочого часу
38. Хімічний елемент, м’який ковкий
среблясто-білий метал.
39. Спільна присутність профактивістів
для обговорення та прийняття рішень
40. Реакція ФПУ на підвищення цін на
газ у 2006 році
42. Профспілкова (громадська)
діяльність.

