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Ключевая проблема для нас со-
стоит в том, что мы еще не мо-

жем достичь тех объемов, которые 
нам необходимы. И для этого есть 
несколько причин. Первая — уста-
ревшее оборудование, вторая — ка-
дры. Оборудование сейчас интенсив-
но, по мере возможности, меняется. 
Относительн о кадровых вопросов: 
следует сказать, что завод стремитель-
но «стареет»: более 40 % з аводчан — 
люди пенсионного возраста, а моло-
дежь идет на предприятие неохот-
но, предпочитая более легкие «хле-
ба». У нас имеется большой дефи-
цит квалифицированных рабочих. 
В наш отдел к адров для трудоустрой-
ства ежемесячно приходит в сред-
нем 50–60 ч еловек, каждый из них 
предъявляет документы, подтверж-
дающие, что у него есть 5–6 разряд. 
А на самом деле многие из них прак-
тически ничего не у меют делать. На-
шему же предприятию нужны высо-
коквалифицированные специали-
сты, а не бездельники. Поэтому мно-
гие новички в течение одного-двух 
месяцев отсеиваются. Кадровый го-
лод у нас очень х орошо ощущается.

Есть проблемы и по служащим, 
ИТР. Однако там все проще, т. к. для 

них работает молодежная програм-
ма, стимулирующая молодых спе-
циалистов. Из 13 цехов четыре цеха 
у нас возглавляют молодые люди, т. е. 
те, кто младше 35 лет.

Если говорить о наших заказчиках, 
то по тематике авиации мы работа-
ем, в основном, с российскими пред-
приятиями. Наше предприятие так-
же широко представлено в программе 
выпуска самолетов Ан-148 и Ан-158.

Около 50 % всех объемов, поми-
мо авиации, у нас составляет гидро-
эмульсионная аппаратура для шахт. 
Данную продукцию у нас покупа-
ют в основном украинские заказчи-
ки, а с недавнего времени мы пред-
ставлены уже и в России. И прият-
но отметить, что объемы заказов 
у нас растут. Все упирается лишь 
в то, что с большими объемами по-
ка не справляемся.

Так, при резком увеличении объе-
мов проявилась такая серьезная про-
блема, как достаточно большое коли-
чество брака. Поэтому устранению 
этой проблемы уделяется самое боль-
шое внимание. Вопрос качества у нас 
на первом месте.

Относительно работы профсоюз-
ной организации, то она работает 
стабильно, в соответствии с планами 
и задачами, возложенными на нее. 
На нашем предприятии охват про-
фсоюзным членством почти 100 %. 
Взаимопонимание между руковод-
ством завода и профкомом есть, и это 
помогает в работе.

Администрация предприятия фи-
нансирует культурно-спортивные 
мероприятия. Это — целевое финан-
сирование. У нас есть ветеранская во-

лейбольная команда, неоднократный 
чемпион первенства Украины. Не-
давно начали работу по проведению 
спортивных соревнований по на-
стольному теннису, бадминтону, шах-
матам, шашкам, домино. В этих видах 
спорта хотелось бы, чтобы финанси-
рования было больше.

Наш завод на очень хорошем сче-
ту у городских властей. Председатель 
правления завода является депутатом 
городского совета, является председа-
телем бюджетной комиссии горсове-
та. Он оказывает достаточно большое 
влияние на политику города. За по-
следнее время благодаря его усилия м 
удалось благоустроить территорию 
микрорайона, в котором находит-
ся завод. Дороги отремонтированы, 
освещение работает.

Следует отметить, что с приходом 
нового губернатора для нашего ре-
гиона и конкретно для города стало 
оказываться немало помощи в реше-
нии различных вопросов. К пример у, 
наша Днепропетровская область 
стала лидером в Украине по темпам 
ликвидации задолженности по за-
работной плате. Полтора года назад, 
до назначения нового губернатора, 
задолженность в области составляла 

127 млн. грн., теперь осталось мень-
ше 13 млн. грн.

В связи со сказанным хо телось 
бы подчеркнуть, что у нашег о пред-
прия тия долгов по заработно й пла-
те нет вообще. Зарплат у строго 
выплачиваем два раза в меся ц — 
7 и 23 числа. График выплат ы зар-
платы по предприятию не укос-
нитель но соблюдается. Размер за-
работ ной платы по предприятию 
расте т довольно высокими темпа-
ми. В прошлом году зарплата вы-
росла на 24 %. Единственный ню-
анс, что повышение зарплаты про-
исходит в тех подразделениях, кото-
рые наиболее интенсивно работают. 
Одномоментного повышения зар-
платы по всему предприятию у нас 
давно не практикуется.

Из-за того, что не производит-
ся перерасчет по разрядам, рабочие 
третьего и шестого разряда получа-
ют примерно одинаковую тарифную 
часть. За счет дополнительных над-
бавок, конечно же, дифференцируем 
их зарплаты. Но в принципе, это то-
же большая проблема, которую необ-
ходимо решать.

Записал Александр ПАлий

О сОциАльнОй сфере 
ПредПриятия

Проведена ревизия нашей социаль-
ной сферы: общежитий, лагеря тру-
да и отдыха детей, оздоровительной 
базы, где оздоравливаются наш и ра-
ботники в зависимости от професси-
онального заболевания и рекоменда-
ции врачей. Социальная сфера при 
поддержке администрации предпри-
ятия поднимается на ноги, делает 
успехи. Только в текущем году в дет-
ском лагере «Сокол», который нахо-
дится в прекрасном уголке возле Ки-
ева — Конча-Заспе, удалось побывать 
сотням детей наших работников. Ла-
герь работал в три смены.

