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Відбулось засідання Президії ЦК ПАУ
21 лютого 2012 року у м.
Києві відбулось засідання Президії ЦК ПАУ. Вів засідання
Президії Голова ПАУ Ярема
Жугаєвич.
Учасники засідання розглянули питання щодо аналізу статистичних звітів про чисельність первинних організацій
ПАУ та Профспілки в цілому за
2011 рік. З доповіддю по цьому
питанню виступила Оксана
Пашинська, зав. сектором організаційного відділу ЦК ПАУ.
В своєму виступі вона зазначила, що чисельність працюючих на підприємствах галузі
за звітний період збільшилась на 2%, при цьому чисельність Профспілки також
зросла на 1,27%. Зростає відсоток членства молоді в ПАУ
та жінок. Оксана Пашинська
наголосила на тому, що ПО
ПАУ, в яких охоплення членством ПАУ становить менше
60%, мають проаналізувати на
засіданнях профкомів причини
такого стану та здійснити додаткові заходи щодо посилення
мотивації і зростання членства
ПАУ. В ході обговорення проекту рішення з даного питання
виступив голова ПО ПАУ на
ДП «Антонов» Віктор Гуска,
який відмітив, що за останній
рік на його підприємстві намітилась позитивна тенденція
щодо збільшення чисельності
членів ПАУ.
З доповіддю щодо стану реалізації профкомами первинних
організацій ПАУ в Хмельницький області статутних норм
з ініціювання та організації
колективно-договірного процесу на підприємствах галузі
виступила завідувач відділу
соціально-економічного захисту ВА ЦК ПАУ Ольга Сметаніна. Вона доповіла учасникам
засідання про висновки робочої групи ЦК ПАУ: на підприємствах галузі у Хмельницькій
області чітко налагоджена робота з укладення колективних
договорів, є чітка взаємодія
між усіма учасниками соціального діалогу; працівникам підприємств забезпечені основні
трудові, економічні та соціальні права; на підприємствах поступово збільшується відсоток
молодих працівників; терміни
укладення КД виконуються без
затримок і порушень; ЦК ПАУ
вчасно отримує примірники затверджених КД тощо. Зі своїми
уточненнями до проекту постанови виступив голова ПО ПАУ
на ДП «КАЗ» Микола Галиш.
Члени Президії ЦК ПАУ підвели підсумки роботи профкомів за 2011 рік. Найкращими
профспілковими організаціями ПАУ стали профспілкові

• вітаємо

Зі Cвятом весни!
Дорогі жінки! Від імені всієї Профспілки
авіабудівників України прийміть щирі
вітання з Міжнародним жіночим Днем 8 березня!

Виступає голова ПО ПАУ в АТ «Мотор Січ» Михайло Труш

питання взяли участь всі члени
Президії ЦК ПАУ, настільки
питання є значущим для подальшої долі багатьох трудових
колективів нашої галузі. В ході
дискусії думки учасників розійшлися, однак завдяки пропозиції голови ПО ПАУ у ПАТ
«Мотор Січ» Михайла Труша
було знайдено компромісне рішення.
Тож члени Президії ЦК ПАУ
вирішили і надалі захищати єдність і цілісність Профспілки та
намагатися знайти компроміс з
керівництвом
«Укроборонпром» у подальшій співпраці.
Учасники засідання Президії ЦК ПАУ розглянули низку
інших поточних питань. Наприкінці засідання Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич вручив нагороду парламентського комітету
голові ПО ПАУ у ПАТ «Мотор
Січ» Михайлу Трушу.
В роботі Президії ЦК ПАУ
взяли участь голови ПО ПАУ
на підприємствах, що входять
до складу ДК «Укроборонпром», голова Молодіжної Ради
ПАУ Андрій Сидоров.

В Україні жінка завжди була втіленням
турботи,
справедливості
та
милосердя, уособленням тепла і затишку, джерелом натхнення. Завдяки Вам вирішуються найскладніші конфлікти, відбуваються
подвиги, триває життя на землі. Якби не
жінки, не злетів би у небо і перший літак!
Сьогодні Ви берете активну участь у всіх
сферах життя, робите неоціненний внесок у
соціально-економічний розвиток авіаційної
промисловості України. Соціальна сфера підприємств нашої галузі переважно тримається
на плечах жінок. Бухгалтерію, економічну діяльність підприємств також переважно ведуть
жінки. Чимало жінок знаходяться за верстатами, поруч зі складним обладнанням.
Ми, чоловіки, віддаємо належне Вашій освіченості, енергійності, силі волі і схиляємося
перед Вашою добротою, чуйністю, щедрістю
душі, розумінням і готовністю пожертвувати
всім заради спокою і благополуччя своїх рідних і близьких.
В цей день хотілося б привернути увагу не
лише чоловіків, але й держави, керівників підприємств галузі на умови праці та її
оплати для жінок, на необхідність надання
відповідних соціальних гарантій жінкам,
які самостійно виховують дітей, які мають заслуги перед державою та галуззю.
У цей святковий день бажаю Вам міцного
здоров'я, стабільного миру та щирої любові,
сімейного щастя і радості, квітів і посмішок!
З повагою,
Голова Профспілки

