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Промисловості потрібні кваліфіковані кадри

Украина передала  
Ираку второй  
из четырех Ан-32

Охорона праці  
та здоров’я

Генеральный  
конструктор Д. С. Кива 
награжден премией 
им. П. В. Дементьева 

Иракская сторона, согласн о 
д оговору о поставке военной 
техники, подписанном меж-
ду Украиной и Ираком, полу-
чила второй по счету военно-
транспортный самолет Ан-32.

27 декабря прошла торжест-
венная церемония передач и са-
молета иракской стороне на 
тер ритории международного 
гру зо вого аэропорта «Антонов», 
который размещен в Гостомеле, 
под Киевом.

Дмитрий Саламатин, гене-
ральный директор государ-
ственного концерна «Укробо-
ронпром», сказал во время це-
ремонии передачи самолета, что 
концерн максимально старал-
ся оправдать ожидания заказ-
чика, подтверждая этим самым 
свой высокий уровень. Также он 
отметил, что Украина лелеет на-
дежды, что в перспективе будет 
заключено еще немало контрак-
тов с Ираком на поставку воен-
ной техники.

В свою очередь, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Р еспублики Ирак Шорш Х алид 
Саид заявил, что власти его стра-
ны надеются на дальнейшее раз-
витие взаимоотношений между 
Украиной и Ираком, в особен-
ности в плане военного сотруд-
ничества. «Мы ожидаем быстрой 
передачи четырех самолетов со-
гласно подписанному контракту, 
поскольку Ирак нуждается в них 
после выведения американского 
военного контингента», — под-
черкнул посол.

Соб. инф.

Кабінет Міністрів України по-
становою від 30.11. 2011 р. 
№ 1232 затвердив новий «Поря-
док проведення розслідування 
та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворю-
вань і аварій на виробництві». 
Ця постанова набирає чинності 
з 1 січня 2012 р.

В декабре 2011 г., в ходе юби -
лейного заседания Cовета ди-
ректоров ОАО «Авиапром», 
Президент — Генеральный 
конс трукор ГП «Антонов» 
Д. С. Кив а был награжден Пре-
мией им. П. В. Дементьева 
с вручением Золотой медали.

Этой наградой Д. С. Кив а 
о тмечен за большой вклад  
в объединение предприятий 
о трасли, сохранение их научно-
технического потенциала  
п осле ликвидации Министер-
ства авиационной промыш-
ленности СССР.

Пресс-служба ГП «Антонов»

Знаходить вона підтримку і з бо-
ку Федерації профспілок Укра-

їни, яка неодноразово ставила це 
питання перед Урядом, роботодав-
цями, а сама тема знайшла своє ві-
дображення в нормах діючої Гене-
ральної угоди.

В межах законодавчої ініціативи 
нещодавно був зареєстрований про-
ект Закону України «Про внесення 
змін до деяких Законів України (що-
до участі роботодавців в освітньому 
процесі для підвищення якості під-
готовки кваліфікованих кадрів)» — 
реєстр. № 9567 від 09.12.2011.

З метою надання узагальнених 
про позицій Комітету з питань на-
уки і освіти Верховної Ради України 
до зазначеного законопроекту, у ФПУ 
під головуванням заступника Голови 
ФПУ Сергія Кондрюка була проведе-
на фахова нарада.

У ній прийняли участь представ-
ники всеукраїнських профспілок, 
у тому числі від Профспілки авіабу-
дівників України — заступник Голо-
ви профспілки Юрій Єфремов.

Учасники наради одноголосно 
під тримали удосконалення систе-
ми якісної підготовки високопро-
фесійних кадрів і працевлаштуван-
ня випускників за допомогою залу-
чення роботодавців і запропонували 
поєднати інтереси навчальних закла-
дів, роботодавців та профспілок у за-
безпеченні якості підготовки квалі-
фікованих кадрів про що направити 
лист Голові комітету з питань науки 
і освіти Верховної Ради України на 

підтримку законопроекту у першо-
му читанні.

Також учасники наради наголо-
сили на тому, що на даний час Мі-
ністерством освіти і науки, моло-
ді та спорту України напрацьову-

ється нова редакція Закону України 
«Про вищу освіту». У зв’язку з чим 
Голова Федерації профспілок Украї-
ни Юрій Кулик звернувся до Голови 
Ради Федерації роботодавців Укра-
їни Дмитра Фірташа з пропозицією 

створити спільну робочу групу з на-
працювання пропозицій до нової 
редакції Закону України «Про ви-
щу освіту».

Вл. інф.

Серед учасників наради — представник ПАУ Юрій Єфремов (перший праворуч)

Проблемні питання щодо якості освітянських послуг з підго товки конкурентних кваліфікованих кадрів є досить болючими 
для вітчизняної промисловості, у тому числі і для авіабудування. Профспілка авіабудівників України неодноразово на всіх рівнях 
наголошувала на необхідності приділити цій темі значну увагу з боку держави.

На адресу ЦК ПАУ надійшов 
лист від профспілкового комі-

тету ДП «Антонов» щодо проведен-
ня установами Пенсійного Фонду 
України перерахунку пенсій з пору-
шеннями чинного законодав ства. 
На думку голови ПО ПАУ на ДП 
«Антонов» В іктора Гуски, низькі 
пенсії в країні для більшості її грома-
дян — це один з головних чинників, 
якій обумовлює необхідність людей 
вже після призначення пенсії за ві-
ком продовжувати працювати.

Чинне законодавство про пенсійне 
забезпечення передбачає, що пере-
рахунок пенсій відбувається кожні 
два роки після призначення або піс-
ля останнього її перерахунку із засто-
суванням показника середньої заро-
бітної плати за календарний рік, що 
передує року звернення. І так пере-
рахунок відбувався аж доти, поки чи-
новники Пенсійного Фонду Украї-
ни не почали у 2009 році застосову-
вати показник середньої заробітної 
плати за 2007 рік. Для порівняння, 
наприклад, середня заробітна плата 
у 2007 році становила 1197 грн. 91 коп., 
а в 2009 році — 1650,43 грн., але для пе-
рерахунку пенсій чиновники безпід-
ставно застосовували цифри 2007 року. 
В черговий раз вирішили, що назива-
ється, зекономити на простих людях.

