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Конференция трудового коллектива показала:

ГП «ЗАВОД 410 ГА» в надежных руках

Участники конференции трудового коллектива ГП «Завод 410 ГА»

22 марта прошла конференция
трудового коллектива ГП «Завод
410 Гражданской авиации». Главный вопрос в повестке дня конференции – утверждение отчета о результатах выполнения Коллективного договора предприятия за 2011
год и принятие нового колдоговора
на текущий год.
Участие в конференции
приняли генеральный директор
предприятия Сергей Подреза,
Президент Ассоциации «Укравиапром» Валерий Шмаров, Председатель Профсоюза авиастроителей
Украины Ярема Жугаевич, председатель ПО ПАУ предприятия
Сергей Бояндин и другие.
В своем выступлении заместитель генерального директора
по техническим вопросам Владимир Жигинас доложил о результатах выполнения Коллективного
договора за 2011 год. Анализ выполнения обязательств, взятых на
себя всеми сторонами колдоговора, показывает, что практически
все они выполнены или находятся
в стадии выполнения. При разработке проекта Коллективного
договора на 2012 год комиссия
взяла за основу действующий колдоговор, с учетом предложений и
замечаний высказанных в ходе обсуждения проекта в трудовых коллективах подразделений завода.
Главный бухгалтер завода Павел Замогильный выступил
с содержательным докладом о результатах деятельности завода за
2011 год. Он сообщил участникам
конференции, что в 2011 году продолжился динамичный рост оборотов по основным видам деятельности предприятия. По данным
годовых отчетов, были отремонтированы 21 самолет, 26 двигателей.
Темп роста составил 190%. Также
увеличились объемы продаж непромышленной группы.

Приятно отметить, что и в
социально-экономической
сфере завод добился существенных
улучшений. Об этом в своем выступлении детально рассказала заместитель генерального директора
предприятия Татьяна Чекмарёва. Сейчас администрация даже
рассматривает вопрос о принятии
положения, согласно которому работники, проработавшие на заводе
более трех лет, могли бы получать
ссуды в размере до 20 окладов или
месячных тарифных ставок. Таким образом, планируется стимулировать, прежде всего, молодых
работников, чтобы работа на заводе давала им возможность решать
социально-бытовые
вопросы.
То, что заводская администрация
строит такие планы, лишний раз
говорит о том, что будущее завода
в надежных руках.
Сложно в это поверить, но еще
несколько лет назад завод находился в стагнации, имелась полугодовая задолженность по выплате
заработной платы. Но благодаря
усилиям генерального директора Сергея Подрезы и его команды сейчас тяжелые дни позади, и
трудовой коллектив смело строит
планы по развитию своего предприятия.
Сборщик-клепальщик цеха № 7
Владимир Клименко в своем выступлении отметил, что завод за
последние годы сильно преобразился. К примеру, в ангарах, где ремонтируются самолеты, проведен
ремонт и теперь в зимнее время
там работать вполне комфортно. В
воротах ангаров вырезали оконные
проемы и освещение теперь стало
намного лучше. Как следствие, повысились производительность труда, качество выполняемых работ.
Тепло стало не только в ангарах,
но и в других производственных
помещениях, которые уже отре-

монтированы. На заводе была произведена тотальная замена окон,
где требовалось – заменен асфальт,
облагорожена в целом территория
предприятия,
отремонтированы
бытовые помещения. По-новому
заработала заводская столовая –
она всегда готова накормить вкусной и полезной пищей заводчан.
Как отметил Сергей Подреза,
слава об успехах поваров завода
уже дошла до близлежащих предприятий, а потому количество желающих питаться в заводской столовой все больше и больше. Он поблагодарил заведующую столовой
Лесю Серебрякову и ее коллектив
за самоотверженный труд на благо
всех заводчан.
Сергею Михайловичу удалось
вернуть к работе практически всю
социальную сферу завода, которая
еще до его прихода считалась утраченной. Сейчас для рабочих завода
функционируют два тренажерных
зала, две сауны, приобретены теннисные столы, новые тренажеры,
поддерживается и футбольная команда завода.
Руководитель женсовета завода
Наталья Дородько отметила, что
за последнее время женскому совету удалось провести значительно больше мероприятий, чем было
запланировано в коллективном договоре. А все – благодаря заботе и
вниманию к проблемам женщин со
стороны администрации.
Сергей Подреза считает, что
женсовет завода проделал огромную работу для вовлечения детей
сотрудников в жизнедеятельность
завода. Он не исключил возможность создания в недалеком будущем детского музыкального театра
при заводе.
Важно отметить, что конференция трудового коллектива была
подготовлена на очень высоком
уровне, прошла организованно,

