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Керівник Мінпромполітики 
України Михайло Короленко окрес-
лив ситуацію, яка на сьогодні скла-
лась у промисловому секторі та 
подякував профспілкам за активну 
участь в аналізі головних причин 

економічного спаду. Він зазначив, що 
в Мінпромполітики систематично 
проходять наради з проблемних пи-
тань хімічної, гірничо-металургійної 
та машинобудівних галузей, із залу-
ченням представників профспілок, за 

Мінпромполітики і профспілки 
активізували соціальний діалог

Президент України Віктор ЯнУ-
коВич ВислоВлює сПодіВаннЯ 
на актиВізацію торгоВельно-
економічних Відносин з 
російською Федерацією.
Як зазначив Глава держави під 
час шостого засідання Українсько-
Російської міждержавної комісії в 
Москві, сторони підготували План дій 
щодо врегулювання торговельних 
обмежень у двосторонній торгівлі, 
що дозволить істотно поліпшити по-
казники в цій сфері, а його реалізація 
принесе відчутні позитивні результа-
ти для цілих галузей економік наших 
держав.
«Насправді, реалізація цього плану дій 
поглибить стратегічне партнерство з 
багатьох напрямків і зрушить з «мертвої 
точки» реалізацію тих проектів, які ми 
вже давно почали, але з тих чи інших 
причин реалізація їх уповільнилася 
або призупинилася», - сказав Віктор 
Янукович, додавши, що особливо 
це стосується високотехнологічних 
проектів в авіабудуванні, 
суднобудуванні, атомній енергетиці.

Президент наголосив, що ні для кого 
не є секретом, що на сьогодні не 
виконано ряд завдань, зафіксованих 
у протоколі попереднього засідання 
Міждержавної комісії.
Зокрема, за його словами, не 
узгоджені умови фінансування проек-
ту створення спільного виробництва 
АН-70.
***
Во ВремЯ Встречи с Прези-
дентом Украины Владимир 
ПУтин сказал: «Украина, без 
ВсЯких сомнений, В Полном 
смысле этого слоВа, - наш 
стратегический Партнёр и 
союзник. 
К сожалению, и мы с Вами говорили 
об этом на недавней встрече в Сочи, 
мы наблюдаем за два последних 
года определённое снижение 
товарооборота: в прошлом году – 
на 11 процентов, в этом году ещё 
на 14,5. И конечно, настало время 
предпринять энергичные действия 
для того, чтобы не только вернуться 
на уровень прежних лет, но и создать 

условия для движения вперёд». 
В свою очередь Виктор Янукович 
подчеркнул: «Мы знаем, что тот глу-
бокий уровень кооперации, который 
есть между Украиной и Россией, 
конечно, также привлекает и другие 
страны СНГ. И Украина, как предсе-
дательствующая страна в 2014 году, 
сделает всё, чтобы скоординировать 
эту работу. У нас была возмож-
ность исправить ситуацию, потому 
что предприятия, которые начали 
терять объёмы торговли, конечно, 
находятся в сложном экономическом 
состоянии. И технологически невоз-
можно там, где технологический не-
прерывный цикл, выпускать низкие 
объёмы продукции, невыгодно. 
Поэтому это наша общая задача. И я 
знаю, что Вы знакомы с той работой, 
которую проделали наши правитель-
ства. Те соглашения, которые подго-
товлены, и меры, которые мы будем 
принимать в самое ближайшее 
время, позволят нам в значительной 
степени улучшить ситуацию в самое 
ближайшее время».

***
3 грУднЯ 2013 р. держаВне 
ПідПриємстВо «антоноВ» з 
робочим Візитом ВідВідали 
Українська та російська 
УрЯдоВі делегації Під 
керіВництВом Віце-Прем’єр-
міністра України юріЯ бойка 
та застУПника голоВи УрЯдУ 
російської Федерації дмитра 
рогозіна.
У рамках переговорів, що відбулися 
на підприємстві, сторони обгово-
рили основні напрямки українсько-
російської співпраці в авіаційній 
галузі.
Зокрема, розглядалися про-
екти кооперації у виробництві 
регіональних літаків сімейств 
Ан-148/Ан-158, схема кооперації 
та графік спільних робіт за про-
грамою військово-транспортного 
літака короткого зльоту і посадки 
Ан-70, відновлення серійного 
виробництва модернізованого 
транспортного літака Ан-124-100 
«Руслан» - Ан-124-200 для потреб 

оборонно-промислових комплексів 
України та Росії.
Також обговорювалися питання, що 
стосуються координації виконання 
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, ведення 
узгодженої політики в області 
взаємин з третіми країнами щодо 
створення літаків військового та 
цивільного призначення. Акцент в 
переговорах був зроблений на кон-
структивному, економічно вигідному 
розвитку спільних авіаційних про-
грам.
У ході візиту представники делегацій 
оглянули виробничі потужності ДП 
«Антонов» -  відвідали складальні 
цехи, де ведеться спорудження 
літаків сімейства Ан-148/Ан-158, 
Ан-70, лабораторію випробувально-
пілотажних стендів, ознайомилися 
з роботою комплексного тренажера 
Ан-148.
Під час візиту на ДП «Антонов»  
сторони визначили ряд напрямів 
подальшої співпраці та окреслили 
конкретні кроки щодо їх реалізації.