Питання, озвучене профспілко-
вою організацією ПАУ на ДП «Анто-
нов», є дійсно актуальним. У зв’язку 
з цим ПАУ звернулась до Федерації 
профспілок України з про позицією 
вироблення можливих спіль них дій 
профспілок для захисту прав працю-
ючих громадян, які досягли пенсій-
ного віку.

Відповідь від ФПУ не забарила-
ся. З метою відновлення права пра-
цюючих пенсіонерів на перераху-
нок пенсій з урахуванням нового по-
казника середньої заробітної плати 
в країні, ФПУ підготувала та через 
народного депутата України В. Ха-
ру внесла на розгляд Парламен-
ту України проект Закону України 
«Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» (ре-
єстр. № 9385 від 01.11.2011 р.), яким, 
зокрема, пропонується внести зміни 
до частини 4 статті 42 Закону щодо 
застосування при перерахунку пенсії 
показника середньої заробітної плати 
(доходу) за три календарні роки, що 
передують року звернення за перера-
хунком пенсії, аналогічно тому, як це 
застосовується для першого призна-
чення пенсії.

Підготував Олександр ПАлій

Правительство Беларуси произ-
вело отчуждение путем прода-

жи акций ОАО «Оршанский авиа-
ремонтный завод» стратегическим 
инвесторам — ЗАО «Системы ин-
вестиций и инноваций» (Беларусь) 
и ПАО «Мотор Сич» (Украина). 

В уставном фонде ОАО «Оршан-
ский авиаремонтный завод» госу-
дарству принадлежало 99,2 % ак-
ций, 0,8 % акций находились в соб-

ственности трудового коллектива 
предприятия.

Государственный пакет полно-
стью продается инвесторам: ЗАО 
«Системы инвестиций и иннова-
ций» становится собственником 
1 488 171 акции, ПАО «Мотор Сич» 
продается 2 232 256 акций (около 
60 %).

По сообщениям информагентств

Працюючим пенсіонерам — 
справедливий  
перерахунок пенсій!

Правительство Беларуси продало акции 
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» 
стратегическим инвесторам

НАС ЗАПИТУЮТЬ — МИ ВІДПОВІДАЄМО Особливості колективно- 
договірної кампанії ПАУ
Закінчення. Початок на с. 3

— запровадження систем недер-
жавного пенсійного та медичного 
страхування працівників підпри-
ємств, страхування членів ПАУ від 
нещасних випадків на виробництві, 
а також, при необхідності, інших ви-
дів особистого страхування;

— надання можливих соціальних 
послуг і виплат непрацюючим пен-
сіонерам — колишнім працівникам 
підприємств, ветеранам війни та 
праці, особам похилого віку;

— ефективне і вигідне для підпри-
ємств використання об‘єктів влас-
ної соціальної сфери;

— поступовий перехід до забез-
печення переважних прав чле-
нів ПАУ на отримання додатко-
вих соціально-побутових пільг, що 

встановлюються колективним до-
говором;

— визначення конкретного розмі-
ру відрахувань підприємства на про-
ведення культурно-масової, фіз-
культурної та оздоровчої роботи, але 
не менше ніж 0.3 % від фонду опла-
ти праці.

— визначення умов надання ро-
ботодавцями безповоротної фінан-
сової допомоги на здійснення ста-
тутної діяльності профкомів;

Слід постійно пам‘ятати про те, 
що відсутність колективного дого-
вору неминуче призводить до змен-
шення, а то і втрати захисних мож-
ливостей Профспілки на даному 
підприємстві!

Відділ соціально-економічного 
захисту ВА ЦК ПАУ



є д н а й м о с я  і  ш а н у й м о с я ,  б о  в  с П і л ь н о с т і  та  в з а є м о П о р о з у м і н н і  —  н а ш а  с и л а! 
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Наш ювіляр!

Молодежный турнир по волейболу — традиция ПАУ

Так держать, моторовцы!

Промислова політика — 
під крилом Міністерства 
економіки

ГП «Антонов»  
отмечен наградой 

До уваги первинних 
організацій ПАУ!

11 січня 2012 року виповнюєть-
ся ювілейна дата з Дня наро-

дження нашого колеги — голови 
ПО ПАУ на Сніжнянському маши-
нобудівному заводі ПАТ «Мотор 
Січ», голови Контрольно-ревізійної 
комісії ПАУ Юрія Гончарова.

Юрій Гончаров очолює первинну 
профспілкову організацію на під-
приємстві більше 20 років, приймав 
активну участь у заснуванні Проф-
спілки авіабудівників України.

Великий досвід профспілкової 
роботи Юрія Миколайовича дозво-
ляє профспілковому комітету, якій 
він очолює, завжди виважено і му-
дро підходити до розв’язання будь-
якої виробничої чи соціальної про-
блеми, стати надійним захисником 
соціально-економічних і трудових 
інтересів найманих працівників.

Юрій Миколайович — скромна і 
надзвичайно товариська людина. За-
вдяки своїм комунікативним здібнос-
тям він завжди знаходить спільну мо-
ву як зі своїми колегами, так і з усіма 
учасниками соціального діалогу.

Щиро вітаючи ювіляра, бажаємо 
йому міцного здоров’я, успіхів у всіх 
його задумах, сімейного благопо-
луччя та невичерпного оптимізму.

ЦК ПАУ, Редакція газети 
«Авіабудівник України»

Андрей Сидоров, председатель 
Молодежного Совета ПАУ, заместитель 
председателя ПО ПАУ на ГАХК «Артем»:

— Хочу выразить слова благодар-
ности администрации ГАХК «Ар-
тем» в лице президента компании — 
председателя правления Станислав а 
Смаля, нашему артемовскому про-
фсоюзному комитету (председа-
тель — Александр Кельин) и отде-
лу по работе с молодежью (началь-
ник — Виталий Павленко) за столь 
прекрасное начинание, которое 
уже третий год подряд демонстри-
рует: спорт для рабочей молодежи 
нужен не только на уровне отдель-
но взятых предприятий, но и всей 
отрасли. Стоит отметить, что дан-
ное событие состоялось при орга-
низационной поддержке Молодеж-
ного Совета ПАУ.