Ярема Жугаєвич

Олександр Палій
Слово має голова ПО ПАУ на ДП «ЖМЗ «Візар» Віталій Тур

організації на підприємствах
ПАТ «Мотор Січ» (голова –
Михайло Труш), ДП «МФ
«Артем» (голова – Наталія
Лєскова) та ПАТ «ФЕД» (голова – Віктор Д’яков). Вирішено
запропонувати до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі
ППО за 2011 рік профспілкову
організацію ПАУ у ПАТ «Мотор Січ».
Президія ЦК ПАУ вирішила
скликати чергове засідання ЦК
ПАУ 27-28 березня поточного
року у м. Києві.

Найбільш
гострим
виявилось обговорення питання
взаємовідносин Профспілки
з керівництвом Державного
Концерну «Укроборонпром».
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич проінформував присутніх
про останній перебіг подій,
зокрема щодо зустрічі Голови
Федерації профспілок України
Юрія Кулика з генеральним
директором ДК «Укроборонпром» Дмитром Перегудовим
та відповідні домовленості.
В обговоренні зазначеного

До 8 березня
УЖЕ ВКОТРЕ МИ БАЧИМО ДИВО:
ПРИЛІТАЄ ЛИЦАР НА ТЕПЛИХ
ВІТРАХ
І НЕСЕ НА ВУСТАХ НІЖНИЙ ДОТИК ВЕСНИ,
СВЯТО, ЩО ЧАСТО БАЧИМО В
СНАХ.

Приспів:
8
8
8
8
8

БЕРЕЗНЯ
БЕРЕЗНЯ
БЕРЕЗНЯ
БЕРЕЗНЯ
БЕРЕЗНЯ

- СВЯТО ЖІНОК,
- СВЯТО ВЕСНИ,
НАЙКРАЩЕ,
ЧАРІВНЕ,
СЛАВИМО МИ!

СХОДИТЬ СОНЦЕ ВИЩЕ І ВИЩЕ,
І ДАРУЄ ВСІМ ТЕПЛО І ЖИТТЯ,
ЙОГО ХВИЛІ ВСЕ БЛИЖЧЕ,
І ВІДХОДИТЬ ЗИМА В НЕБУТТЯ.

Приспів:
ТЕПЛИЙ ПОДИХ ЛАСКАВОГО БЕРЕЗНЯ,
ТА ЩЕ Й ПРОЛІСКА НІЖНА БЛАКИТЬ,
ГАРНИЙ СПІВ ПТАХІВ,
СРІБНИЙ СМІХ СТРУМКІВ,
НАЗАВЖДИ ЗБЕРЕЖЕМО У СЕРЦІ
ЦЮ МИТЬ!

Приспів.

2

Авіабудівник України
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Молодежь серийного
завода «Антонов»

Молодь «Новатора» має гарну перспективу
Державному підприємству «Новатор», де працює понад 300 молодих
робітників та інженерно-технічних
працівників – 46 років.
Постійна комісія профкому з питань роботи з молоддю створена
п’ять років назад в складі десяти
членів. Головою комісії є Кубасов
Андрій Миколайович. Ми попросили Андрія Миколайовича розповісти
про діяльність комісії та бачення перспектив молоді підприємства.
Андрій Кубасов, голова комісії
по роботі з молоддю профкому ПО
ПАУ на ДП «Новатор»:
- Завдання комісії – це поглиблення молодіжної політики, яка діє в
державі, залучення молоді, вивчення
інтересів та проблем молоді. Вона
сприяє впровадженню заходів щодо
поліпшення умов праці, забезпечення
житлом, соціального захисту молоді,
спрямованих на формування у молоді
здорового способу життя, сприяє розвитку спорту тощо.
Наша молодь приймає активну
участь у діяльності профкому та у
відпочинку, який організує сильна
профспілкова організація підприємства: екскурсії по історичних
місцях України (Карпати, КамянецьПодільський, Почаєв, м. Умань тощо).
Спортсмени «Новатора» приймають
активну участь в міських, обласних
спартакіада, в Спартакіадах, які організовує ЦК Профспілки авіабудівників України, щорічно приймають
участь у Всеукраїнській Спартакіаді працівників виробничої сфери (з

армреслінгу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, шахів та гирьового
спорту). Відроджено проведення Заводської Спартакіади. Проведено вже
четвертий турнір по міні-футболу.