без лишних дискуссий. Как правило, вопросы и конфликтные
ситуации во время конференций
возникают тогда, когда какие-то
проблемы не решаются годами и
со стороны администрации и профкома не уделяется им внимания.
На 410 заводе все намного проще
– генеральный директор Сергей
Подреза не отсиживается в своем
рабочем кабинете, не прячется от
рабочих, а наоборот -бывает ежедневно в трудовых коллективах
структурных подразделений, знает многих рабочих лично, никогда не уклоняется от неприятных
вопросов. Это очень важно для
коллектива. Когда люди работают с уверенностью в завтрашнем
дне, когда они видят, что их руководитель держит руку на пульсе
ситуации, то и работается легче,
и решать все трудности можно сообща и быстрее и не надо ждать и
копить в себе вопросы, чтобы обнародовать их на конференции.
Генеральный директор Сергей
Подреза понимает, что своему нынешнему успешному положению
во многом завод обязан индийскому контракту, к выполнению
которого он привлечен. Однако руководство завода старается диверсифицировать риски и ищет новые
заказы для того, чтобы у трудового
коллектива была уверенность в будущем. Руководитель завода также
не исключил, что из 65 самолетов,
которые по индийско-украинскому
контракту должны быть отремонтированы в Индии под присмотром наших специалистов, часть
самолетов будет модернизирована в Украине: не исключено, что
удастся убедить в этом индийскую
сторону.
Валерий Шмаров совместно
с Яремой Жугаевичем вручили
Сергею Подрезе диплом за призовое место предприятия в Рейтинге
социально-экономической
деятельности предприятий отрясли
за 2011 год. Валерий Николаевич
в своем выступлении подчеркнул,
что менеджмент завода стремится
выполнять и выполняет поставленные перед ним задачи в срок,
наращивает объемы производства.
За короткий срок отстающему
предприятию с долгами по выплате заработной платы удалось
опередить десятки предприятий
отрасли и выйти на довольно высокий уровень средней заработной
платы.
В заключительном выступлении
Сергей Подреза отметил, что получать дипломы всегда приятно,
но главной наградой для всех является стабильность, отсутствие
социального напряжения в коллективе и уверенность в будущем.
Честно говоря, всех планов
читайте продолжение на 2 стр.
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Наші вітання!
Нещодавно відбулась значна
подія в житті нашого колеги. Борису Андрійовичу Рожко виповнилось 75 років.
Добре знаний в галузі радянських часів довірений лікар ЦК
профспілки робітників авіаційної
промисловості, довірений лікар і
завідувач господарського відділу
апарату Профспілки авіабудівників
України – де далеко не повний
перелік посад і обов’язків Бориса Андрійовича. А головне – він
завжди був і є доброю і порядною
людиною.
Зичимо Вам, шановний Борисе
Андрійовичу, довгих років життя
при міцному здоров’ї, енергії і
наснаги у вирішенні громадських
завдань, невтомного відпочинку в
статусі пенсіонера, а також добрих
подій у подальшому житті!
ЦК Профспілки, Редакція
газети

Представники
ПАУ взяли участь
в роботі Ради
ФПУ
15 березня поточного року у м.
Києві відбулось п’яте чергове засідання Ради Федерації профспілок України. Відкрив роботу Ради
Голова ФПУ Юрій Кулик.
Участь в роботі Ради ФПУ взяли Віце-прем’єр-міністр України
– Міністр соціальної політики
України Сергій Тигіпко та інші
урядовці.
Профспілку
авіабудівників
України під час роботи Ради ФПУ
представляли члени Ради ФПУ
- Голова ПАУ Ярема Жугаєвич,
голова ПО ПАУ на ДП «ХМЗ
«ФЕД» Володимир Тиндік, голова ПО ПАУ в ДАХК «Артем»
Олександр Кельїн, голова ПО
ПАУ на ДП «Новатор» Олександр Рижанський, голова ПО
ПАУ у ПАТ «Точприлад» Антоній
Екшмідт, та член Контрольноревізійної комісії ФПУ, голова
ПО ПАУ на СМЗ АТ «Мотор Січ»
Юрій Гончаров.
Напередодні засідання Ради
ФПУ представники ПАУ взяли
участь в роботі постійних комісій
Ради.
Олександр Палій
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Профспілки приділяють охороні праці
та здоров’я особливу увагу
Олександр Рижанський, голова
ПО ПАУ на ДП «Новатор», член
Ради ФПУ, член постійної комісії
Ради ФПУ з питань охорони праці:
- 15 березня відбулось засідання
постійної комісії Ради ФПУ з питань
охорони праці та здоров’я. Варто
відмітити, що комісія зібралась на
засідання майже у повному складі.
Засідання комісії пройшло організовано, розглянуті всі питання, які
були внесені до порядку денного.
Серед них – підбиття підсумків
всеукраїнської акції «Атестація робочих місць - під контроль профспілок» на підприємствах, де діють
профспілкові організації членських
організацій ФПУ. З інформацією виступив заступник Голови Федерації
профспілок України Сергій Українець. Він детально розповів членам
комісії про ситуацію з атестацією
робочих місць, яка тенденція склалася за останні роки в цій сфері та
що необхідно зробити для того, щоб
провести якісну атестацію робочих
місць. Сергій Якович в своєму виступі чітко озвучив задачі, які необхідно виконати найближчим часом.
З цього приводу комісія ухвалила
відповідне рішення.
Дуже скрупульозно були розглянуті членами комісії пропозиції до
розділу «Охорона праці» проекту
Генеральної Угоди на 2013-2016
роки. Комісія розглянула кожну пропозицію. По кожній пропозиції були
ухвалені рішення. Зазначений розділ
складається з 29 питань і практично
по кожному з них відбулась жвава