К сожалению, в очередной раз да-
леко не все приглашенные команды 
приехали на соревнования. Особен-
но обидно за киевлян. Из 12 пригла-

шенных команд предприятий от-
расли приняли участие в соревно-
ваниях лишь 4 и команду КП СПБ 
«А рсенал» (Профсоюз работников 
оборонной промышленности Укра-
ины).

По результатам соревнований 
1 место завоевала команда АО «Мо-
тор Сич», заняла 2 место коман-
да ГАХК «Артем», а третье место — 
команда ГП «Антонов», которая 
до этого года была бессменным по-
бедителем двух предыдущих сорев-
нований.

Следующие, уже IV соревнова-
ния запланированы на осень теку-
щего года.

Слова благодарности также хо-
телось бы сказать руководителям 
предприятий и профсоюзных ко-
митетов, которые помогают мо-
лодежи, всячески содействуют ей 

в спортивном развитии и укрепле-
нии дружественных контактов меж-
ду предприятиями отрасли. Пре-
жде всего, следует сказать спаси-
бо руководителю АО «Мотор Сич» 
Вячеслав у Богуслаеву и председате-
лю профкома предприятия Михаил у 
Труш у, р уководителю ГП «Антонов» 
Д митрию Киве и председателю про-
фкома предприятия Виктору Гуск е, 
руководителю ВМЗ АО «Мотор 
Сич» Валентину Пастернаку и пред-
седателю профкома предприятия 
Е вгению Синькову. Искренне на-
деемся, что их примеру последуют 
и другие коллеги по отрасли и про-
фсоюзному движению. Хотелось бы 
надеяться, что IV молодежный во-
лейбольный турнир ПАУ пройдет 
с большим количеством участников.

Записал Александр ПАлий

В соревнованиях 3-го молодеж-
ного волейбольного турнира 

среди предприятий авиастроитель-
ной отрасли Украины, посвящен-
ного 20-летию основания Профсо-
юза авиастроителей Украины, при-
няли участие команды АО «Мотор 
Сич», ВМЗ АО «Мотор Сич», ГАХК 
«Артем», КП СПБ «Арсенал» и ГП 
«Антонов».

Блестяще выступили спортсме-
ны нашего предприятия — АО 
«Мотор Сич». Уверенно одержав 

три победы со счетом 2:0 в каж-
дой игре, в четвертой запорож-
ские моторостроители встретили 
упорное сопротивление со сторо-
ны хозяев турнира ГАХК «Артем». 
Но и здесь наши волейболисты 
оказались сильнее, обыграв ки-
евлян 2:1.

Команде вручили переходящий 
кубок, а игроков наградили золо-
тыми медалями и дипломами.

Мы поздравляем победителей: 
Максима Бельтюкова — операто-

ра станков с ПУ цеха 53, Сергея 
Кривоносова — инженера УКСО, 
Александра Ленивенко — элек-
тромонтера 10 цеха, Александр а 
М анукяна — мастера 17 цеха, 
Андрея Мельниченко — мастера 
46 цеха, Анд рея Редько — инжене-
ра 43 цеха и Е вгения Стороженко — 
наладчика 44 цеха.

Браво, мотор!

Сергей КРиВОнОСОВ, 
инженер УКСО АО «Мотор Сич»

28 грудня 2011 р. відбулася зустріч 
лідерів профспілок промис-

лових галузей з новопризначеним 
к ерівником Департаменту промис-
лової політики Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України 
Віталієм Майстренком. Участь у зус
трічі взяв Голова Профспілки авіабу
дівників України Ярема Жугаєвич.

Як ми вже повідомляли в попере-
дніх випусках газети «Авіабудівник 
України», відповідно до рішень Пре-
зидента України та Уряду, Департа-
мент промислової політики Мініс-
терства економічного розвитку і тор-
гівлі України буде займатися питан-
нями промислової політики в Укра-
їні замість ліквідованого Міністер-
ства промислової політики України.

Під час зустрічі були обговоре-
ні питання подальшого співробіт-
ництва, зокрема щодо підготовки і 
укладення галузевих угод. Її учасни-
ки домовилися про те, що такі зустрі-
чі стануть регулярними.

Олександр ПАлій

Президенту — Генеральном у 
конструктору ГП «Антоно в» 

Д. С. Киве вручен Памятный 
д иплом Межгосударственного 
Авиационного Комитета (МАК) 
за достижения в области созда-
ния современных воздушных 
с удов Ан-148 и Ан-158 и реали-
зации крупных международных 
проектов.

По материалам  
пресс-службы ГП «Антонов»

З 1 січня 2012 року розпоча-
лась чергова кампанія 

по укладенню колективних до-
говорів на підприємствах галузі.

Постановою ЦК ПАУ від 
13.10. 2011 р. № 4–2 термін дії 
Галузевої Угоди авіаційної про-
мисловості 2011 року продовже-
но на 2012 рік. Діюча Галузева 
Угода — базовий документ для 
укладення колективних догово-
рів на підприємствах галузі.

У зв’язку з цим первинні орга-
нізації ПАУ повинні розробит и 
проекти колективних догово-
рів і надати до ЦК ПАУ для гро-
мадського захисту в ЦК ПАУ 
до 1 лютого 2012 року.

Це стосується наступних під-
при ємств галузі: ДП «ВІАЗ»; 
ПАТ «ДАЗ»; ДП «ЖМЗ «Візар»; 
ДП «МФ «Артем»; КП «Радіо-
вим ірювач»; ДП «Завод 410 ЦА»; 
ДП «Антонов»; ДП «ДержККБ 
«Луч» тощо.