При открытии лагеря было прият-
но смотреть, что его работа восста-
навливается, что это действительно 
нужно людям и что руководство за-
вода понимает это. Приятно было 
наблюдать и за изменениями, кото-
рые происходили с детьми. Ощуща-
ется, что после лагеря они стали ком-
муникабельнее, самостоятельнее, 
стали лучше понимать цену дружбе 
и человеческим отношениям. Видеть 
радостные улыбки на детских лицах 
было приятно — им в лагере интерес-
но. Многие хотели остаться в лагере 
и на вторую смену. Детский лагерь ра-
ботает для детей наших работников, 
чтобы они могли в нем отдохнуть, на-
браться сил, укрепить свое здоровье, 
получить технические знания, повы-
сить уровень культуры. Те, кто побы-
вал на детских концертах, которые 
проводились в лагере, удивлялись, 
как абсолютно разные дети смог-
ли за 21 день так сплотиться, найти 
общий язык, как смогли научиться 
всем номерам, которые демонстри-
ровали во время концертов. Следует 

сказать, что в нашей стране неталант-
ливых детей не бывает. Каждый ребе-
нок имеет талант. И уже от взрослых 
зависит, смогут ли они помочь детям 
раскрыть свои таланты. В нашем дет-
ском лагере как раз помогают про-
демонстрировать свои умения и та-
ланты. Сила коллективного общения 
в елика, убеждаешься в этом в очеред-
ной раз. И она несет в себе воспита-
тельную функцию.

Об ОхрАне трУдА

Как я уже сказал, в лагере дети бы-
стро находят общий язык, взаимопо-
нимание. Этого, увы, не всегда хвата-
ет в трудовом коллективе завода. При 
проведении трехступенчатого кон-
троля, например, обнаруживаешь, 
что вопросы, которые поднимались 
в прошлом году, ставятся и в этом. 
А потом выясняется, что решить 
многие из этих вопросов не составля-
ет особого труда. Например, вопросы 
принадлежности помещения, чтобы 
была вывеска. Или обеспечение по-

мещений, где находятся компьюте-
ры, огнетушителями. Это же элемен-
тарные требования безопасности тру-
да, в интересах защиты, прежде всего, 
работников. Почему не решить столь 
элементарные вопросы? Неужели на-
до ждать очередной проверки, чтобы 
она указала на изъяны в работе?

Уже подходит к завершению 
осень, близится зимний период, 
а до сих пор не все вопросы, с этим 
связанные, решены. К примеру, 
б ыли начаты ремонты на ряде со-
циальных объектов, производствен-
ных помещений еще в мае текуще-
го года, а многие ремонтные роботы 
до сих пор не завершены.

Вызывают обеспокоенность и во-
просы, связанные с ремонтом крыш 
производственных помещений. Это 
сказывается и на условиях труда, 
и даже эстетичный вид такого поме-
щения теряется. Нельзя допускать, 
чтобы производственные помеще-
ния заливали дожди, и из-за это-
го портилась техника, сырели поме-
щения. П онимаю, что проблемы эти 

накапливались в течение долгих лет 
и наслаивались друг на друга, а пото-
му за столь короткий период невоз-
можно все капитально отремонтиро-
вать. Но если не предпринять, хотя бы 
временные, меры до капитальных ра-
бот, мы окажемся в замкнутом кру-
ге: не успели отремонтировать одно, 
необходимо ремонтировать другое.

О техническОм 
ПеревООрУжении

Приятно отметить, что на нашем 
предприятии идет техническое пере-
вооружение. Были приобретены об-
рабатывающие центры. Первый об-
рабатывающий центр, который был 
у нас, МА-655 имел серийный но-
мер 17. Сейчас на заводе устанавли-
вается более усовершенствованное 
немецко е оборудование. На таких 
станках не выполнить какое-либо 
з адание просто невозможно. Необ-
ходимо уделить особое внимание 
и нструментам, т. к. на подобных стан-
ках — скоростное резание, на что уже 
обращено внимание отдела главного 
технолога завода и этот вопрос нахо-
дится в стадии решения.

Чтобы эти уникальные станки 
не простаивали, они могут работать 
и по три смены, при хорошем отно-
шении к ним со стороны персонала, 
соблюдении всех норм эксплуатации 
и при своевременном техническом 
обслуживании.

О сОтрУдничестве 
сО сми зАвОдА

Профсоюзный комитет активно со-
трудничает с газетой «Крылья» и 
з аводским радио «Импульс». Мы еже-
недельно предоставляем туда инфор-

мацию о деятельности профсоюзно-
го комитета. Эта информация печа-
тается в газете, оглашается на весь 
з авод, доводится до сведения коллек-
тива каждого структурного подраз-
деления. Люди должны оперативно 
по лучать информацию из первоис-
точника, благодаря этому снимается 
много вопросов.

О нАстАвничестве

В перспективе хотим возобно-
вить институт наставничества, по-
скольку сейчас на предприятие 
приходит много молодых работни-
ков. К сожалению, в стране разру-
шена и практически отсутствует 
предварительная профессиональ-
ная подго товка. Почти не осталось 
технических училищ, где молодежь 
обучалась бы теории и, приходя 
на предприятие, получала первые 
практические навыки. При этом че-
рез два года предприятие получал о 
полноценного квалифицирован-
ного специалиста. Сейчас проис-
ходит обучение только в нашем 
учебном центре. Центр обучения 
у нас очень хороший, в нем имеют-
ся свои т окар ный и фрезерный пар-
ки станков. К сожалению, пока от-
сутствуют фрезерные станки с ЧПУ.

Возрождение наставничества — 
очень важная задача для текуще-
го момента. Хорошим молодым 
специалистам, жаждущим знаний 
и опыта, не должно быть сложн о 
адаптироваться в трудовом ко-
ллек тиве. И мы должны приложить 
все уси лия для этого, ведь в них — 
б удущее нашего предприятия и от-
расли в целом!

Записал Александр ПАлий

— Основная задача, которую перед собой поставил вновь избранный профком — усиление мотивации профсоюзного членства. Мы должны 
дойти к каждому человеку труда с информацией о профсоюзной деятельности, рассказать и продемонстрировать ему на наглядных примерах, 
почему ему необходимо стать членом Профсоюза. Мы рассказываем всем членам Профсоюза, всем работникам о нашем коллективном договоре, 
который устанавливает социальные гарантии для трудящихся.

— Наше предприятие работает успешно, имеются достаточные заказы. Сформированы заказы на год вперед.