дискусія. Було внесено багато доповнень.
Також під час роботи комісії було
розглянуто питання про порядок
ведення атестації робочих місць
за умовами праці. Зазначений проект було підготовлено Федерацією
профспілок України. Запропонований порядок атестації більш досконалий, ніж існуючий, регламентує
терміни проведення атестації робочих місць. Вважаю, що його ухвалення дозволить суттєво покращити
ситуацію з атестацію робочих місць
на підприємствах, усунути існуючи
недоліки та колізії.
Із вказаним питанням багато виникає труднощів, пов’язаних насамперед із фінансуванням заходів
атестації робочих місць з боку адміністрацій підприємств. Є чимало
прикладів, коли керівництво підприємств та організацій не виділяє достатньо коштів на ці потреби.
Зі свого боку можу сказати, що
на нашому підприємстві відразу
по завершенню термінів атестації
робочих місць розпочате чергове
атестування. На робочих місцях, які
підлягають атестації, були проведені
всі заміри шкідливих факторів і проводиться оформлення карток умов
праці. Таким чином робота з атестації на ДП «Новатор» проводиться
вчасно, без порушення термінів.
Також на комісії була розглянута інформація щодо застосування
практичної діяльності окремих
положень нової редакції порядку
проведення розслідування і ведення обліку нещасних випадків і
професійних захворювань і аварій

– На заседании постоянной комиссии Совета ФПУ по вопросам
социально-экономической защиты
рассматривались вопросы бюджетов Фондов социального страхования на текущий год. Больше всего
озвучивалось вопросов по Фонду
социального страхования по временной утрате трудоспособности:
это оплата листков нетрудоспособности, оздоровление и т.п. Например, отмечалось на заседании,

что путёвок на оздоровление в
прошлом году не было шесть месяцев. Фонд оправдывается тем,
что дела были приняты новым руководством с наличием большого
дефицита в 719 млн грн. Поэтому

необходимо было в первую очередь компенсировать больничные,
и денег на оздоровление не осталось. В текущем году обещают, что
вот-вот пройдет тендер на закупку
путевок. Спрашивается, почему
затягивается этот вопрос, ведь уже
почти весь первый квартал прошел, когда же будут путевки?
Комиссия рекомендовала Фонду
ускорить работу по проведению
тендера на закупку путевок. Интересно отметить, что на заседании

Конференция трудового
коллектива показала:
завод 410 в надежных руках
продолжение, начало читайте на 1 стр.

руководства завода – не перечислить, настолько много идей и
задач. Даже как-то не верится, что это мы пишем о заводе, на
котором кое-кто несколько лет назад ставил крест.
Остается пожелать 410 заводу и его трудовому коллективу
стремиться и дальше вверх, не останавливаясь на достигнутом.
А администрация и профком ему в этом только помогут, это уже
очевидно.

на виробництві, затверджених постановою від 30.11.2011 року №
1232. З цією інформацією виступив
керівник управління охорони праці
департаменту охорони праці Валентин Маціяшко. Члени комісії озвучили свої пропозиції щодо ведення
розслідування нещасних випадків
на виробництві, кого включати до
складу комісії з розслідування. Всі
доповнення були внесені до проекту
постанови комісії.
Загалом можна сказати, що комісія попрацювала плідно. Напрацьовані нею документи дозволять
покращити роботу з актуальних
питань охорони праці та здоров’я
на користь всіх працівників підприємств та організацій.
Записав Олександр Палій

От социального диалога должны выиграть все
Антоний Экшмидт, председатель
ПО ПАУ в ПАО «Точприбор»,
член Совета ФПУ, член постоянной комиссии Совета ФПУ по
социально-экономической защите:

п р о ф с п і л к и

Совета ФПУ прозвучала информация о том, что Правительство
планирует вовсе отказаться от
тендерных закупок в этой сфере и
реализовать другие более гибкие
подходы.
Среди прочего поднимался вопрос о детском оздоровлении.
Всех интересует, какой будет
доля доплаты к путевкам. Путевки очень дорогие, а доплата прежде была очень несущественной.
Раньше расходы в разных долях
несли Фонд соцстрахования, профсоюзная организация и родители.
Хотелось бы, чтобы Фонд взял на
себя больше обязательств в этом
плане.
На самом заседании Совета ФПУ
вице-премьер-министр Украины
– Министр социальной политики
Сергей Тигипко озвучил много
обещаний от имени Правительства, пообещал плодотворно вести
социальный диалог с профсоюзами в любом удобном формате.
В выступлении Сергея Тигипко
импонирует то, что Правительство
планирует поддержать предприятия и предпринимателей, которые
планируют создавать рабочие места для молодежи. Как известно,
именно среди молодежи безработица очень велика. У нас на предприятии работает много молодежи,
поэтому если государство еще и
предоставит нам какие-либо преференции, это будет прекрасно.
Записал Александр Палий

От редакции: Нельзя не отметить, что все пожелания, высказанные Председателем ПАУ Яремой Жугаевичем на предыдущих конференциях, в частности, о создании женсовета, молодежного совета, нашли свое отображение как в КД-2011, так и в
КД-2012 и практическое воплощение – обе заводские структуры
успешно работают.
Александр Палий