Відділ соціально-економічного 
захисту ВА ЦК ПАУМолодежная команда АО «Мотор Сич» — победитель волейбольного турнира

В середине декабря, в Киеве в СК «Сокол» при ГАХК «Артем», состоялся 3-й молодежный 
волейбольный турнир среди предприятий авиастроительной отрасли Украины, посвященный 
20-летию основания Профсоюза авиастроителей Украины.

СПОрТИВНые МерОПрИяТИя
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— Расскажите, пожалуйста, о кол
лективнодоговорной работе проф
союзной организации на Вашем пред
приятии.

— Наша профсоюзная организа-
ция самым активным образом со-
трудничает с администрацией пред-
приятия в вопросах коллективно-
договорного регулирования. Прин-
ципы, на которых осуществляется 
наше взаимодействие, базируют-
ся исключительно на действующем 
законодательстве Украины. Кол-
лективный договор — документ, 
ко торый защищает весь трудовой 
коллектив, устанавливает рамки 
сотрудничества профсоюзной ор-
ганизации и администрации пред-
приятия.

В Коллективном договоре закла-
дываются нормы, которые мы обя-
заны выполнять, независимо от же-
лания сторон — участниц перего-
ворного процесса. Это, прежде все-
го, требования Конституции и дей-
ствующего законодательства, в том 
числе и конкретные нормы Отрас-
левого Соглашения. Если мы до-
стигаем понимания в определен-
ных вопросах, то можем в Коллек-
тивном договоре расширить дей-
ствие данных норм, либо даже пред-
усмотреть новые социальные гаран-
тии, которые не предусмотрены за-

конодательством. В Законодатель-
стве о коллективных договорах чет-
ко сказано, что при принятии кол-
лективного договора запрещаетс я 
сужать уже действующие нормы 
законодательства и коллективных 
договоров, а наоборот, расширять 
сферу их деятельности, разрешено.

Если мы видим, что какие-либо 
дополнительные социальные га-
рантии требуют финансовых затрат, 
то в Коллективном договоре указы-
ваем формулировку «при наличии 
средств».

Допустим, необходимо выделить 
какому-то сотруднику предприятия 
ссуду. Если средства будут, то он ее 

получит. А могут быть и ситуации, 
когда денег будет хватать только 
на выплату заработной платы.

Могу с уверенностью сказать, что 
практически всегда администрация 
в этих вопросах идет нам навстречу.

За коллектив пытаемся бороть-
ся, например, в свое время актив-
но проводили аттестацию рабочих 
мест. Вот пример. Буквально идешь 
на какое-нибудь химическое про-
изводство, в химлабораторию. Са-
мому там незначительное время 
и то трудно находиться, а люди там 
работают постоянно. Хорошо, что 
есть понимание, что лучше на та-
ких рабочих местах создать надле-

жащие условия, потратив опреде-
ленные средства, чем людям допла-
чивать за вредность производства. 
И администрация предприятия бла-
гополучно этот вопрос решила.

А бывают ситуации иного скла-
да. Например, люди требуют со-
блюдения своих прав, но обязанно-
сти выполнять не хотят. А ведь права 
и обязанности, как известно, нераз-
рывны. Задача профсоюзной орга-
низации в такой ситуации — вме-
шаться, проконтролировать соблю-
дение прав людей, но в тоже время 
и помочь с дисциплиной.

У нас на предприятии все про-
фсоюзные работники — не осво-
божденные, в отличие от ГП «ХМЗ 
«ФЭД», поэтому приходится со-
вмещать основную работу с обще-
ственной деятельностью. Это до-
статочно сложно. Но это не по-
мешало нам проект Коллектив-
ного договора хорошенько прора-
ботать с членами Профсоюза. Мы 
его раздавали по подразделениям, 
долго изучали. Получали замеча-
ния, предложения, которые прак-
тически все учли. Ни одно не оста-
лось без внимания. Некоторые же 
внесли, хоть и с оговоркой «при на-
личии средств», тем не менее, ад-
министрация не стала воспрепят-
ствовать этому, а наоборот, отнес-
лась с пониманием.

— Есть ли смысл вступать в про
фсоюз, если действие коллективно
го д оговора распространяется на всех 
членов коллектива, в том числе и на 
тех работников, которые не состоят 
в с оставе Профсоюза? Есть какието 
преимущества для членов проф союза?

— Конечно, есть. Вот вам только 
один пример. Возьмем культур-
ные мероприятия. Мы регуляр-
но посещаем коллективом различ-
ные исторические места, выезжа-
ем на экскурсии. Член Профсою-
за авиастроителей Украины платит 
50 % от стоимости экскурсии. До-
вольно часто бывает, что админи-
страция идет работникам навстре-
чу и бывает, что оплачивает стои-
мость экскурсионной поездки пол-
ностью. Вот вам только лишь одно 
преимущество. А их на самом деле 
намного больше.

К примеру, если речь идет, упа-
си Бог, о сокращении или увольне-
нии, либо возникают какие-то тру-
довые конфликты, профсоюзная 
организация обязательно подклю-
чается и чем может, тем поможет. 
Без согласия профсоюзной орга-
низации члена Профсоюза уволить 
или сократить с предприятия весь-
ма сложно.