«Коллективный договор  
нашего предприятия — 
это защита человека труда, 
обеспечение его рабочим 
местом, заработной платой, 
социальная защита.»

Григорий Курбет,
первый заместитель 
председателя ПО ПАУ  
на СЗ «Антонов»

Коротко о главном

Преодолевая трудности, сможем нарастить объемы производства

Владимир Цыбулин, председатель 
ПО ПАУ в ПАО «Днепропетровский 
агрегатный завод»
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Шановні спілчани!

Профспілка авіабудівників 
України в грудні 2011 року від-
значає своє перше двадцяти-
річчя.

Історія нашої Профспілки бе-
ре свій початок в ті часи, ко-
ли в країні відбувалися зміна 
суспільно-політичного ладу 
і перехід економіки на рин-
кові принципи. Це вимага-
ло від нас перейти на новий 
рівень профспілкової робо-
ти — від роз’єднаних проф-
спілкових організацій під-
приємств до єдиної всеукра-
їнської профспілки, поклика-
ної об’єднати і координувати 
роботу первинних організацій 
підприємств авіаційної про-
мисловості України.

Зберегти галузь, макси-
мально зберегти робочі міс-
ця, захистити людину пра-
ці — таку мету поставили пе-
ред собою делегати Уста-
новчого з’їзду Профспілки 
10 грудня 1991 року. З цим за-
вданням Профспілка справи-
лась. Але ці головні пріорите-
ти у її діяльності не втрачають 
актуальності і через 20 ро-
ків. Сьогодні, так само як і 
у 1991 році, профактив докла-
дає максимум зусиль для збе-
реження галузі, кожного під-
приємства, захищає трудові, 
соціально-економічні права 
та законні інтереси як безпо-
середньо, так і через систему 
соціального діалогу — укла-
дення Галузевої Угоди авіа-
ційної промисловості, колек-
тивних договорів.

В надзвичайно складних 
умовах минулого двадцяти-
річчя Профспілка авіабу-
дівників України, долаючи 
інертність влади, супротив 
деяких роботодавців, зміц-

нила свою організаційну єд-
ність, зберегла вірність прин-
ципам демократії та солі-
дарності. Профспілка гідно 
представляє інтереси найма-
них працівників в усіх орга-
нах державної влади, місце-
вого самоврядування, у від-
носинах з роботодавцями. 
Чимало членів Профспілки є 
депутатами місцевих рад.

За 20 років існування 
Профспілка авіабудівни-
ків України змогла накопи-
чити достатній теоретичний 
та практичний досвід, стала 
невід’ємною частиною всеу-
країнського і світового проф-
спілкового руху.

Профспілка активно вико-
ристовує накопичений досвід 
для ведення роботи з підви-
щення матеріального благо-
получчя працюючих та пенсі-
онерів, посиленню соціальної 
захищеності жінок та молоді; 
піклується про ветеранів.

Профспілка відстоює ін-
тереси постраждалих на ви-
робництві від нещасних ви-
падків і внаслідок професій-
них захворювань. Не залиша-
ються поза увагою і питання 
оздоровлення найманих пра-
цівників та членів їх сімей.

Наша Профспілка пройшла 
випробування часом. Під-
твердженням цьому є і той 
факт, що під час соціально-
економічної кризи, яка ста-
ла для нас не тільки пере-
віркою на міцність, але й 
справжньою школою бороть-
би за ключові права трудя-
щих — збережені робочі міс-
ця і трудові колективи, забез-
печується непохитність осно-
вних розділів Галузевої Угоди 
та колективних договорів.

Ми усвідомлюємо, що 
справжні профспілки не ма-
ють легкого життя. Активіза-
ція процесів глобалізації, ре-
формування галузі, застосу-
вання нетрадиційних форм 
трудового найму, технічне та 
технологічне переозброєння 
галузі, — це ті явища, які ми 
повинні розуміти і бути гото-
вими до їх підтримки або бо-
ротьби з ними.

Підсумовуючи результати 
роботи Профспілки за двад-
цять років, можна сказати: є 
у нас проблеми, є і досягнен-
ня, але головне, що ми має-
мо потенціал для покращен-
ня нашої роботи, щоб кожен 
член Профспілки зміг відчути 
результати нашої роботи.

Голова Профспілки 
авіабудівників України 

Ярема ЖУГАєвич

Отже, обговорення можливих шля-
хів об’єднання почалось задов-

го до Установчого з’їзду, та й до роз-
паду СРСР. Після тривалих дискусій 
в профспілкових осередках на під-
приємствах, профспілковий комі-
тет київського авіаційного виробничо-
го об’єднання (нині — Серійний за-
вод «Антонов») 27 серпня 1991 року 
прийняв та розіслав на всі підприєм-
ства авіаційної промисловості, розта-
шовані в Україні, звернення до проф-
спілкових організацій галузі в Україні, 
в якому закликав розпочати створення 
незалежної галузевої профспілки.

На першій нараді представни-
ків профспілкових організацій від 
24–25 вересня 1991 року був створе-
ний Організаційний комітет з підго-
товки установчого з’їзду Профспілки 
(у складі 18 осіб). Головою Оргкоміте-
ту обрали жугаєвича я. в., заступни-
ками — сенаторова в. м. (ХАПО) та 
Гунгредера І. І. (Мукачівський завод 
«Точприлад»), відповідальним секре-
тарем — каліхмана Г. І. (КиАВО). Бу-
ли також утворені робочі групи:

— по підготовці проекту Стату-
ту Профспілки (голова РГ — каліх-
ман Г. І.);

— по підготовці проекту Деклара-
ції про створення Незалежної проф-
спілки авіабудівників України (голова 
РГ — закутін Г. м. (КМЗ ім. О. К. Ан-
тонова»)

На другому засіданні (вже Оргкомі-
тету) від 15–17 жовтня 1991 року була 
визначена дата проведення Установ-
чого з’їзду — 10–12 грудня 1991 року 
і затверджений план заходів по його 
підготовці.