На одном из крупнейших
предприятий Воронежа - ВАСО в скором времени могут сократить
более тысячи работников.
Председатель профкома «Роспрофавиа» на ВАСО Анатолий
Башкирев в беседе с корреспондентом «Московского Комсомольца» в Воронеже» подтвердил информацию о грядущих
увольнениях на предприятии. Он уточнил, что 15 марта гендиректор авиазавода провел собрание, на котором озвучил лимиты численности ИТР и вспомогательных рабочих. Эти лимиты
оказались секвестированы на 42 процента, то есть своих мест
лишатся 1068 человек.
По словам председателя профсоюзной организации, профком
к грядущим изменениям относится крайне негативно:
- Завод попросту рушится! В эти 42 процента войдут специалисты высокого профиля, а таких людей нужно готовить несколько лет, с учетом авиационной специфики.
- Сейчас я пытаюсь связаться с нашим ЦК в Москве и сообщить им о происходящем в Воронеже. Кроме того, на мой
взгляд, необходима встреча с представителями ОАК - ноги у
этой истории растут именно оттуда. Директор завода лишь получает указание от ОАК, которое должен выполнить, - резюмировал Анатолий Башкирев.

У Запоріжжі Президент оглянув
зразки продукції ПАТ «Мотор Січ»
У Запоріжжі Президент України Віктор Янукович оглянув зразки продукції ПАТ «Мотор Січ».
Глава держави, зокрема, ознайомився з технікою, яка може бути
використана для пошукових та рятувальних робіт.
Голова Ради директорів ПАТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв
розповів Президентові про роботу конструкторського бюро
підприємства щодо розробки та модернізації нових сучасних
зразків вертолітної техніки.
За матеріалами прес-служби Президента України
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Как живешь, молодежь?
Александр Гуменюк:
«Изменим мир к лучшему!»
Молодежная организация АО «Мотор Сич» не имеет
аналогов среди других предприятий авиационной промышленности. Руководство акционерного
общества всячески поддерживает
молодежную инициативу, что способствует повышению рейтинга
предприятия в глазах его молодых сотрудников. Сама по себе
молодежная организация имеет
разветвленную структуру, которая уже давно вышла за пределы
Запорожского региона. Сегодня в
гостях у нашей редакции представитель филиала нашего предприятия, начальник бюро по работе
с молодежью (БРМ) Волочиского машиностроительного завода
Александр Гуменюк.
- Александр Анатольевич, нас
интересует, насколько активна
молодежь Волочиского машиностроительного завода? В каких
мероприятиях принимает участие? С охотой и энтузиазмом
принимается за выполнение
общественных дел либо же формально относится к поставленным задачам?
- Молодежь нашего завода с удовольствием принимает участие в
научно-практических
конференциях, спортивных соревнованиях.
Мы собираемся проводить турнир
по мини-футболу среди заводов авиационной промышленности. Впервые в
турнире будут принимать участие наши
молодые коллеги из Снежнянского машиностроительного завода. Начато масштабное строительство музея и базы отдыха. Примечательно, что делается это
все для молодежи и руками молодых: в
процесс строительства вовлечены все.

Проводим субботники, убираем территорию молодежной базы. Волочиская
молодежь активная и целеустремленная,
с охотой и со знанием дела принимается
за выполнение любых поручений.
- Как воспитываете командный
дух у своих молодых сотрудников?
- Совместная работа воспитывает,
не мы. Именно во время подготовки
к мероприятиям ребята проникаются общей идеей, становятся одной
большой производственной семьей.
- Опишите структуру молодежной организации Волочиского
машиностроительного завода?
- У нас действует пять цеховых
молодежных организаций. Они входят
в состав одной - общезаводской. На
данный момент, мы занимаемся еще и
созданием общегородской молодежной
организации.
- Кто из представителей завода
входит в актив молодежной организации?
- Заместитель бюро по работе с
молодежью, цеховые лидеры и их
заместители. Каждый месяц мы
проводим совещания актива, на которых обсуждаем вопросы, которые
требуют оперативного решения.
Естественно, как глава БРМ, я рассказываю своим коллегам о том, что
необходимо выполнить в первую
очередь, в какие сроки и с помощью каких средств. Делюсь своим
опытом, знаниями, новостями. Сообщаю планы на будущее.
- Какие культурно-массовые
мероприятия полюбились волочиской молодежи больше остальных?
- Молодые и энергичные отдают
предпочтение спортивным мероприятиям. У нас культивируется здоровый образ жизни и это замечательно!
- Мы не думаем, что Вы огра-

ничиваетесь проведением лишь
спортивных соревнований и турниров. Какие еще мероприятия
организовываете?
- Вы правы, спорт - это лишь
один из векторов нашей деятельности, мы стараемся гармонично
развивать потенциал молодых сотрудников. Проводим конкурсы
профессионального
мастерства,
смотры художественной самодеятельности и творчества.
- Раз Вы затронули тему гармоничного развития молодых сотрудников, расскажите, какими
методами руководствуетесь для
привлечения участников к организации спортивных и творческих мероприятий?
- Волочиская молодежь сама выступает инициатором проведения
тех или иных мероприятий, активно
содействует их организации. Волейбольный матч стал детищем
нашего молодого коллектива. К
14 февраля молодежь выступила
с предложением организовать
культурно-массовое мероприятие, и мы его реализовали. В
планах также организация и
проведение торжественной концертной программы ко дню 8
Марта.
- Александр Анатольевич, у Вас
так много задумок, которые необходимо реализовать. Кто помогает Вам в этом нелегком труде?
- Один бы я, естественно, не
справился. Этим также занимаются
представители нашей молодежной
организации и члены профкома.
- Опишите, как происходит
стандартный процесс подготовки концертной программы? Кто
участвует в создании номеров?
- Все культурно-массовые мероприятия проходят под патронатом