Беседовал Александр ПАлий

На виконання Плану роботи ЦК 
ПАУ на 2011 рік, а також з ме-

тою активізації роботи ПО ПАУ 
по забезпеченню здорових і без-
печних умов праці, усуненню по-
рушень законодавства та виконан-
ню проголошеної на 2010–2011 ро-
ки колективної Акції ФПУ під 
гаслом: «Атестацію робочих місць — 
під контроль профспілок», робо-
чою групою постійної комісії ЦК 
з питань охорони праці з у пері-
од з 03.10 по 05.10.2011 року в скла-
ді: Л іщинського С. М. — зав. відділу 
охорони праці, головного технічно-
го інспектора праці ЦК ПАУ; Горді
єнко С. І. — голови постійної комі-
сії ЦК ПАУ з питань охорони пра-
ці, голови ПО ПАУ на ДП «ХАКБ»; 
Єфімова О. О. — заступника голо-
ви постійної комісії ЦК ПАУ з пи-
тань охорони праці, голови ПО ПАУ 
у ПрАТ «ПМЗ»; Степаненко В. В. — 
члена постійної комісії ЦК ПАУ з 
питань охорони праці, заступника 
голови ПО ПАУ на ДП «ХМЗ» ФЕД» 
була проведена перевірка стану атес-
тації робочих місць за умовами пра-
ці для працівників, зайнятих у шкід-
ливих і важких умовах праці, з ура-
хуванням нового «Переліку робіт із 
шкідливими і важкими та особли-
во шкідливими і особливо важки-
ми умовами праці, на яких встанов-
люється підвищений розмір оплати 
праці робітників підприємств з ви-
робництва літальних апаратів», а та-
кож забезпечення для таких праців-
ників пільгового пенсійного забезпе-
чення на підприємствах галузі у Хар-
ківській області», а саме:

— на ХДАВП (генеральни й ди-
ректор А. Мялиця, голова ПО 
ПАУ М. Погорєлов);

— у ПАТ «ВАЗ» (директор — го-
лова правління О. Антоненко, голо-
ва ПО ПАУ А. Лукащик); 

— на ДП «ХМЗ» ФЕД» (директор 
О. Жданов, голова ПО ПАУ В. Тиндік); 

— на ДП «ХАКБ» (головний кон-
структор — директор В. Матусевич 
голова ПО ПАУ С. Гордієнко).

Відповідно до ст. 41 Закону Украї-
ни «Про охорону праці», ст. 21 Закону 
України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльност і», п. 2.2.4. 
розділу «Мета і завдання профспіл-
ки» Статуту ПАУ, п. п. 8.2.3.; 8.3.1.; 
8.3.5.3. розділу «Охорона праці» Галу-
зевої угоди авіаційної промисловос-
ті України на 2011 рік та інших нор-
мативних актів первинні організації 
Профспілки мають право здійсню-
вати громадськи й контроль за до-
держанням законодавства про охо-
рону праці, створен ням безпечних і 
нешкідливих умов праці, належних 
виробничих та санітарно-побутових 
умов, забезпеченням працівників 
спецодягом, спецвзуттям, іншими за-
собами індивідуального та колектив-
ного захисту, брати участь у прове-
денні атестації робочих місць за умо-
вами праці, надавати свої пропозиції 
до комплексних заходів та контролю-
вати хід їх виконання тощо.

Урядом ще у 1992 року було при-
йнято постанову № 442 про затвер-
дження Порядку проведення атес-
тації робочих місць за умовами пра-
ці, в якій відзначено, що відповід-
но до статті 13 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення» пенсії за ві-

ком на пільгових умовах за списка-
ми № 1 і 2 виробництв, робіт, про-
фесій, посад і показників, що дають 
право на пільгове пенсійне забезпе-
чення, затверджуваними КМУ, а та-
кож пенсії, що можуть встановлю-
ватись підприємствами й організа-
ціями за рахунок власних коштів 
працівникам інших виробництв, 
професій та посад залежно від умов 
праці, призначаються за результа-
тами атестації робочих місць. Ре-
зультати атестації використовують-
ся підприємствами й організаціями 
також для здійснення пільг і ком-
пенсацій, передбачених чинним за-
конодавством.

У ході перевірки підприємств із за-
значеного питання робочою групою, 
за участю голів ПО ПАУ на підпри-
ємствах, встановлено що:

— на ХДАВП і ДП «ХМЗ» ФЕД» 
атестацію проведено своїми лабо-
раторіями охорони навколишньо-
го середовища, які мають право згід-
но з Свідоцтвами від 03.11.2008 р., 
№ 140 та відповідно від 09.03.2010 р., 
№ 157 на проведення санітарно — 
г ігієнічних досліджень факторів ви-
робничого середовища та трудового 
процесу;

— на ПАТ «ВАЗ» атестацію про-
ведено з залученням акредитованої 
районної СЕС;

— на ДП «ХАКБ» атестацію про-
ведено із залученням спеціалістів 
лабораторії охорони навколишньо-
го середовища ДП «ХМЗ» ФЕД»;

— атестація робочих місць за умо-
вами праці на перевірених підпри-
ємствах проводилась за участю го-
лів ПО ПАУ.

Терміни проведення атестації 
робочих місць за умовами прац і 
на перевірених підприємствах не 
порушено. Комісією також вста-
новлено, що пільги на цих під-
приємствах працівникам, на пері-
од проведення атестації, збереже-
но. На підставі результатів атестації 
на усіх перевірених підприємствах 
розроблено «План комплекс них 

з аходів по зменшенню та усунен-
ню на робочих місцях небезпечних 
та шкідливих виробничих факто-
рів і їх негативної дії на праців ників 
підприємства» та включено їх, як 
додатки до колективних договорів.

А на ДП «ХМЗ» ФЕД» і ПАТ 
«ВАЗ» результативно здійснюють-
ся необхідні заходи для покращен-
ня умов праці на робочих місцях. 
Відбувається модернізація вироб-
ництва відповідно до європейських 
стандартів. Постійно оновлюється 
станочний парк для виконання ви-
сокоточних операцій при виготов-
ленні агрегатів.

На перевірених підприємствах пи-
тання про підсумки проведеної атес-
тації робочих місць за умовами пра-
ці, із-за відсутності його в планах ро-
боти профкому і в КД, на спільних 
засіданнях адміністрації і профкому 
не заслуховувалось.

При ознайомленні з роботою 
цехів і служб підприємств, робо-
ча група рекомендувала керівни-
кам підрозділів і громадським ін-
спекторам з охорони праці зверну-
ти увагу на обов’язкове виконан-
ня «Положення про порядок за-
безпечення працівників спеціаль-
ним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими з асобами індивідуально-
го захисту» затвердженого наказом 
Держгірпромнагляду України від 
24.03.2008 р., № 53.