І, нарешті, 10–11 грудня, в м. Києві 
відбувся Установчий з’їзд Профспілк и 

авіабудівників України, на якому 86 де-
легатів від 44 первинних профспілко-
вих організацій прийняли історичне 
рішення про утворення Профспіл-
ки, затвердили її перший Статут, об-
рали керівний орган — Координацій-
ну Раду та Голову Ради — жугаєвича 
ярему васильовича. Був також при-
йнятий ряд інших рішень, які дозво-
ляли новоствореній Профспілці при-
ступити до активної діяльності, яку 
вона і здійснювала протягом наступ-
них 20 років!

Ось головні віхи цього шляху.

1992 
— новостворена Профспілка звер-

нулась до Президента України із ви-
кладенням своїх основних вимог що-
до збереження галузі;

— сформована перша Програма ді-
яльності ПАУ;

— утворено апарат Координаційної 
Ради, постійні комісії, затверджений 
регламент роботи;

— відпрацьована перша Позиція 
ПАУ, єдина для всіх «первинок» при 
укладенні колективних договорів;

— разом з іншими профспілка-
ми машинобудування і оборонно-
промислового комплексу (так звана 
«дев’ятка») укладена перша Галузева 
Угода (з цього часу Угода укладаєть-
ся практично щорічно);

— проведений І з’їзд Профспілки 
(грудень).

1993 
— започаткований щорічний роз-

гляд, на засіданні Координацій-
ної Ради Профспілки, загально-

го стану справ в галузі та соціально-
економічної ситуації на окремих під-
приємствах;

— проведений загально-галузевий 
семінар-нарада з проблем корпорати-
зації підприємств;

— утворена технічна інспекція пра-
ці ПАУ і проведені перші перевірки 
стану охорони праці;

— представники ПАУ приймають 
участь у перших профспілкових ак-
ціях протесту.

1994 
— в січні сформований перший 

комплексний план роботи Коорди-
наційної Ради (надалі він затверджу-
ється щорічно, до початку планово-
го року);

— ПАУ вступає до Євразійської 
Федерації профспілок металістів (за-
раз — МЄФМ);

— представники Профспілки при-
йняли участь у І-му (і єдиному?!) з’їзді 
машинобудівників України (на жаль, 
до цього часу проблема єднання — як 
галузевого, так і міжгалузевого — за-
лишається актуальною).

1995 
— розглянуто питання щодо заго-

стрення соціально-економічної си-
туації на підприємствах машинобу-
дування і оборонно-промислового 
комплексу України і відповідних дій 
профспілок;

— представники Профспілки при-
йняли участь в жовтневій акції про-
тесту профспілок;

Закінчення на с. 2

10 грудня 2011 року ми всі, члени Профспілки авіабудівників України, відзначаємо 
20-річчя утворення Профспілки. Доречно пригадати, як це утворення було започатковано,  
і як проходив процес становлення і розвитку Профспілки.

Профспілці авіабудівників 
України — 20 років!

20 років — події, люди, досягнення
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Закінчення. Початок на с.1

— Профспілка підтримала ідею створен-
ня Асоціації профспілок машинобудування і 
оборонного комплексу України (не реалізова-
на до цього часу).

1996 
— проведений ІІ з’їзд Профспілки, на яко-

му затверджено нову редакцію Статуту, ство-
рені Мандатна та Ревізійна комісії ПАУ і за-
тверджені положення про них.

Керівний орган Профспілки перейменова-
но на «Центральний Комітет». Його Головою, 
а також Головою Профспілки обрано жугає-
вича я. в.

Затверджено символіку Профспілки:
— прапор, знак — логотип;
— запроваджено нагородні відзнаки ПАУ;
— розпочата розробка типових документів 

Профспілки (положень, інструкцій тощо).

1997 
— Профспілка вступила до ново створеного 

Міжнародного об’єд нання профспілок авіа-
ційної промисловості країн СНД;

— визнано передчасним створення єдиної 
профспілки «Металіст»;

— започатковане підведення підсумків 
соціально-економічної діяльності підприємств 
і організацій галузі за рейтинговою оцінкою 
(надалі Рейтинг розраховується щокварталь-
но і щорічно, з врученням відповідних Дипло-
мів і преміюванням переможців).

1998 
— визначена позиція Профспілки щодо чер-

гових виборів до Верховної Ради та місцевих 
Рад України;

— Центральний Комітет ПАУ прийняв ба-
зову постанову «Про стан справ щодо зайня-
тості працюючих на підприємствах галузі»;

— головою Харківської обласної ради голів 
профкомів ПАУ обраний тиндік в. т.;

— Профспілка стала членською організаці-
єю Асоціації «Укравіапром»;

— представники ПАУ делеговані на установ-
чу конференцію Асоціації профспілок промис-
лових галузей України (на жаль, ні конферен-
ція, ні Асоціація до цього часу не відбулись).

1999 
— затверджено план навчання профакти-

ву ПАУ;
— визначена позиція Профспілки щодо 

кандидатур на посаду Президента України;
— Профспілка вступила до Міжнародної 

Федерації металістів.

2000 
— відбувся ІІІ (звітний) з’їзд ПАУ, на яко-

му заслухані звіти ЦК ПАУ та Ревізійної комі-
сії ПАУ про діяльність після ІІ-го З’їзду (у по-
дальшому проведення проміжних, звітних 
з’їздів визнано недоцільним);

— розглянуто хід легалізації ПАУ та її пер-
винних організацій, у зв’язку із прийняттям 
Закону України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності»;

— вперше, на засіданні Президії ЦК ПАУ 
розглянуті подання адміністрації деяких під-
приємств на звільнення виборних профспіл-
кових працівників (ІІ рівень захисту);

— затверджено типові зразки печатки і 
штампу виборних органів ПАУ;

— визначена позиція Профспілки щодо ор-
ганізації роботи комісій по трудових спорах 
на підприємствах галузі, забезпечення додат-
кового соціального захисту членів КТС).