Андрій Кубасов

Команди нагороджуються призами
та грошовими преміями.
Так, завдяки профспілковому комітету та адміністрації підприємства
підтримується розвиток спорту на
підприємстві. Сьогодні волейбольна
команда «Новатор», яка представляє
місто Хмельницький серед чоловічих
команд суперліги, є лідером серед
найкращих в нашій державі. У цьому
році ВК «Новатор» став срібним призером Кубку України. Футбольний та
баскетбольний клуби ДП «Новатор»
представляють підприємство на чем-

піонаті міста та області.
В бесідах з молодими працівниками профспілкові лідери намагаються
розповісти і переконати їх у тому, що
необхідно звикнути та адаптуватись
до умов виробничого середовища і
вже через деякий час вони стануть
кваліфікованими спеціалістами.
Проведення круглих столів молодіжних лідерів авіаційної промисловості, до участі в яких запрошений
представник комісії по роботі з молоддю підприємства в особі голови комісії Кубасова А.М., приймає
активну та важливу роль та дає вже
свої позитивні результати. Молодь
підприємств представлена офіційно Молодіжною Радою Профспілки
авіабудівників України і на міжнародній арені. А.М. Кубасов входить
до складу Президії Молодіжної Ради
ПАУ.
Наявність Молодіжної Ради ПАУ,
яка була створена з метою координації діяльності молодіжних організацій (комісій) ПО ПАУ, спрямованої на захист трудових, соціальноекономічних і духовних прав та інтересів працюючої молоді, дає змогу
нашим підприємствам побачити перспективу та нові шляхи розвитку.
Ми глибоко переконані, що тільки
наполегливість, старанність, єдність
– наші головні захисники права на
гідну працю. Тільки разом ми зможемо відстояти трудові права людини
праці, домогтися кращого життя як
для підприємства, так і для людей.
Записав Олександр Палій

с т о р і н к а

уверенно смотрит в будущее
Сергей Мудрицкий, заместитель председателя молодежного совета Серийного завода «Антонов», начальник бюро разработки программ:
- В первую очередь, от имени молодёжной комиссии профсоюзного комитета серийного завода «Антонов», хочу поблагодарить за приглашение
на заседание Президиума Молодёжного Совета ПАУ его председателя
Андрея Сидорова и Председателя ПАУ Ярему Жугаевича.
Во время заседания удалось обсудить актуальные вопросы, которые
волнуют молодых работников различных предприятий авиационной промышленности. Очень содержательным и полезным было выступление
Председателя Профсоюза Яремы Васильевича Жугаевича.
В свою очередь хотел бы сказать и о нашей заводской молодежи. Как
вы знаете, на нашем предприятии работает более 5 тыс. человек. Из них
30% - молодёжь. Это почти 1500 пар рабочих рук, свежих голов с дерзкими мыслями. Продукция, которую выпускает наше предприятие, очень
высокотехнологична, требующая овладения передовыми технологиями.
Мировая практика подтверждает, что именно молодёжь способна в кратчайшие сроки освоить эти технологии и максимально эффективно их использовать, безусловно опираясь на опыт старшего поколения. Молодёжь
стоит на переднем крае прогресса. За ней будущее не только завода, но и
отрасли, и государства в целом.
Одними из важнейших целей и задач любой молодёжной организации
есть повышение благосостояния и жизненного уровня молодёжи, улучшение социально-бытовых условий, а также закрепление молодёжи в
цехах и отделах предприятия. В этих вопросах нам содействуют и постоянно помогают директор серийного завода Подгребельный Николай
Семёнович и председатель профкома Коротенко Анатолий Иванович.
Хотелось бы выразить им за это благодарность.
Важно отметить, что на нашем предприятии уже довольно длительный
срок без задержек выплачивается заработная плата, регулярно поднимается её уровень, предоставляется общежитие и служебное жильё. Завод обеспечен на несколько лет заказами. Есть уверенность в завтрашнем дне.
Остаётся пожелать нашей молодежи хорошей отдачи, и чтобы работа
приносила ей моральное удовлетворение и достойный заработок.
Записал Александр Палий

Молодь ПАУ продовжує працювати

23 лютого відбулось засідання
Президії Молодіжної Ради Профспілки авіабудівників України. З поважних причин у засіданні не змогли взяти участь 2 члени Президії.
Їм було направлено проекти рішень
в електронному вигляді.
Вів засідання голова Молодіжної
Ради ПАУ, заступник голови ПО
ПАУ на ДАХК «Артем» Андрій
Сидоров.
В роботі Президії Молодіжної Ради ПАУ взяв участь Голова Профспілки Ярема Жугаєвич,
який під час свого виступу розповів