За результатами перевірки Пре-
зидія Центрального Комітету ПАУ 
прийняла відповідну постанову, 
в якій зазначено, що робота по про-
веденню атестації робочих місць 
за умовами праці на перевірених під-
приємствах здійснюється в необхід-
них обсягах з врахуванням Постано-
ви КМУ від 02.04.2009 р. № 307 про 
«Перелік робіт із шкідливими і важ-
кими та особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці, 
на яких встановлюється підвище-
ний розмір оплати праці робітників 
підприємств з виробництва літаль-
них апаратів».

Головам ПО ПАУ слід забезпечи-
ти, силами профспілкового активу 
з питань охорони праці та із залу-
ченням фахівців, контроль за сво-
єчасним і якісним проведенням 
атестації робочих місць за умова-
ми праці, наданням працівникам, 
які працюють у шкідливих і важ-
ких умовах праці, пільг і компен-
сацій, передбачених статтею 7 За-
кону України «Про охорону пра-
ці», а також рекомендувати голо-
вам ПО ПАУ:

— здійснити силами профактиву 
додаткову перевірку щодо наявнос-
ті особистих підписів працівників (з 
метою ознайомлення їх з результата-
ми атестації) в Картах умов праці та 
витягів з наказів в трудових книжках 
працівників, на робочих місцях яких 
була проведена атестація умов праці;

— звернути увагу на необхідність 
покращення громадського контро-
лю за цим напрямком роботи;

— по встановленим зауваженням, 
в місячний термін, надати в ЦК ПАУ 
довідки про їх усунення;

— окремо, на перевірених підпри-
ємствах, звернути увагу керівників 
підрозділів і громадських інспекто-
рів з охорони праці на обов’язкове 
виконання «Положення про поря-
док забезпечення працівників спе-
ціальним одягом, спеціальним взут-
тям та іншими засобами індивіду-
ального захисту» затвердженого на-
казом Держгірпромнагляду України 
від 24.03.2008 р., № 53;

— головам комісій з охорони праці 
ПО ПАУ і громадським інспекторам 
з охорони праці постійно використо-
вувати у своїй роботі методичні «Ре-
комендації щодо здійснення проф-
спілками громадського контролю 
за організацією і проведенням атес-
тації робочих місць за умовами пра-
ці» (Бібліотечка голови профкому, 
випуск ФПУ (липень 2010 р. № 7).

Станіслав ліщинСьКий,
головний технічний інспектор  

праці ЦК ПАУ

Сильный Профсоюз — хороший Коллективный договор

Атестацію — всім робочим місцям

ТрИбУНА ПрОфАкТИВА

На вопросы редакции газеты «Авиастроитель Украины» отвечает Владимир Ларкин, председатель комиссии профкома ГП «Харьковское агрегатное 
конструкторское бюро» по коллективно -договорной работе, начальник конструкторского сектора предприятия, член профсоюзного комитета.

Здійснення профспілкового контролю за атестацією робочих місць забезбечує надійний захист членів Профспілки.

Станіслав ЛІЩИНСЬКИЙ, 
головний технічний інспектор  
праці ЦК ПАУ

«В Коллективном договоре 
закладываются нормы, 
которые мы обязаны 
выполнять независимо от 
желания сторон — участниц 
переговорного процесса.»

Владимир Ларкин
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Повышение пенсионного воз-
раста для женщин — это одна 

из ключевых ошибок пенсионной 
реформы.

Даже у нас на предприятии лю-
ди не доживают до пенсионного 
возраста. И куда еще увеличивать 
этот возраст, я просто не пред-
ставляю. Лично я уже должна 
была в мае выходить на пенсию. 
А мне увеличили пенсионный воз-
раст на год. И таких людей, кото-
рые оказались в моем положении, 
очень много. Лично я убеждена, 
что при том низком жизненном 
уровне, который есть у большин-
ства людей в нашей стране, повы-
шать пенсионный возраст было 
неразумно.

С оплатами тоже сейчас очень 
сложно. Как пенсия у нас счита-
ется? Уже не одного человека мы 
«просчитывали» здесь. Выходит, 
что средняя заработная плата съе-
дает все, что мы заработали. Вот ты 
заработал столько-то, складываем. 
Берем справки, а среднюю под-
нимают. Такую делают, что пен-
сия полностью «съедается». И по-
том налицо несоразмерность пен-
сии с трудом. Вот у нас люди про-
работали в гальванике. Это вредное 

производство, и получить 800 грн. 
пенсии… Я вот живу в частном до-
ме. Мне только за газ надо запла-
тить 800 гривен в зимний пери-
од. Как существовать на эту пен-
сию, я вообще не знаю. Реформа-
торы нам с одной стороны будто бы 
дают возможность идти на пен-

сию в 55 лет. Говорят, мол, идите. 
Но тогда такие «вилки» ставят… 
Если ты хочешь пенсию увели-
чить на 0,5 %, должен проработать 
60 месяцев, если на 0,75 % — свы-
ше 60. То есть получается, ты дол-
жен проработать 5 лет, отказавшись 
от выплаты пенсии в эти годы. Ес-
ли посчитать, сколько за 5 лет я за-
работаю пенсии, сколько мне при-
бавят — это же просто обдиралов-
ка какая-то.

— Вицепремьерминистр — министр 
социальной политики Украины Сер
гей Тигипко заявил о том, что по
вышение пенсионного возраста для 
граждан — нормальная европейская 
практика. Во Франции, мол, повы
шают пенсионный возраст, в Испа
нии, несмотря на то, что там очень 
сильные профсоюзы. Как Вы счита
ете, справедливо сравнивать Украи
ну с этими странами?