2001 
— створена представницька робоча група 

ПАУ, яка підготувала аргументовані пропози-
ції щодо обґрунтування нового розміру відра-
хувань від членських профспілкових внесків 
на діяльність ЦК ПАУ;

— зроблена чергова (починаючи з 1992 ро-
ку) спроба утворити Фонд солідарності ПАУ;

— відбувся черговий ІV звітно-виборний з’їзд 
ПАУ. Затверджена нова редакція Статуту, ви-
значений мінімальний розмір внесків на ді-
яльність ЦК ПАУ, затверджений новий склад 
ЦК. Головою Профспілки обрано ж угає-
вича я. в.;

— прийнята базова постанова ЦК ПАУ «Про 
виконання норм Галузевої Угоди по опла-
ті праці працівників галузі» (на прикладі під-
приємств Хмельницької області);

— вперше Профспілка прийняла участь у за-
ходах по Всесвітньому дню дій профспілок;

— проведено ювілейне засідання на честь 
10-річчя Профспілки.

2002 
— розглянуто питання про організаційне та 

фінансове зміцнення Профспілки;
— проведена Перша Спартакіада ПАУ (м. 

Алушта) (надалі вона стала щорічною і набу-
ла, за участю команди ВАСО (Росія), статусу 
міжнародної);

— утворений виконавчий апарат ЦК ПАУ, 
затверджено положення про нього, з дода-
ванням посадових інструкцій та розподілу 
обов’язків;

— прийнято базову постанову ЦК ПАУ 
про умови праці, виробничого побуту та атес-
тації робочих місць на підприємствах галузі 
(на прикладі Запорізької області);

— затверджено план роботи ЦК ПАУ з 
малочисельними первинними організа-
ціями;

— започатковане укладення угод про співп-
рацю з народними депутатами України від га-
лузі;

— укладена Галузева Угода суто авіаційної 
промисловості;

— затверджені 10 форм щорічної профспіл-
кової звітності ПАУ.

2003 
— Профспілка виступила одним із засно-

вників Асоціації профспілок працівників га-
лузей виробництва і сфери послуг (як і рані-
ше, все закінчилось протоколом про наміри)

— започатковані локальні спортивні змаган-
ня на кубок ЦК ПАУ (турнір з міні-футболу, 
турнір з волейболу);

— Профспілка опрацювала свою позицію 
щодо проектів: Трудового кодексу України; 
Державного бюджету України на наступний рік.

2004 
— прийнята базова постанова ЦК ПАУ що-

до практики роботи первинних організацій 
у навчальних закладах;

— продовжилась інтенсивна робота по фор-
муванню нормативних документів ПАУ (про 
статус члена ЦК ПАУ, про профспілкові наго-
роди ПАУ, про облік членів ПАУ, про надан-
ня позик тощо);

— визначена позиція ПАУ щодо реформу-
вання органів управління в галузі (зокрема, 
по створенню концерну «Антонов»).

2005 
— вперше піднято питання про формування 

резерву профспілкових кадрів;
— затверджена спільна переговорна група 

ЦК ПАУ і Асоціації «Укравіапром» для про-
ведення колективних переговорів і укладення 
колективних договорів на проблемних підпри-
ємствах (так звана «аварійна бригада»);

— розпочато планові обміни делегаціями га-
лузевих профспілок авіапрому України і Росії;

— підведені підсумки літнього дитячого 
оздоровлення в галузі;

— започатковані спільні з міжнародними 
профоб’єднаннями навчальні проекти.

2006 
— Профспілка, у складі Федерації профспі-

лок України, вступила у колективний трудовий 
спір з Кабінетом Міністрів України;

— прийнята Заява профспілок у зв’язку із 
зривом в країні санаторно-курортного ліку-
вання;

— затверджені норми представництва для 
обрання нового складу ЦК ПАУ;

— відбувся V черговий з’їзд ПАУ, на яко-
му було прийнято деякі зміни до Статуту, об-
рані Статутна і Контрольно-ревізійна комі-
сії ПАУ. Головою ПАУ знову обрано жуга-
є вича я. в.;

— ЦК Профспілки визнав за доцільне об-
рати заступників Голови ПАУ у регіона х:  

труш а м. І. — у Запорізькій обл., тин дік а в. т. — 
у Харківській обл..

— заснована всеукраїнська галузева проф-
спілкова газета «Авіабудівник України».

2007 
— затверджені установчі норми щодо фор-

мування кошторисів доходів і витрат вибор-
них органів ПАУ;

— прийнята Концепція розвитку профспіл-
кового навчання на середньостроковий пері-
од, сформовані типові програми навчання різ-
них рівнів, започаткована система кущового 
навчання у базових первинних організаціях;

— введено в дію Положення про підведення 
підсумків роботи профкомів;

— затверджені Фонд підтримки інформа-
ційної діяльності ПАУ, Положення про газе-
ту «Авіабудівник України»;

— ЦК Профспілки відстояв право трудово-
го колективу ДП «Івченко-Прогрес» стосовно 
незгоди із включенням підприємства до скла-
ду Державного концерну «Авіація України»;

— прийнята базова постанов ЦК ПАУ щодо 
змін в чисельності Профспілки та посилення 
мотивації профспілкового членства;

— визнано за необхідне розпочати форму-
вання єдиного бюджету ПАУ, як оціночного 
показника;

— розглянута можливість створення 
в Профспілці єдиної правової служби.

2008 
— розпочата молодіжна робота в ПАУ: ство-

рена Молодіжна Рада Профспілки, затвердже-
на Концепція молодіжної політики ПАУ;

— прийнята базова постанова Президії ЦК 
ПАУ про участь первинних організацій Проф-
спілки в управлінні підприємствами (на при-
кладі ПО ПАУ у ВАТ «Вовчанський агрегат-
ний завод»);

— вперше відбулась зустріч групи голів пер-
винних організацій ПАУ з Прем’єр-міністром 
України, сформований перелік питань від 
ПАУ, узгоджено протокольні доручення за під-
сумками зустрічі.

2009 
— розглянуто питання щодо участі профко-

мів у формуванні фінансових планів підпри-
ємств та контролі їх виконання;

— затверджений Типовий штатний розклад 
профкому ПО ПАУ;

— розроблені рекомендації щодо умов опла-
ти праці незвільнених голів ПО ПАУ та проф-
спілкового активу.