главы профсоюзного комитета нашего завода. Также помогают ставить
конкурсные номера заведующий
клубом, режиссеры-постановщики
масштабных культурно-массовых
мероприятий города и приглашенное судейство из Волочиского Дома
культуры. На протяжении двух-трех
недель выступающие коллективы
готовят номера, усердно репетируют и трудятся над созданием актерских образов.
- Несмотря на то, что творческий актив БРМ состоит в большинстве своем из аматоров, он,
тем не менее, имеет колоссальный опыт выступлений на большой сцене. И Вы, конечно же,
знаете, какие номера заводская
публика в Волочиске принимает
на «ура»?
- С особым расположением встречают выступления КВН-щиков из
театра эстрадных миниатюр. Их
номера всегда настраивают на положительный лад, дарят минуты
всеобщей радости и веселья.
- А что насчет вокальноинструментального жанра? Ка-

кими талантами в этой области
можете похвалиться?
- Наш завод - это кузница талантов! Чего стоит виртуозная
игра заводского духового оркестра! Выступления нашего хора
всегда срывают аплодисменты
зрительного зала. Совершенно заслуженно в 2009 году он
был удостоен звания лучшего в
Украине среди вокальных коллективов
авиапромышленных
предприятий.
- Высокие достижения в
культурно-массовой
деятельности обусловлены энергией и
энтузиазмом Ваших молодых и
талантливых сотрудников. А какова их численность на ВМЗ?
- По состоянию на сегодняшний день у нас работает 769 человек молодежи. Наблюдается
тенденция роста численности
молодежи. В прошлом году в
рядах молодых и инициативных
было 711 человек, сегодня их
процент увеличился.
- Александр Анатольевич, обывателям со стороны кажется, что
руководить молодежным активом
завода - дело простое и веселое, не
требующее особых эмоциональных и интеллектуальных затрат.
А как Вы считаете?
- Я считаю, что молодежный лидер - это пример для молодых сотрудников. Отдаю себе отчет, что
это миссия не из легких. Молодежь
- самая прогрессивная социальная
группа, которая с помощью своих
знаний и умений способна изменить наш мир к лучшему.
- Александр Анатольевич, большое спасибо за интервью!
Ксения СКОРИК,
Газета «Мотор Сич»

Підсумки галузевого Рейтингу
Підбито підсумки соціально-економічної
діяльності, за рейтинговою оцінкою, підприємств і організацій авіаційної промисловості України за ІV квартал 2011
р. та за 2011 рік в цілому.
Переможцями Рейтингу (призові місця
у своїх групах підприємств) стали:
За ІV квартал 2011 р.:
- ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, (Президент, голова Ради директорів – Богуслаєв В.О., голова ПО ПАУ – Труш М.І.);
- ДП «Антонов», м. Київ, (Президент Генеральний конструктор - Ківа Д.С., голова ПО ПАУ - Гуска В.П. )
- ДП «Харківський машинобудівний
завод «ФЕД», м. Харків; (директор Жданов О.А., голова ПО ПАУ - Тиндік В.Т.);
- ДП «ЖМЗ «Візар», м. Вишневе, Київської обл., (директор Коваль А.О., голова
ПО ПАУ - Тур В.М.);
- ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», м. Вовчанськ, Харківської обл.
(директор-голова правління - Антоненко
О.А., голова ПО ПАУ - Лукащик А.О.);
- ПАТ «ФЕД» (голова правління – Попов В.В., голова ПО ПАУ Д’яков В.С.);
- ПрАТ «УХЛмаш» (директор-голова
правління – Приходько В.Р., голова ПО
ПАУ Воскобойніков О.А.);
- ПрАТ «НВК» Дніпроспецмаш», м.
Дніпропетровськ, (голова правління- директор – Завгородній В.А., голова ПО
ПАУ Фаязова Г.М.);
- ДП «ДержККБ «Луч», м. Київ. (гене-

ральний директор - генеральний конструктор – Коростельов О.П., голова ПО ПАУ
Малий Л.І.);
- ПАТ «Науково-технічний комплекс
«Електронприлад», м. Київ, (голова правління- генеральний директор – Дробінов
В.П., голова ПО ПАУ Абрамов О.М.);
- ДП «ХАКБ», м. Харків; (директор Матусевич В.А., голова ПО ПАУ - Гордієнко С.І.);
- ПАТ «УкрНДІАТ», м. Київ (директорголова правління – Кривов Г.О., голова
ПО ПАУ - Столєйкова О.І.);
За 2011 рік:
- ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя, (Президент, голова Ради директорів – Богуслаєв В.О., голова ПО ПАУ – Труш М.І.);
- ДП «Антонов», м. Київ, (Президент Генеральний конструктор - Ківа Д.С., голова ПО ПАУ - Гуска В.П. )
- ДП «Харківський машинобудівний
завод «ФЕД», м. Харків; (директор - Жданов О.А., голова ПО ПАУ - Тиндік В.Т.);
▪ ДП «Завод 410 ЦА» (генеральний директор – Подрєза С.М., голова ПО ПАУ Бояндін С.І.);
- ПАТ «ФЕД» (голова правління – Попов В.В., голова ПО ПАУ Д’яков В.С.);
- ПрАТ «НВК» Дніпроспецмаш», м.
Дніпропетровськ, (голова правління- директор – Завгородній В.А., голова ПО
ПАУ Фаязова Г.М.);
- ТОВ «Металеві меблі» (директор –
Солом’яний М.І., голова ПО ПАУ - Бекало В.В.);