— Абсолютно несправедливо. 
Я всегда возмущаюсь, когда смо-
трю передачу, и слышу: «Мы хотим, 
чтобы было как в Европе…» О ка-
кой Европе можно говорить? Да 
нам вначале нужно создать условия 
жизни такие же, как в той же За-

падной Европе! А потом уже рав-
няться на них в вопросах пенсион-
ного обеспечения. Ну как можно 
сейчас с ними равняться? Наш уро-
вень жизни и их уровень жизни — 
это же просто несоизмеримые ве-
щи! Пусть государство даст нам та-
кие высокие зарплаты, как у евро-
пейцев, а потом, пожалуйста, мы 
будем платить за газ и прочие ком-
мунальные услуги по европейским 
ценам. И опять-таки, за границей 
платят за газ согласно КПД. То есть 
за то тепло, которое они получают. 
А мы платим за воздух, и все это 
знают. Вот счетчик работает, а теп-
ла нет. Потому что там не газ идет, 
а воздух гонят. А счетчику все рав-
но, что считать.

Было бы неплохо, чтобы на-
ши чиновники побывали в нашей 
«шкуре». Пожили на наши зарпла-
ты и пенсии. И пусть они бы попро-
бовали прожить по нашим ценам, 
которые кругом и на все постоянно 
повышаются.

— Пенсионную реформу принима
ли, в том числе и для того, чтобы 
с экономить деньги. На ваш взгляд, 
это то направление, где нужно эко
номить деньги?

— Так они не сэкономят. Абсо-
лютно. Потому что деньги уходят 
в Пенсионный фонд и все. Где они 
там растворяются — вообще не по-
нятно. Это не выход. Если бы у нас 
действительно было так, что чело-
век мог накапливать по накопи-
тельной системе, короче говоря, 
развитое негосударственное страхо-
вание. Вот я отчисляю и знаю, что 
для себя зарабатываю.

— Негосударственные страховые 
фонды будут внедрены. А вы не бои
тесь, что будет как в одном соседнем 
государстве: они обанкротятся и лю
ди останутся вообще без пенсий?

— Я только хотела об этом сказать. 
Нет уверенности ни в чем. Если нас 
обокрало государство еще при Со-
ветском Союзе и не расплатилось 
до сих пор… Я вот своего сына тог-
да застраховала до 18 лет. Слава Бо-
гу, сыну уже 35, а страховки нет 
и не предвидится. Так что сейчас 
в такие игры с государством играть 
опасно. Не каждый на это пойдет. 
Сейчас все говорят, что самый на-
дежный банк — трехлитровая банка.

Беседовал Александр ПАлий

В Україні сформована багато-
рівнева система колективно-

дого вірного регулювання соціально-
трудових відносин, яка складаєть-
ся з Генеральної угоди, 93 галузевих 
угод, 27 тристоронніх регіональних 
угод та майже 100 тисяч колектив-
них договорів; ними охоплено май-
же 9 мільйонів працівників. Рівень 
охоплення колективними договора-
ми в Україні є досить високий і про-
тягом 1998–2010 років він виріс з 
68,9 % до 81,2 %.

Отже, за кількісними показника-
ми ситуація в країні виглядає досить 
достойно.

Проте якість колективних дого-
ворів та угод, тобто результати ко-
лективно-договірної роботи, свід-
чать про те, що нам поки що не вда-
ється досягти таких здобутків, які б 
задовольняли більшість працівни-
ків стосовно оплати праці, зайня-
тості, соціального захисту, охорони 
праці тощо.

Тому сьогодні ФПУ ставить пи-
тання про необхідність переходу 
кількості в якість, про підвищен-
ня ефективності та результативнос-
ті всієї переговорної роботи проф-
спілок.

На своєму останньому засіданні, 
у грудні 2011 року, Президія ФПУ 
схвалила запровадження систе-
ми Єдиної колдоговірної кампа нії 
«Єдині цілі, єдині дії!», розробленої 
відповідно до рішень VІ З’їзду Феде-
рації профспілок України на реаліза-
цію цільової програми «Нова ефек-
тивність колективно-договірного ре-
гулювання».

Президія ФПУ вважає об’єк-
тивною необхідністю запрова-
дження цілісної колективно-
договірної кампанії, що дозволяє 
збудувати чітку систему, направ-
лену на забезпечення ефективно-
го захисту прав і інтересів праців-
ників і пов’язану єдиними вимо-
гами, що висуваються профспіл-

ками в період укладення угод і ко-
лективних договорів, і єдиними ді-
ями, що здійснюються на підтрим-
ку профспілкових вимог.

Основною метою зазначеної сис-
теми є консолідація зусиль, солідарнос-
ті та єдності дій профспілок, проф-
спілкових органів, членів профспілок 
на всіх рівнях переговорного проце-
су — від первинки до національного 
профоб’єднання.

Найважливішою складовою Єди-
ної колдоговірної компанії є кон-
центрація зусиль усіх ланок проф-
спілок для висунення єдиних вимог 
щодо основних показників, які мають 
бути реалізовані шляхом колектив-
них переговорів.

Так, на 2012 рік загальними ціля-
ми профспілок визначені, зокрема:

— забезпечення темпів зростання 
середньої заробітної плати на рівні 
не нижчому ніж 16 %;

— встановлення розміру заробіт-
ної плати некваліфікованого пра-
цівника небюджетної сфери за по-
вністю виконану норму часу в нор-
мальних умовах праці на рівні ви-
щому за фактичний розмір про-
житкового мінімуму для працездат-
них осіб;

— не допущення масових вивіль-
нень працівників, протидія поши-
ренню нетипових форм зайнятості;

— забезпечення фінансування 
витрат на охорону праці на рівні 
не нижчому ніж 0,5–1,5 % від фон-
ду оплати праці (для бюджетних ор-
ганізацій — 0,2 %).

При цьому профспілки наголо-
шують, що непорушними принци-
пами, постулатами колдоговірної 
роботи мають бути: встановлення 
гарантій в розмірах, що перевищу-
ють законодавчо визначені, недо-
пущення порушень норм трудово-
го законодавства та угод, збільшен-
ня гарантій для працівників у порів-
нянні з раніше досягнутими.

Не менш важливою складовою для 

забезпечення ефективності перегово-
рів з укладення колективних догово-
рів і угод є упорядкування переговорно-
го процесу на різних рівнях.

Що мається на увазі?
Укладення Генеральної угоди має 

давати поштовх для укладення або 
внесення змін до галузевих, терито-
ріальних угод. А це в свою чергу має 
стати основою для укладення ко-
лективних договорів.