2010 
— Президія ЦК ПАУ підтримала чергову 

пропозицію щодо початку об’єднавчого про-
цесу в профспілках, затвердила своїх представ-
ників до складу спільної робочої групи;

— розпочата звітно-виборна кампанія в ор-
ганізаційних ланках ПАУ;

— Головою Молодіжної Ради ПАУ затвер-
джено сидорова А. ф. (ДАХК «Артем»);

— Профспілка висловила різко-нега тив-
ну позицію щодо урядового законопроек-
ту про реформування пенсійної системи 
в Україні.

2011 
— відбувся VІ черговий з’їзд ПАУ (в м. Запо-

ріжжі, на базі ВАТ «Мотор Січ»). Обрано но-
вий склад ЦК ПАУ, Статутну і Контрольно-
ревізійну комісії. Головою ПАУ на новий пе-
ріод обраний я. в. жугаєвич;

— з’їзд підтвердив членство ПАУ у проф-
спілкових об’єднаннях — вітчизняних і між-
народних;

— ЦК Профспілки обрав 3-х заступників 
Голови у регіонах: кельїна О. д. — по м. Ки-
єву, труша м. І. — по Запорізькій обл., тинді-
ка в. т. — по Харківській обл.

— завершено формування збірника норма-
тивних документів ПАУ (на даний момент го-
тується до випуску).

вл. інф.

20 років — події, люди, досягнення
10 грудня 2011 року ми всі, члени Профспілки авіабудівників України, відзначаємо 20-річчя утворення Профспілки. Доречно пригадати, 
як це утворення було започатковано, і як проходив процес становлення і розвитку Профспілки.
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Підсумки галузевого Рейтингу

О практике и оплате будущих рабочих
Побывав в начале учебного года в машиностроительном лицее г. Харькова (бывшем базовом ГПТУ-5), я решила написать о тех учащихся, которые 
выбрали профессию станочника широкого профиля, т. е. токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, так необходимых нашему заводу, и которые проходят 
производственную практику в цехах предприятия.

Підбито підсумки соціально-економічної діяльності, за рейтинговою оцінкою, підприємств і організацій авіаційної промисловості України  
за ІІІ квартал 2011 р.

из неГО ПОлУчится 
шлифОвщик

Сейчас в цехах нашего «ФЭДа» 
на практике находится 19 лицеи-
стов, 14 из которых — второкурсни-
ки, а остальные набора этого года. 
О большинстве из ребят я слышала 
много хороших слов от старших ра-
бочих, наставников, мастеров. Лич-
ное общение с практикантами это 
подтвердило. Взять, к примеру, на-
стиславу Павлову или диму суслова 
из бывшего 25 цеха.

настислава Павлова в лицей по-
ступила по совету своей мамы, ко-
торая работает в 10 отделе; обуча-
ется на токаря. Дима Суслов, ро-
дом из Змиёва, стал учиться в ли-
цее по совету своего дедушки. Сна-
чала на практике он попробовал ра-
боту фрезеровщика, сейчас осваива-
ет токарное дело, которое ему очень 
нравится. Большое старание и инте-
рес проявляют Слава (так зовут На-
стиславу друзья) и Дима. О Диме хо-
рошего мнения его учитель — опыт-
ный токарь д. л. кулаков, работаю-
щий и на программном станке, ра-
боте на котором учит и Диму. Поч-
ти обо всех пяти учащихся из лицея, 
проходящих практику у них, в управ-
лении основных производственных 
фондов, хорошо отзывается брига-
дир с. и. барков. «Я выдаю ребя-
там задание, — говорит он. — Когда 
справляются с ним, ещё просят ра-
боты. Очень старательные, хорошие 
ребята. Я доволен ими», — добавляет 
Сергей Ильич.

Также очень хорошего мнения 
о своём подопечном из лицея миха-
иле безручкове шлифовщик инстру-
ментального производства (из быв-
шего 26 цеха) в. н. кабанец. «Миша 
очень интересуется всем, что касает-
ся шлифовального дела. Мы уже да-
ём ему выполнять работы по наря-
ду, — рассказывает Виктор Николае-
вич. — Из него получится настоящий 
шлифовщик. Я очень хочу, чтобы по-
сле окончания лицея Миша пришёл 
к нам работать». В беседе со мной 
Безручков тоже сказал, что хочет ра-
ботать на этом участке. Здесь хоро-
шо его встретили, очень доброжела-
тельно, здесь помогают ему освоить-
ся с работой шлифовщика. Поэтому 
от чистого сердца учащийся лицея 
говорил слова благодарности в адрес 
Виктора Николаевича Кабанца и Ва-
лерия Павловича Почупайло, кото-
рый тоже никогда не отказывает 
в помощи, всегда что-то посовету-
ет. Кстати, в. П. Почупайло, уважа-
емый в цехе человек, когда-то сам 
заканчивал ГПТУ-5. «Тогда в 70-е 
годы, когда я учился, очень боль-
шое внимание уделяли профтехо-

бразованию, — вспоминает Валерий 
Павлович. — Нас готовили чуть ли 
не по программе техникумов — пре-
подаватели были сильные, образо-
ванные. Полученные тогда в про-
фтехучилище знания до сих пор по-
могают мне в работе. Подготовке мо-
лодых рабочих для заводов в Совет-
ском Союзе уделяли большое вни-
мание. Сейчас уже не то. Да и к на-
ставничеству уже другое отноше-
ние — это у нас на „ФЭДе“ оно ещё 
держится. Но так не везде. К сожа-
лению, есть рабочие-ветераны, ко-
торые отказываются помочь моло-
дым из-за того, что боятся быть уво-
ленными. Жить ведь на одну мизер-
ную пенсию в нашей стране тяжело. 
И всё-таки я не понимаю такого от-
ношения к молодёжи. Мы свой тру-
довой путь в молодости тоже начина-
ли с того, что нам помогали старшие. 
Я до сих пор добрыми словами вспо-
минаю своего наставника Евгения 
Ивановича Тимченко, его советы, 
которые он мне, мальчишке, давал. 
Тебе помогали, и ты теперь помо-
гай другим. Я так думаю, — говорит 
ветеран, — и этому следую в жизни. 
Когда-то вот у меня учился Виктор 
Кабанец — сегодня он опытней-
ший шлифовщик. Теперь учит дру-
гих. Иначе нельзя, преемственность 
нужна, ведь и через 10–20 лет будут 
нужны рабочие профессии».