- ДП «ДержККБ «Луч», м. Київ. (генеральний директор - генеральний конструктор – Коростельов О.П., голова ПО ПАУ
Малий Л.І.);
- ПАТ «Науково-технічний комплекс
«Електронприлад», м. Київ, (голова правління- генеральний директор – Дробінов
В.П., голова ПО ПАУ Абрамов О.М.);
- ДП «ХАКБ», м. Харків; (директор Матусевич В.А., голова ПО ПАУ - Гордієнко С.І.).
Щодо підсумків роботи за окремими показниками Рейтингу, то найкращих результатів у 2011 році досягли, по своїх групах
підприємств:
а) за обсягами товарної продукції (виконаних робіт на 1 працюючого):
- ДП «З-д 410 ЦА», м.Київ; ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя; ДП «Антонов»,
м.Київ; ДАХК «Артем», м.Київ, ДП «МФ
«Артем», м. Київ, ПАТ «ФЕД», м. Харків;
ПАТ» УХЛмаш», м. Київ, ДП «ДержККБ»
Луч», м. Київ.
б) за рівнем загрузки працюючих:
- ДП «ХМЗ «ФЕД» (99,87 %); ДП «Антонов» (99,60 %); ПАТ «ВАЗ» (98,56); ПрАТ
«НВК «Дніпроспецмаш» (126,83%); ПАТ
«НТК» Електронприлад»(115,19%), ДП
«ХАКБ»(107,78%)
в) за станом охорони праці:
- ПАТ «ВАЗ», ДП «ЖМЗ «Візар»,
ДП «МФ «Артем», ПАТ «ФЕД», ДП
«ДержККБ «Луч», ПАТ «НТК» Електронприлад», ДП «ХАКБ»;
г) за збереженням (зростанням) чисельності працюючих:

- ПАТ «Мотор Січ» (+7,31 %), ПАТ
«ДАЗ» (+4,98%), ДП «З-д 410 ЦА»
(+4,29%), ПАТ «ВАЗ» (+ 3,88%), ДП
«Новатор» (+3,05), ДП «Антонов»
(+1,71), ДП «ХМЗ «ФЕД» (+ 1,61 %), ПАТ
«ФЕД»(+64,49), ДП ПАТ «Мотор Січ» ГМашЗ (+7,89%), ДП ПАТ «Мотор Січ»
- ГМехЗ (+2,36%), ТОВ «Металеві меблі»
(+ 15,65 %), ДП «ХАКБ» (+10,08%), «ПАТ
УкрНДІАТ» (+7,55 %); ПАТ «НТК» Електронприлад» (+3,47%).
д) за розмірами наданих працівникам додаткових соціальних послуг (в середньому
на одного працюючого в місяць):
- ПАТ «Мотор Січ» (627,33 грн); ДАХК
«Артем» (550,07 грн.); ДП «ХМЗ «ФЕД»
(462,93 грн); ДП «Івченко-Прогрес»
(674,52 грн).
Разом з тим, заборгованість по виплатах
заробітної плати, станом на 01.01.2012 р.,
мали наступні підприємства галузі:
- ДП «ВІАЗ» (6261,11 грн. в середньому
на 1 працюючого);
- ДАХК «Артем» (1066,31 грн. в середньому на 1 працюючого);
- ДП «МФ «Артем» (2815,01 грн. в середньому на 1 працюючого);
- ДП «НДЦ «Вертоліт» (3431,03 грн. середньому на 1 працюючого);
- ДП «НДІ АПС» (43873,21 грн. в середньому на 1 працюючого);
- «Південдіпрондіавіапром» (3747,78
грн. в середньому на 1 працюючого).
Відділ соціально-економічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ
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40 років Милосердя, Благодійності та Донорського руху Артемівців
На ДАХК «Артем» вже понад
40 років функціонує первинна організація Товариства Червоного
Хреста, одним з найважливіших
напрямків роботи якої є донорство та забезпечення хворих людей кров’ю.
Гуманність, нейтральність, універсальність, єдність, добровільність, неупередженість, незалежність - це принципи Товариства Червоного Хреста України. Керуючись
цими принципами, у 1970 році на
ДАХК «Артем» (тоді КВО ім. Артема) з ініціативи партійного комітету
було створено первинну організацію Товариства Червоного Хреста
(ТЧХ), яку впродовж багатьох років
очолювали енергійні та ініціативні
жінки – Емма Василівна Юхимець
та Галина Мартинівна Латко, а з
1991 року – автор цих рядків.
З початком діяльності ТЧХ на
підприємстві зародився донорський
рух. Дні донора тоді відбувалися
двічі на рік і кожне таке дійство перетворювалося на свято. На пункті
здачі крові двері буквально не закривалися, сотні людей бажали взяти участь у цій благородній акції.
Трохи пізніше, по лінії цивільної
оборони було організовано санітарну дружину. Її учасниці неодноразово перемагали у міських
змаганнях, нагороджувалися кубками, туристичними путівками,також
медаллю М.І. Пирогова «За заслуги
в гуманній діяльності РТЧХ та КП
СРСР». З трибуни останньої конференції ТЧХ, що відбулася у квітні
2010 року, було висловлено думку:
санітарним дружинам час дати друге життя. Адже в процесі навчання
сандружинниці набувають навичок
надання першої допомоги при всілякого роду ушкодженнях, що стає у
нагоді у повсякденному житті.
Головним завданням Товариства
Червоного Хреста є піклування про
тих, хто потрапив у біду. Однією із
програм допомоги людям є донорство крові. Так, кров необхідна хворим щодня, щогодини. Її неможливо
створити штучним шляхом. Людина – єдине джерело надходження
життєдайних краплин, які рятують
життя. І тому тричі на рік на підприємстві оголошують День донора.
Організація такого заходу досить
складна. Все починається з надходження відповідного листа з Київського міського центру крові, на
підставі якого президент Компанії
дає вказівку про підготовку Дня донора. Створюється комісія, видається наказ, організовуються відповідні заходи, готуються приміщення
для забору крові та прийняття їжі,
добираються люди для реєстрації
донорів. На встановлених стендах
вивішуються об’яви з датою проведення Дня донора, а також інформація тим, хто готується здати кров,
включаючи поради як правильно
харчуватися перед участю у такій
акції. Комісію з підготовки та проведення Дня донора очолює помічник
Президента Компанії з соціальних
питань Лавренюк А.Ю. а представник профспілки в ній - заступник
голови ПО ПАУ в ДАХК «Артем»
Чумак С.О.
Впродовж 20 останніх років проведення Дня донора не відмінялося,
навіть при вкрай тяжкому фінансовому стані підприємства.
За останні 5 років забирання крові
проводилось тричі на рік. За цей період здали кров 805 донорів.
На сьогодні на ДАХК «Артем»
зареєстровано 82 донора, які мають
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звання «Почесний донор України».
Таке звання надається тільки після
40 разів безоплатної здачі повної
дози цільної крові. Серед них Трехбратський В.П. (цех №19), Букет З.М.
(цех №25), Трохимова Н.О., Спірітус
Т.О. (ДержККБ «Луч»), Собченко
Б.М., Соколов Г.В., Градижна Л.С.
(цех №1), Соловьева В.М., Собко
Н.І., Добровольска С.Г. (ЦТІ), Сафронова Г.А.(СГТ), Соловьев М.М.
(ПАТ «Завод «Артемзварювання»),
Вакуленко В.І.(КТЦ-РТС), Косарев
О.М. (цех №11), Крилов В.М. (від-