молодим лідерам про поточну ситуацію у авіаційній промисловості,
діяльність ЦК Профспілки, окреслив напрямки молодіжної політики
на найближчу перспективу. Ярема
Васильович наголосив на тому, що
молодь – майбутнє галузі, а тому їй
повинна надаватися на рівні підприємств та профспілкових організацій
всебічну підтримка. Разом з тим,
необхідно, щоб молодь прагнула до
самоорганізації, чітко формулювала свої пропозиції, брала активну
участь у виробничому та громадському житті трудових колективів

• анонс

Президиум ЦК Роспрофавиа принял решение
о поддержке в ходе избирательной кампании
по выборам Президента
РФ кандидатуры В. В.
Путина. ЦК Роспрофавиа убежден, что
поддерживая кандидатуру В. В. Путина на
президентских выборах

2012 года, профсоюзы
смогут осуществлять
контроль за реальным
претворением в жизнь
профсоюзной идеологии,
добиться реализации
требований трудящихся
и воссоздания в структуре Правительства РФ
Министерства труда и
занятости.

підприємств галузі.
Сьогодні недостатньо сказати, що
ти – молодий, а тому тобі повинні
надати пільги. Необхідно зрозуміти
яким чином держава, галузь, окреме взяте підприємство чи профспілкова організація можуть допомогти
молоді себе реалізувати, щоб і вони
отримували від неї таку саму віддачу. Зрозуміло, що без молодих
працівників, без наступництва поколінь підприємства просто приречені на вимирання. Так, на одному
з останніх засідань Президії ЦК
ПАУ згадувалось в якості прикладу одне з підприємств обороннопромислового комплексу, де наймолодшому працівнику виповнилось
вже 65 років. Активне залучення
молодих працівників до виробничої діяльності зовсім не означає, що
досвід більш старшого покоління
не повинен враховуватися. Навпаки гармонійна взаємодіє поколінь
може зробити розвиток нашої галузи сталим та ефективним.
Голова Молодіжної Ради ПАУ
Андрій Сидоров розповів учасникам засідання про результати виконання плану роботи Молодіжної
Ради ПАУ у 2011 році. Лише кілька
запланованих заходів не відбулось,

а в цілому план було виконано. Він
звернув увагу на те, що міжнародна науково-практична конференція, яка відбувається для молодих
фахівців за підтримки і на базі АТ
«Мотор Січ», набуває ще більшої
популярності за кордоном. Однак,
наші підприємства беруть участь
в ній досить кволо, хоча нам є що
представити на розгляд конференції.
Члени Президії МР ПАУ обговорили питання участі молодіжних
команд підприємств галузі у молодіжній Меридіанівській спартакіаді
на базі АТ «Мотор Січ».
Член Президії Молодіжної Ради
ПАУ, заступник голови ПО ПАУ
на Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ» Олександр Гуменюк під час обговорення проекту плану роботи на 2012
рік запропонував Молодіжній раді
ПАУ взяти активну участь у відкритті першого сезону молодіжної
спортивно-оздоровчої бази «Ровесник», які відбудеться орієнтовно наприкінці квітня поточного року.
Учасники засідання були стурбовані недостатньою увагою з боку
держави до майбутнього галузі.
Тому вирішено утворити робочу

групу з підготовки акцій МР ПАУ,
які мають привернути увагу громадськості та ЗМІ до вітчизняних
літаків сімейства Ан, які є більш
конкурентоздатними, ніж їхні зарубіжні аналоги.
Віталій Павленко, начальник
відділу у справах молоді ДАХК
«Артем», член Президії МР ПАУ
під час свого виступу розповів про
труднощі, які мали місце із проведенням чергового конкурсу веселих
та кмітливих. Наразі перешкоди
усунуто і очікується, що в наступному конкурсі візьмуть участь як
мінімум команди ДП «Антонов»,
ДП «ХМЗ «ФЕД», ДАХК «Артем»,
АТ «Мотор Січ». Голова Молодіжної ради ПАУ Андрій Сидоров закликав молодь СЗ «Антонов», яка
завжди брала активу участь у цьому
заході, долучитися до нього і цього
разу.
По завершенні засідання Президії
МР ПАУ її учасники та гості відвідали профспілковий комітет ДАХК
«Артем» та відділ у справах молоді
зазначеного підприємства, ознайомилися з досвідом роботи молодих
артемівців.
Олександр Палій

Создана рабочая группа по взаимодействию Минобороны России
и профсоюзов оборонно-промышленного комплекса РФ
В ходе встречи заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д. О. Рогозина с руководителями профсоюзов оборонных
отраслей промышленности
наряду с другими вопросами
была подтверждена необходимость создания рабочей
группы из представителей
Минобороны России для вза-

имодействия с представителями профсоюзов оборонных
отраслей промышленности.
Основной задачей рабочей
группы является оперативное рассмотрение вопросов,
связанных с социальноэкономическим положением
работников предприятий
ОПК, которые возникают
в ходе размещения, испол-

нения и финансирования
государственного оборонного
заказа.
Отдел социально-трудовых
отношений ЦК Роспрофавиа
От редакции: Приятно
отметить, что российские

коллеги охвачены заботой
и вниманием со стороны
представителей власти,
курирующих обороннопромышленные отрасли России.Почему бы и украинским
коллегам из ДК «Укроборонпром» не последовать столь
положительному примеру
россиян?