Да, предприятиям и сейчас, и в бу-
дущем будут нужны токари, слеса-
ри, шлифовщики и другие рабочие 
специальности. Нужны рабочие ка-
дры и для нашего «Ф ЭДа». Несмотря 
на то, что у нас действует свой учеб-
ный центр по подготовке только что 
принятых на работу, завод поддер-
живает отношения с машиностро-
ительным лицеем. На нашем пред-
приятии, согласно договору, учащи-
еся лицея проходят практику по спе-
циальностям станочника широко-
го профиля, слесаря-ремонтника. 
Во время практики за лицеистом за-
крепляется рабочее место в цехе, на-
значается наставником опытный 
рабочий. За счёт завода лицеисты-
практиканты бесплатно обедают 
в заводской столовой. «Наверное, 
ни на одном предприятии Украины 
такого нет, как на „ФЭДе“, — гово-
рит мастер машиностроительного 
лицея в. в. Уткин, который в про-
фтехучилище и лицее работает уже 
почти сорок лет и для которого уча-
щиеся, словно дети родные. — На за-
воде к нашим ребятам относятся 
очень хорошо, поэтому они с боль-
шим удовольствием идут на практи-
ку именно к вам, на „ФЭД“.

Учащиеся лицея, как показыва-
ют примеры, стараются быстрее на-
учиться хорошо работать; они добро-

совестно относятся к тому, что им 
показывают и рассказывают у стан-
ка опытные рабочие, стараются вы-
полнять порученные ими задания. 
Они знают, что им по второму раз-
ряду, я говорю о второкурсниках, по-
ложена повременная оплата, и они 
получат в месяц более 1150 гри-
вен, а кто-то и больше заработает. 
Минус вычеты (налог, единый со-
циальный взнос) — для учащихся-
практикантов льгот нет. То, что оста-
нется — всё-таки подспорье к их 
небольшой стипендии в 270 гривен. 
Кто-то думал куртку купить, кто-
то мечтал о сапожках или ботин-
ках — зима ведь на носу. Учащимся 
профессионально-технических заве-
дений нужно самим думать о себе — 
почти все они из малообеспеченных 
семей, а то и сироты.

ПОмОГАть нАдО, 
нО не зА счёт УчАщихся

Но мечтам практикантов не суждено 
было сбыться. Пока готовился мате-
риал к статье, ситуация с заработной 
платой учащихся изменилась. Воз-
мущённый мастер лицея в. в. Уткин 
мне показал расчётный лист На-
стиславы Павловой. Из 1168 гривен 
18 копеек начисленной за прошед-
ший месяц зарплаты Настислава по-
лучила на руки 278 гривен 85 копеек. 
Около двух тысяч гривен заработал 
Михаил Безручков (он и по нарядам 
работу выполнял), на руки получил 
чуть больше 400 гривен. Так и у всех 
остальных практикантов-лицеистов.

Что же произошло? Оказывает-
ся, 50 процентов зарплаты практи-
кантов завод перечислил на счёт ли-
цея, и должен это делать ежемесячно 
согласно подписанному недавно до-
говору с лицеем. Руководство пред-

приятия против своей воли вынуж-
дено было это сделать, выполняя За-
кон Украины о профессионально-
техническом образовании (статья 
50), и постановление Кабинета Ми-
нистров от 7 июня 1999 года с до-
полнениями от 27 августа 2010 го-
да. Хочу обратить особое внимание 
на то, что на заводе все, с кем мне 
приходилось говорить о перечисле-
нии половины зарплаты учащихся 
лицею, категорически против это-
го. Независимо от того, есть у них 
подопечные или нет, рабочие они 
или инженеры. Опытные рабочие 
д. л. кулаков и в. н. кабанец, брига-
дир с. и. барков (я специально поз-
же их спрашивала), ведущий инже-
нер по ОНТ А. и. Горяйстов, началь-
ник управления кадров и социально-
бытового обслуживания н. ф. сапе-
гин и его заместитель в. П. Апухтин 
и многие другие прекрасно понима-
ют, что в нынешних условиях этого 
делать нельзя. Да и сам директор ма-
шиностроительного лицея О. с. ло-
бодин, с которым мы беседовали око-
ло часа о проблемах подчинённого 
ему заведения, который, кажется, 
должен бы радоваться, не очень до-
волен этим. Но на подписании до-
говора настаивал именно он. Дирек-
тор лицея надеется, что отчисления 
от зарплаты учащихся, находящихся 
на практике, можно будет использо-
вать на нужды их учебного заведе-
ния. Как сказано в статье 50 Закона 
о профессионально-техническом об-
разовании, эти деньги должны пойти 
на укрепление учебно-материальной 
базы, на социальную защиту учащих-
ся, проведение культурно-массовой 
и физкультурно-спортивной работы.