П.І., Полуденко С.В. (ПАТ «Завод
«Артемзварювання»),
Галанина
С.М. (цех №46), Пинчук С.П., Романко Н.М. Леоненко А.Ф. (ДП “МФ
“Артем”), Стрункина Л.В.(ВОХР),
Дацюк Н.Л. (головна бухгалтерія),
Репинецкий А.М. (СГЕ), Захарченко
І.О. (СДіК), Шамшина Н.В. (ЦЗЛ),
Чирикало О.В.(ОГМетр), Форноляк
Т.М.(ВРМ) та багато інших. І це не
випадково, оскільки на інших підприємствах до проведення Днів донора не ставляться так відповідально, як на ДАХК «Артем».

діл збуту), Харченко В.М. (цех №8)
та інші. Дев’ятеро з них нагороджені Почесними грамотами Шевченківської адміністрації. Утворилися 3
династії донорів. Я і мої колеги пишаємось цими добрими, милосердними, високоморальними людьми.
Ми раді, що керівники підрозділів
всіляко підтримують донорський
рух на підприємстві. За це велике
спасибі Н.К. Строкоусу, Ю.Я. Бурсуку, Д.Г. Рахманову, А.А. Устяну,
В.І.Поліняці, В.Г. Салюті та інш.
Вже добре відомо, що активність
артемівських донорів при заборі
крові вища, ніж на інших підприємствах та установах району та
міста. Найбільш активними є донори: Цимбал О.П., Ужва О.М. (цех
№16), Драгун Ю.М., Осьмак В.Д.
(цех №17), Панченко В.В., Рудешко
Л.Г.(кандидат в «Почесні донори
України») (цех №25), Євченко О.Г,
Флуд А.С. (цех № 32), Мартинов
О.К. (цех №34), Ренкас Н.Ф., Труш