Авіабудівник України

№ 4 ( 11 4 ) , л ют и й 2 0 1 2 р о к у

с о ц і а л ь н а
Европейские
профсоюзы в
промышленности,
включая
обрабатывающую,
объединяются
Европейская федерация работников горной, химической
и энергетической отраслей
(EMCEF), Европейская федерация металлистов (EMF), а
также Европейская федерация
профсоюзов работников текстильной, легкой, кожевенной
и обувной промышленности
(ETUF-TCL) планируют осуществить формальное слияние
в Брюсселе 16 мая 2012 г.

Новой Федерации еще предстоит выбрать себе формальное
имя. Пока же принято рабочее
название – Европейская федерация работников промышленности (EIWF).
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• До 80-річчя від дня народження Ю. Й. Богатікова

З історії гімну Державної акціонерної
холдингової компанії «Артем»
Знайомство і співпраця артемівців з видатним співаком,
народним артистом СРСР, народним артистом України Юрієм
Йосиповичем Богатіковим відбулося в ювілейному для нього і
для заводу році.
У березні 2002-го у Юрія Йосиповича був ювілейний концерт
у Національному палаці «Україна». Він вийшов на сцену, озирнувся на плакат «Юрію Богатікову – 70», махнув рукою: «Навіть
дивитися бридко».
Він був тоді вже хворий. Отож
двогодинний концерт відпрацював, стоячи фактично на одній
нозі – друга набрякла. Але зал
цього навіть не помітив, викликаючи на сцену ще й ще…
А у травні 2002 року завод ім.
Артема готувався до свого 110річного ювілею. До цієї пам’ятної
дати було створено пісню «Ти
наша доля – «Артем» (музика
Юрія Шевченко, вірші Олександра Вратарьова).
Автор віршів, відомий поет О.
Вратарьов несподівано для нас
- заводчан сказав, що таку пісню він не може довірити нікому
з виконавців, крім Кобзона або

Богатікова. Юрій Йосипович погодився. Під час святкового концерту, який відбувся у Міжнародному центрі культури та мистецтв
ФПУ (колишньому Жовтневому
палаці), гімн заводу вперше виконав саме Юрій Богатіков.
Коли Юрій Йосипович заспівав: «Артем», «Артем», «Артем» - завода родного марка», у
людей на очах з'явилися сльози.
Ті, про кого співав Богатіков, стоячи аплодували йому з перших
рядків приспіву. Його викликали
«на біс» тричі. На сцену піднявся
президент холдингової компанії
«Артем» Олександр Степанович
Качура, обійняв співака за плечі
і вони разом з усім залом ще раз
проспівали : «Артем», «Артем»,
«Артем» - завода родного марка..!»
Тривалі овації співаку дарували ветерани і молодь заводу
- його слухачі, його шанувальники. Після виступу Ю.Й Богатіков
сказав: «Шкода, що нині так мало
пишуть пісень про робітничій
клас, про людей праці».
На жаль, це була його остання
прем’єрна пісня. 8 грудня 2002
року Юрія Йосиповича не стало.

Пішов з життя видатний артист.
Та пісня, яку він подарував артемівцям, залишилась, стала гімном колективу.
Вже 10 років поспіль на початку всіх офіційних, культурномасових, спортивних заходів
ДАХК «Артем» лунає гімн,
який несе в собі часточку світлої
пам'яті про видатного артиста.
У 2003 році компанія «Артем»
випустила компакт-диск з пісня-

ми у виконанні Ю.Й. Богатікова.
Назвою диску стали слова з артемівського гімну: « С тобой мы
вчера и завтра…», і це вже не
тільки зізнання артемівців у вірності рідному заводу, а й освідчення в любові пісняру робітничого класу.
Олександр Кельїн,
голова ПО ПАУ в ДАХК
«Артем»