Да, училищам и лицеям, которые 
готовят рабочих, нужно помогать. 
За последние годы они пришли в со-

стояние, требующее ремонта. Я бы-
ла в машиностроительном лицее, ви-
дела производственные мастерские, 
подсобные помещения с залитыми 
потолками. Наш завод в прошлом 
году отремонтировал часть крыши 
(1420 кв. метров) над одним из кор-
пусов лицея. „ФЭД“ ежегодно запу-
скает в лицее систему отопления, да 
и оплата за потребляемое им тепло 
нашим предприятием значительно 
снижена. Выполнен ещё ряд работ 
для этого учебного заведения. В на-
чале октября Харьковский авиаци-
онный завод, наш сосед, тоже вы-
полнил часть работы по ремонту 
кровли. Т. е. как и в былые времена, 
заводы не оставляют без помощи ма-
шиностроительный лицей, оказыва-
ют ему благотворительную помощь. 
Понятно, деньги нужны лицею для 
ремонта, в котором нуждаются учеб-
ные классы, другие помещения и т. п. 
Но, подчёркиваю, не за счёт учащих-
ся должен делаться ремонт, к приме-
ру, актового зала и спортивного. Ма-
шиностроительный лицей государ-
ственный, для заводов готовит ра-
бочие кадры, в которых так они се-
годня нуждаются. И для подготовки 
этих рабочих кадров должны при-
ниматься меры не за счёт учащих-
ся профтехучилищ и лицеев. К сло-
ву, при многих из них даже обще-
житий нет, при машиностроитель-
ном лицее, о котором идёт речь, то-
же. А в лицее, подчёркиваю, учатся 
в основном ребята из малообеспе-
ченных семей, полусироты и сиро-
ты, и зачастую из пригорода. Неуже-
ли об этом не знают те, от кого зави-
сит дальнейшая судьба этой моло-
дёжи, а вместе с ней и кадры пред-
приятий? Учащимся заведений про-
фтехобразования помогать надо, 
а не отбирать то, что они заработа-
ли на практике.

…Наверное, в следующем году ещё 
уменьшится количество поступаю-
щих в лицей. Многих из ребят всё-
таки привлекало и то, что они мог-
ли, учась в училище или лицее, зара-
ботать на практике.

P. S. Предлагаю цк профсоюза 
авиационной отрасли обратиться 
в федерацию профсоюзов Украины 
помочь с вопросом оплаты учащимся 
профтехучилищ и лицеев во время их 
производственной практики. иначе 
проблему с кадрами для предприятий 
трудно решить.

любовь НАУМЕНКО,
корреспондент  газеты «Фэдовец», 

член правления Международной 
макаренковской ассоциации,  

член Национального союза 
журналистов Украины

Переможцями рейтингу (зайняли 
призові місця у своїх групах під-

приємств) стали:
1. серед промислових підприємств 

(«група А»):
— ПАт «мотор січ», м. Запоріж-

жя, (Президент, голова Ради ди-
ректорів — богуслаєв в. О., голова 
ПО ПАУ — труш м. І.);

— дАхк «Артем», м. Київ (пре-
зидент — голова правління — 
смаль с. м., голова ПО ПАУ ке-
льїн О. д.);

— дП «харківський машинобудів-
ний завод «фед», м. Харків; (дирек-
тор жданов О. А., голова ПО ПАУ — 
тиндік в. т.);

— дП «завод 410 цА» (генераль-
ний директор — Подрєза с. м., го-

лова ПО ПАУ — бояндін с. І.);
2. серед інших підприємств і орга-

нізацій («група б»):
— ПАт «фед» (голова правлін-

ня — Попов в. в., голова ПО ПАУ — 
д’яков в. с.);

— ПрАт «нвк»дніпроспецмаш», 
м. Дніпропетровськ (голова прав-
ління — директор завгородній в. А., 
голова ПО ПАУ — фаязова Г. м.);

3. серед наукових і проектних ор-
ганізацій («група в»):

— ПАт «нтк «електронприлад», 
м. Київ, (голова правління — гене-
ральний директор — дробінов в. П., 
голова ПО ПАУ — Абрамов О. м.);

— дП»держккб»луч», м. Київ 
(генеральний директор — генераль-
ний конструктор коростельов О. П.; 

голова ПО ПАУ — малий л. І.);
— дП»хАкб», м. Харків (ди-

ректор — матусевич в. А.; голова 
ПО ПАУ — Гордієнко с. І.).

щодо підсумків роботи за окремими 
показниками рейтингу, то найкращих 
результатів досягли:

а) за обсягами товарної продукції 
(виконаних робіт) на 1 працюючого:

— ПАт «мотор січ», м. Запоріж-
жя; дП «мф «Артем», дП «завод 
410 цА» м. Київ; дАхк «Артем», м. 
Київ; ПАт «фед», м. Харків; ПАт 
«нтк «електронприлад», м. Київ; 
дП»Івченко-Прогрес», м. Харків;

б) за рівнем загрузки працюючих:
— дП «хмз «фед» (100,08   %); 

дАхк «Артем» (99,82   %); дП 

«Антонов»  (99,51    %);  ПрАт 
«нвк»дніпроспецмаш» (128,92   %); 
тОв «металеві меблі» (106,67   %); 
ПАт «фед» (100,00   %);

в) за збереженням (зростанням) 
чисельності працюючих:

— дП «кАз» (+ 1,64   %); ПАт 
«дАз» (+1,07   %); ПАт «мотор січ» 
(+ 0,78); ПАт «фед» (+ 10,06   %); 
дП ПАт «мотор січ» — Гмехз 
(+4,69   %); дП ПАт «мотор січ» — 
Гмашз (+3,70   %); ПАт «УкрндІ-
Ат» (+11,11   %); ПАт «нтк «елек-
тронприлад» (+ 1,58   %); ДП «ХАКБ» 
(+1,37   %);

г) за рівнем середньомісячної за-
робітної плати:

— дП «Антонов» (4471,03 грн.); 
дП «завод 410 цА» (3878,59 грн.); 

дП «хмз «фед» (3805,34 грн.); 
ПАт «фед»  (5188,08 грн.) ; 
ПАт «нтк «електронприлад» 
(4955,04 грн.); дП «Івченко-
Прогрес» (4815,28 грн.);

д) заборгованість по випла-
тах заробітної плати, станом 
на 01.10.2011 р., мали наступні під-
приємства галузі:

— дП»віАз» (22,09 грн. в серед-
ньому на 1 працюючого);

— дП «ндІ АПс» (44 834,91 грн. 
в середньому на 1 працюючого);

— ндц «вертоліт» (1147,54 грн. 
в середньому на 1 працюючого).

відділ соціально-економічного 
захисту виконавчого апарату 

ЦК ПАУ

Мастер В. В. Уткин с учащимися в мастерской лицея