Про це свідчать пункти наказу
Президента Компанії- голови правління С.М. Смаля про надання
двох додаткових днів відпочинку
працівникам-донорам Компанії та
акціонерних товариств зі збереження середнього заробітку на підставі
донорської довідки. До колективного договору внесено пункти щодо
надання додаткового дня відпочинку працівникам (понад законодавчо
гарантованого) та додаткового харчування донорів.
Зокрема, артемівці, які прийшли
на пункт здачі крові 27 та 28 грудня
2011 року, одержали продуктові набори, у складі яких були цукор, борошно, макаронні вироби, олія, чай,
шпроти, рибні консерви, зелений горошок, 2 літри натурального соку та
плитка шоколаду. За це вони щиро
вдячні адміністрації та профкому.
І ще один факт: на ДАХК «Артем» придбано спеціальні кріслаліжка, на яких в процесі здачі крові
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донорам зручно і комфортно.
До нашої первинної організації люди звертаються за всілякими
консультаціями, найчастіше запитують: що робити, коли втрачено
посвідчення або донорську книжку,
які довідки потрібні для одержання
звання «Почесний донор України»,
як поставити печатку у паспорті з
відміткою групи крові та резусу?
Останнє можна зробити через Центр
здачі крові після 2-3-разової здачі
життєдайних краплин.
У разі оперативної потреби у крові
наша організація підшукує людину
з відповідними даними, зв’язується
з Центром здачі крові, де проводять
комп’ютерне обстеження здоров’я
донора, і якщо він підходить, то надається термінова допомога хворому
або потерпілому від «надзвичайної
події».
Для довідки: на ДАХК «Артем» працюють 400 членів Т........овариства Червоного Хреста, торік
вони зробили внесків на марки на
суму 1845 гривень та одержали подарунки від ТЧХ Шевченківського
району.
На нашому підприємстві всіляко
дбають про заохочення активістів.
Для донорів , що мають звання «Почесний донор України», організовуються зліти донорів, своєрідне
свято з концертом і навіть танцями.
Кожному донору вручаються квіти,
продуктові набори та інші подарунки.
Донори та члени їхніх родин заохочуються також запрошеннями на
вистави міських театрів. Таким чином наші донори та члени їх сімей
безплатно відвідують театр ім. Лесі
Українки та Київський академічний
Молодіжний театр. Висловлюю керівництву та творчим колективам
театрів щиру подяку за розуміння
важливості донорства і підтримку
донорів крові.
В результаті співробітництва з Київським міськім ТЧХ та Шевченківською районною організацією ТЧХ
одержуємо гуманітарну допомогу
та агітаційну літературу по боротьбі
з грипом, туберкульозом, СНІДом.
Ми щиро вдячні за це.
У наших людей чуйні серця. Коли
восени 2008 року трапилася повінь
у Закарпатті, артемівці відгукнулися на біду: зібрали потерпілим одяг,
постільну білизну та взуття, відправили понад 9 тисяч гривень на рахунок Товариства Червоного Хреста
Чернівецької та Івано-Франківської
областей, а за дорученням президента Компанії С.М. Смаля було
організовано транспорт для перевезення вантажу та його доставки у
постраждалий регіон.
Президія товариства Червоного
Хреста України високо оцінила роботу нашої первинної організації,
нагородивши вищою нагородою
«Почесною відзнакою» - президента
Компанії С.М. Смаля та автора цих
рядків.
Користуючись нагодою, висловлюю щиру подяку С.М. Смалю,
голові профкому О.Д. Кельїну – за
підтримку донорського руху на підприємстві.
Світлана СОЛЯНИК,
голова первинної організації ТЧХ
ДАХК «Артем»,член Президії Шевченківського районного Товариства
Червоного Хреста, член Президії та
Бюро Київського міського ТЧХ та
член Правління ТЧХ України, «Почесний донор України».
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Состоялось
заседание
Координационного
совета Роспрофавиа
по взаимодействию
с ОАО «ОПК
«Оборонпром»
14 и 15 марта 2012 года в Москве во Дворце труда профсоюзов
состоялось заседание Координационного совета профсоюза по
взаимодействию с ОАО «ОПК
«Оборонпром», в ходе которого
обсуждалась позиция профсоюзной стороны по наиболее проблемным вопросам, а также состоялась встреча с руководством
корпорации с обсуждением итогов
работы предприятий в 2011 году и
задач на предстоящий период.
В работе Координационного
совета приняли участие генеральный директор ОАО «ОПК
«Оборонпром» А. Г. Реус, директор по управлению человеческими ресурсами корпорации С. Б.
Крайчинская, начальник управления кадровой политики ОАО
«Вертолеты России» Л. Ю. Шепелева, начальник отдела ОАО
«УК «ОДК» В. И. Бойко, пресссекретарь ОАО «УК «ОДК» А. Д.
Денисова, а также депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
В. В. Трапезников. А. Г. Реус
проинформировал членов Координационного совета о состоянии
и стратегии развития вертолетостроительных и двигателестроительных предприятий, перспективах освоения рынка вертолето- и
двигателестроения как в России,
так и за рубежом на основе повышения качества и конкурентоспособности продукции.
Председатель профсоюза, председатель Координационного совета Н. К. Соловьев обратил внимание руководства корпорации на
проблемы, связанные с недостаточным вниманием к вопросам
охраны труда, нарушением трудовых прав и интересов работников.
Наиболее подробно обсуждались
вопросы оплаты труда, в частности отмечалось, что темпы роста
производства не приводят к ожидаемому работниками повышению расходов работодателей на
оплату труда.
В целом порядок формирования
фондов заработной платы носит
недостаточно эффективный характер с точки зрения мотивации
труда. Обсуждались и другие актуальные вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и
интересы работников.
Отдел социально-трудовых отношений ЦК Профавиа

Airbus
заманивают
на российские
заводы
Вице-премьер-министр России
Дмитрий Рогозин считает, что
крупные поставщики самолетов
российским компаниям могут
открыть в России сборочные
производства. По его замыслу,
приобретаемые
российскими
авиакомпаниями европейские самолеты должны производиться
внутри страны, подобно тому, как
это делают зарубежные автоконцерны.