Колективні договори це серце-
вина всієї колдоговірної системи. 
Вони мають конкретизувати, роз-
винути та втілити в життя все те, що 
вибороли профспілки на більш ви-
соких рівнях. Тому такою важливою 
є підтримка первинних організацій 
профспілками вищого рівня в ході 
колективних переговорів.

Безумовно головним принципом 
ведення колективних переговорів 
має бути конструктивний соціаль-
ний діалог і пошук компромісних 
рішень. Проте, профспілки не по-
винні забувати і про можливі пра-
вові форми впливу на роботодавців 
під час ведення колективних пере-
говорів, зокрема, проведення збо-
рів, мітингів, пікетувань, а при жор-
сткій конфронтації — і вступ в ко-
лективний трудовий спір, оголо-
шення страйку.

Профспілки усвідомлюють, що 
система Єдиної колдоговірної ком-
панії повинна розглядатися не як 
стале явище, а як динамічний про-
цес. Рівень вимог, строки ведення 
переговорів мають відповідати тій 
економічній і політичній ситуації, 
в яких вони проводяться, а фор-
ми дій профспілок — визначати-
ся виходячи із характеру взаємо-
відносин з іншими сторонами со-
ціального діалогу та можливостя-
ми профспілок вплинути на соці-
альних партнерів.

Соціально-економічний 
департамент апарату ФПУ

Під час розробки проектів ко-
лективних договорів підпри-

ємств галузі варто першочергово 
врахувати наступні позиції Проф-
спілки авіабудівників України:

— подальше нарощування об-
сягів виробництва (робіт, послуг) 
на підприємствах, відповідно 
до планів соціально-економічного 
розвитку та фінансових планів під-
приємств, але не менше рівня ін-
фляції;

— збільшення продуктивності 
праці на підприємствах галузі (без 
зменшення чисельності), в осно-
вному, за рахунок випереджаючого 
зростання обсягів виробництва. Ці 
заходи включати як обов’язковий 
додаток до колективних договорів 
підприємств;

— завчасна участь профспілко-
вих комітетів (на початку 2012 ро-
ку) у формуванні проектів фінансо-
вих планів підприємств на 2013 рік;

— добиватись того, щоби розпо-
діл та використання чистого при-
бутку підприємств, за підсумками 
роботи 2011 року, здійснювались 
за участю профкомів Укрпрофавіа.;

— здійснювати громадський 
контроль за станом розрахунків за-
мовників за виготовлену підприєм-
ствами продукцію (роботи, послу-
ги) (у випадку отримання держав-
них замовлень оперативно інфор-
мувати ЦК ПАУ), а також за ви-
користанням коштів Державного 
бюджету України, виділених під-
приємствам;

— забезпечення фінансування 
конструкторсько-технологічних 
проектів підприємств галузі, які 
займаються розробкою та впрова-
дженням у виробничий процес но-
вих перспективних виробів та тех-
нологій виробництва;

— формування соціальних паке-
тів при проведенні конкурсу з про-
дажу пакету акцій;

— збереження, в умовах фінан-
сово-економічної кризи, існуючих 
робочих місць та створення нових, 
пріоритетний набір на них певних 
категорій працівників, використо-
вуючи при цьому можливості служ-
би зайнятості;

— забезпечення повної зайня-
тості і використання працівників 
у відповідності до їх фаху, квалі-
фікації та законодавства України, 
вживання заходів щодо зменшен-
ня плинності кадрів на підприєм-
ствах;

— організація системного на-
вчання, підвищення кваліфікації, 
перенавчання кадрів, встановлен-
ня періодичності навчання та об-
сягів витрат підприємства на ці за-
ходи.

— забезпечення рівня середньо-
місячної заробітної плати на під-
приємствах на 10 % вище рівня се-
редньомісячної заробітної плати 
у промисловості відповідного ре-
гіону.

— рівень заробітної плати на під-
приємстві повинен забезпечувати 
перевищення рівня, передбаченого 
Регіональною Угодою, на 30–40 %;

— забезпечення реальної заро-
бітної плати кожному працівни-
ку підприємства на рівні, що уне-
можливлює його бідність за по-
казниками соціальних стандартів 
в Україні;

— поступове (можливо, для по-
чатку, для окремих категорій пра-
цівників) введення безоплатного 
одноразового харчування (обіду) 
у робочі дні. Таку норму слід роз-
глядати не як додаткову соціальну 
пільгу, а як одну із складових тех-
нологічного процесу виробництва 
(поруч із наданням робочого місця, 
видачею інструменту та спецодягу, 
встановлення перерв та загальної 
тривалості робочого часу тощо);

— забезпечення витрат на охо-
рону праці у 2012 році — не менше 
0,5 відсотків фонду заробітної пла-
ти підприємств;

— збереження і розширення 
додаткових соціальних гарантій, 
пільг і компенсацій, що надають-
ся підприємствами своїм праців-
никам. Забезпечити загальний об-
сяг додаткових соціальних послуг 
на підприємствах на рівні не мен-
ше ніж 10–15 % від фонду оплати 
праці;

Закінчення на с. 4

О пенсионной реформе и об уровне жизни в стране

Коментар до Постанови Президії ФПУ 
«Про запровадження Єдиної колдоговірної 
кампанії «Єдині цілі, єдині дії!»

Особливості колективно- 
договірної кампанії ПАУ

ТрИбУНА ПрОфАкТИВА

Ирина Доморадова: К проведенной в 2011 году пенсионной реформе я отношусь очень отрицательно. Люди много лет тяжело работают, чтобы хотя бы в конце 
жизни увидеть результат своего труда, его оценку государством...

Пріоритетним напрямком діяльності профспілок є захист трудових і соціально-економічних прав 
та інтересів працівників. Одним із механізмів такого захисту є колективно-договірне регулювання.

Ирина Доморадова, инженер-
экономист, член цехового комитета  
ПО ПАУ на ГП «Харьковское  
агрегатное конструкторское бюро»