ФПУ відповідає на актуальні запитання членів профспілок
До Дня соціальної справедливості Федерація профспілок
України провела Інтернетконференцію, під час якої фахівці ФПУ відповідали на запитання
членів профспілок. Серед інших
своє запитання задали і авіабудівники.
Вадим Киньов, член Профспілки авіабудівників України:
- Сьогодні в Україні бідні і багаті
платять однакові податки. Яким ви
бачите так званий прогресивний
податок в контексті утвердження
соціальної справедливості? Чи
розробляла якісь законодавчі пропозиції ФПУ з цього питання? Яка
існує світова практика?
Відповідь: Федерація профспілок України тривалий час брала
безпосередню участь у роботі над
проектом Податкового кодексу,
спрямовуючи свої зусилля на проведення соціально орієнтованої
податкової реформи, насамперед,
задля підвищення рівня життя
громадян.
ФПУ вдалося домогтися врахування в ухваленому кодексі низки
важливих норм, які забезпечать
підвищення рівня доходів громадян, зокрема збільшення в 2 рази
розміру податкової соціальної
пільги – до розміру прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (з
2015р.), розширення податкових
пільг для сімей з дітьми, удосконалення порядку надання податкового кредиту (знижки), врегулювання окремих питань оподаткування
діяльності профспілок тощо.

Однак прийнятий Податковий
кодекс не забезпечив в повній мірі
реалізацію принципу справедливості в оподаткуванні, і сьогодні
ФПУ продовжує роботу в цьому
напрямі.
Серед основних вимог ФПУ
щодо справедливого оподаткування наступні:
1. Запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів на
рівні прожиткового мінімуму для
всіх громадян. Сутність цієї вимоги полягає в тому, що заробітна
плата, як і дохід підприємства, повинна складатися з двох частин:
частина, яка не обкладається податком (неоподатковуваний мінімум), та частина, яка підлягає
оподаткуванню, – адже обкладатися податком повинен прибуток
від праці. За таких умов, наприклад, при заробітній платі дві тисячі гривень громадянин сплатить
в 2 рази менше податку, в умовах
2011 року економія склала б 148
грн.
Запровадження неоподатковуваного мінімуму навіть за умови
збереження єдиної ставки податку
забезпечує дійсну диференціацію
в оподаткуванні.
2. ФПУ наполягає на забезпеченні оподаткування трудових
доходів за ставками принаймні
не вищими, ніж нетрудові доходи, що, в свою чергу, сприятиме стимулюванню людини праці,
оскільки значну частину доходів
громадян становлять саме трудові
доходи у вигляді заробітної плати.

Відповідно до Податкового
кодексу, ставки оподаткування
окремих доходів від нетрудової
діяльності є в кілька разів меншими (1%, 5%), ніж ставки оподаткування доходів від трудової
діяльності у вигляді заробітної
плати: 10% (для шахтарів), 15%
(до 10 мінімальних заробітних
плат), 17% (понад 10 мінімальних
заробітних плат). Більше того,
деякі нетрудові доходи взагалі не
обкладаються податком - проценти, нараховані на цінні папери,
емітовані Мінфіном, а проценти
за депозитними вкладами будуть
обкладатися податком лише з 1
січня 2015 р. за ставкою 5%. Таким чином, мільйонери просто
«випадають» із системи реального оподаткування, незважаючи на
те, що чисельність їх за останній
рік зросла майже на 20%.
3. ФПУ підтримує проекти законів, розроблених Мінсоцполітики щодо запровадження податку
на багатство та оподаткування
офшорних операцій.

4. ФПУ пропонує введення знижених ставок ПДВ на продукти
харчування (крім алкогольних
напоїв) та житлово-комунальні
послуги, орієнтуючись на відповідний досвід країн ЄС, що в
умовах постійного підвищення
цін на продукти харчування і підвищення цін на газ для населення
має стати реальним інструментом
для недопущення різкого зниження доходів громадян.
Пропозиції ФПУ щодо справедливого оподаткування були надіслані Віце-прем'єр-міністру України – Міністру соціальної політики України Тігіпку С.Л., Міністерству фінансів України, Державній
податковій службі України.
З ініціативи та за участі ФПУ
Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики
та праці в листопаді 2011 р. було
підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», в якому
передбачалося, зокрема, запровадження диференційованої шкали
оподаткування доходів фізичних
осіб зі ставками 15, 20 та 25 %.
Проте цей законопроект не підтримано Мінфіном та Державною
податковою службою України.
27 січня 2012 р., під час зустрічі профспілкового активу з
Прем’єр-міністром України М. Я.
Азаровим, пропозиції ФПУ у вигляді проектів доручень та законодавчих норм щодо забезпечення
соціальної справедливості в оподаткуванні були вручені Прем’єрміністру для їх опрацювання в

Уряді та врахуванні при підготовці змін до Податкового кодексу
України (оскільки профспілки не
мають права законодавчої ініціативи).
Стосовно світової практики
оподаткування доходів фізичних
осіб, у країнах СНД прогресивна
шкала оподаткування діяла до початку XXI століття. З 2001 року
Росія - перша з країн СНД - перейшла на плоску шкалу оподаткування. У той час її застосовували
всього дві країни світу: Болівія і
Естонія. Услід за Росією на плоску
шкалу перейшли Україна, Грузія,
Казахстан, Киргизія, Білорусь. І
окремі країни світу (Болгарія, Румунія, Словаччина, Чорногорія)
ухвалили таке ж рішення. Звертає
на себе увагу той факт, що плоска
шкала введена в країнах з недостатньо ще розвиненою економікою і слабким адмініструванням
податків.
У більшості ж країн світу застосовується диференційована шкала
оподаткування із максимальними
ставками, які іноді перевищують
50% (у Данії – 51,5%, Бельгії –
53,7%, Швеції – 56,4%). Разом
з тим, у більшості таких країн
встановлено неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, розмір
якого достатній для задоволення
не тільки фізичних потреб, але й
духовних, а також передбачено
значні можливості щодо зменшення оподатковуваного доходу
на витрати на оплату освіти, лікування та медичного обслуговування та ін.
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Подведены итоги спортивно-массовой работы

на ГАХК «Артем» за 2011 год!
26 января 2012 года в
Спортивном клубе «Сокол»
в торжественной обстановке
подведены итоги спортивномассовой работы на ГАХК
«Артем» за 2011 год.

просам выступили с приветственным словом поддержки
и пожеланиями дальнейшего
развития спорта в Компании.
Председатель
профкома
ПО ПАУ в ГАХК «Артем» Ке-

Спортивный актив ГАХК «Артем»

Основное
достижение
спортивно-массовой работы
за 2012 год на ГАХК «Артем»
- более 1000 членов ПО ПАУ
в ГАХК «Артем» приняли
участие в соревнованиях
различного уровня. А это и
рабочие, и ИТР, и служащие
и даже руководители Компании и профсоюзной организации.
Директор СК «Сокол» Баринов Ю.Г. доложил спортивному активу о проделанной
за год работе и спортивных
достижениях Компании. Выразил благодарность участникам, организаторам соревнований и руководителям за
поддержку всех спортивных
начинаний и личный пример
в участии.
Председатель профкома ПО
ПАУ в ГАХК «Артем» Кельин
А.Д. и помощник Президента
Компании по социальным во-

и участников соревнований, в
т.ч. и материально.
Далее был зачитан приказ
об итогах VI Спартакиады
ГАХК «Артем» и награждены
грамотами, дипломами и переходящими кубками участники
и команды.
За личный вклад в развитие
и пропаганду физкультуры и
спорта Компании грамотами
СК «Сокол» были награждены:
Баев С.А. (председатель
правления ОАО «ВЛКЗ»), Боренко С.А. (начальник ПЭО),
Кельин А.Д. (председатель
профкома), Мельничук Б.А.
(главный технолог), Полиняка В.И. (начальник цеха
№11), Рахманов Д.Г. (председатель правления ОАО «Артемконтакт»), Салюта В.Г.
(директор ГП МФ «Артем»),

массовую работу), Онищенко
Я. (ГП МФ «Артем», отв. за
спортивно-массовую
работу), Собченко Б.М. (предцехкома цеха №1), Савин В.(
цех №11), Тараненко А. (ПЗ
№634 ВП МОУ) , Пряничников В.Б. (КТЦ), Печенкин
О.В. (ГП МФ «Артем»), Галкина Г.Н. (редакция газеты
«Артемовец»), Каребин Г.
(ГП «ГосККБ «Луч»).

Победители и призеры VI Спартакиады ГАХК «Артем»!

Артемовцы во время спортивных соревнований по стрельбе

льин А.Д. отметил большое
количество участников - более 30% от всех работающих
в Компании, и пожелал руководителям подразделений
поддерживать организаторов

Степенко П.А. (начальник
цеха №1), Чумак С.А.(зам.
председателя профкома, отв.
за спортивно-массовую работу), Осадчий В. (ГП «ГосККБ
«Луч», отв. за спортивно-

Прошлый 2011 год – год Кролика,
прошел под лозунгом создания
молодых семей. Вот и наш коллектив не стал исключением.
В самый волшебный день этого
года: 11.11.11 г. в 11:00 в Дзержинском РАГСе города Харькова
родилась новая заводская семья:
Тимур и Виктория!
Наши молодые работают на ГП
«ХМЗ «ФЭД» в одном отделе КЭО-15.
Тимур Орлов с 2009 года
работает в бюро эксплуатации
инженером-технологом
второй
категории. А Виктория Козырь
пришла по распределению из
НАУ «ХАИ» в 2006 году, и работает также инженером-технологом
второй категории, но в бюро ремонтной документации.
У этой молодой пары прошло
два, как они считают, долгих года
испытаний взаимными притирками, расставаниями в командиров-

•весілля

ках, прежде чем они решились на
такой серьезный шаг.
Хорошо, что на нашем заводе есть давняя и прекрасная традиция в день бракосочетания от
имени администрации завода и
профсоюзного комитета поздравлять молодоженов. Поэтому на
торжественной церемонии бракосочетания в РАГСЕ присутствовали члены профсоюзного комитета завода: Юрий Шавкатович
Абдуллин - член президиума
профкома, Татьяна Алексеевна Перфилова - предцехкома 15
отдела и Светлана Ильинична
Мазыкина - заместитель предцехкома 15 отдела. От имени руководства завода и профсоюзного
комитета они вручили молодым
путевку на лето 2012 года в санаторий «Горизонт», который находится в городе Алушта.
В свою очередь, молодая семья обращается с благодарными
словами к руководству завода:
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вой спорт (12 чел.) - 1 место,
весенний и осенний кросс (30
и 15 чел.) – 5 место, настольный теннис (3 чел.) – 4 место,
стрельба пулевая (6 чел.) - 4
место, футзал (8 чел.) – 4 место, шашки (4 чел.) – 4 место,
шахматы (3 чел.) - 5 место. В
результате Киевская городская организация ПАУ заняла
4 общекомандное место.
Принимая участие в X
Международной Спартакиаде
ПАУ сборная команда ГАХК
«Артем» в составе 14 чел.
завоевала 4 золотых, 6 серебренных, 4 бронзовых медалей и заняла 2 общекомандное

В 2011 год на ГАХК»Артем»
проведена VI Спартакиада
среди 9 команд от подразделений Компании (более
900 участников) по 14 видам
спорта (армспорт, бадминтон,
баскетбол, волейбол, гиревой
спорт, дартс, легкая атлетика,
настольный теннис, стрельба
пулевая, теннисбол, футзал,
шахматы, шашки, игры патриотов).
Представители ГАХК «Артем» (СК «Сокол»), принимая
участие в Спартакиаде Киевского городского совета ФСО
«Украина» среди отраслей, показали такие результаты: гире-

Молодоженам - совет да любовь!
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Награждение победителей и призеров по футзалу
VI Спартакиады ГАХК «Артем»

место.
В ХVII Всеукраинской межотраслевой
Спартакиаде
работников промышленности
и транспорта в сентябре участвовала футзальная команда
ГАХК «Артем» (СК «Сокол»)
(8 чел) – заняла 2 место.
Кроме того, проведены турниры: по настольному теннису, посвященные 50-летию
полета 1 человека в КОСМОС
(21 чел.), по футзалу, посвящённый памяти бывшего директора СК «Сокол» Букринского Е.М (70 чел.). Проведена встреча по футзалу между
командами ветеранов и молодёжи Компании посвященная
20-летию ПАУ и Федерации
футбола Украины (18 чел.).
Для молодёжи отрасли в городе были проведены турниры
по футзалу (56чел.), по настольному теннису (42 чел.),
по волейболу (56 чел.)
Систематически занимаются в оздоровительных группах
СК «Сокол» работники ГАХК
«Артем» в залах: игровом
(более 150 чел.), фитнес зале
(более 50 чел.), зале аэробики
(более 100 чел.), зале атлетической гимнастики (более 50
чел.)
По материалам
профкома ГАХК «Артем»

Посміхнімося
разом
До Жіночого Свята

Профактив завода «ФЭД» поздравляет молодоженов с бракосочетанием

«Большое спасибо Александру
Андреевичу Жданову, Валерию
Андреевичу Фадееву и Владимиру Тихоновичу Тындику за
подаренное свадебное путешествие! Кроме того, хотим поблагодарить за помощь в организации
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свадьбы : завод помог с транспортом! И в будущем будем стараться приумножить количество
замечательных заводчан!»
Работники КЭО-15
ГП «ХМЗ «ФЭД»

Видруковано в СПД ФОП Масло Д.В.
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 15
Виходить двічі на місяць
Наклад: 2 508 примірників

ukrprofavia.org.ua

З святом вас, любі дівчата!
Разом з хлопцями, завзято,
Щиро вас вітаєм нині,
Любим, прагнем вас, і гинем
Ми за вами поусюди.
Розказати - не вірять люди,
Що така в нас тяга сильна,
Що так любим безупинно
Як ви трудитесь дівчата,
Мов ті бджілки-янголята.
От і думаєм ми завше
Як би помогти вам краще.
Так у роздумах і нині
Ми на ліжку по годині
В пошуках ідеї-мами
Засинаємо з думками,
Прокидаємсь, як в тумані,
Ну а ви, наші кохані,
Як не в ванні - то на кухні.
Голови уже нам пухнуть
Як знайти вам допомогу...
Що?
За стіл вже?
Слава Богу!
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