Події та коментарі

та оборонно-промислового комплексів, 
збереження потужностей та кадрового 
потенціалу підприємств оборонно-про-
мислового комплексу України; кризо-
вий фінансово-економічний стан на 
Харківському державному авіаційному 
виробничому підприємстві; нестача ви-
робничих кадрів для галузі (в першу 
чергу робітничих професій); відсутність 
галузевого об’єднання роботодавців, 
як соціального партнера для укладення 
Галузевої Угоди.

Також Голова Профспілки запро-
понував прискорити укладення нової 
Галузевої Угоди, опрацьованої фахівця-
ми Сторін соціального діалогу. Міністр 
дав відповідні доручення до виконання.

Керівники профспілок висловили про-
позиції щодо посилення контролю за 
своєчасною виплатою заробітної плати 
на підприємствах та дотримання всіх со-
ціальних гарантій для робітників галузі.

Міністр повідомив, що, в рамках співп-
раці з Національною тристоронньою со-
ціально-економічною радою України, 
сьогодні ведеться активна підготовка до 
створення галузевої тристоронньої соці-
альної ради. Михайло Короленко запро-
сив до активної співпраці у такому фор-
маті присутніх керівників профспілок.

Підготовлено за інформацією прес-
служби Мінпромполітики України та 
власною інформацією ВА ЦК ПАУ

28 листопада відбулась зустріч Міністра промислової політи-
ки України Михайла Короленка з керівниками промислових 
профспілок України. У заході взяли участь заступник Голови 
Федерації профспілок України Сергій Кондрюк, Голова 
Профспілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич, керів-
ники інших галузевих профспілок та галузевих структурних 
підрозділів Мінпромполітики.

результатами яких формують-
ся заходи для підтримки про-
мислових підприємств. «Ми 
готові до подальшої тісної 
співпраці з профспілками 
для відпрацювання си-
стемних кроків у напрямку 
поліпшення ситуації у про-
мисловому комплексі та де-
тально опрацьовуємо всі ваші 
ініціативи. Представники 
галузевих профспілок вже 
включені до складу Колегії 
Мінпромполітики», - зазначив 
Міністр Михайло Короленко.

В ході зустрічі Голова 
Профспілки авіабудівників 
України Ярема Жугаєвич в 
своєму виступі озвучив пере-
лік актуальних питань для 
розвитку галузі та надав пись-
мові пропозиції Профспілки 
для їх вирішення:  відсутність 
довгострокової Державної 
цільової науково-технічної 
програми розвитку авіацій-
ної промисловості України; 
необхідність невідкладної 
модернізації (технічної та тех-
нологічної) машинобудівного 
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Відбулось 
навчання 
профактиву з 
питань охорони 
праці
У жовтні – листопаді поточного року про-
ведено навчання профспілкового активу ПАУ 
з питань охорони праці. Навчання проводи-
лось за кошти Фонду соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України.

У навчанні прийняли участь 78 профактивістів 
з 8 підприємств галузі, в т.ч. 7 голів ПО 
ПАУ, 6 заступників голів ПО ПАУ, голови 
комісій профкомів з питань охорони праці та 
громадські інспектори з охорони праці.

Навчання пройшли представники ПО ПАУ 
з дахк «артем», дП «завод 410 ца», дП 
«антонов», Філії дП «антонов» - сз «ан-
тонов», Пат «нтк «електронприлад», дП 
«радіовимірювач», Пат «Укрндіат», кПл 
«авіант». Навчання профактиву ПАУ буде 
продовжено і в 2014 році. На жаль, ще не всі 
голови ПО ПАУ усвідомили про необхідність 
такого навчання та й самі не поспішають його 
проходити.

Кожному слухачеві було видано набір мето-
дичних матеріалів. Також, за підсумками на-
вчання, видані відповідні посвідчення.

Вл. інф.

Участие в работе конферен-
ции принял также Председатель 
Профсоюза авиастроителей 
Украины Ярема Жугаевич.

В ходе работы Конференции 
перед ее участниками высту-
пили с отчетными докладами: 
Президент – председатель прав-
ления ГАХК «Артем» Станислав 
Смаль, который рассказал о теку-
щем положении дел в компании 
и о дальнейших перспективах 
работы, осветил актуальные во-
просы производства и жизни кол-
лектива; председатель ПО ПАУ 
в ГАХК «Артем» Александр 
Кельин, который обозначил про-
блемы и достижения трудового 
коллектива, особо отметил вопро-
сы оплаты труда, кадровой поли-
тики, охраны труда и социальной 
защиты работников в контексте 

колдоговорной работы, а также 
отчитался о работе профсоюзной 
организации.

В своем выступлении 
Станислав Смаль отдельно 
остановился на теме загрузки 
предприятия. Он подчеркнул, что 
предварительных заявок на зака-
зы продукции ГАХК болем, чем 
достаточно – почти на 600 млн 
долларов США. Однако следует 
понимать, что в сфере оборонной 
промышленности вопросы о раз-
мещении заказов принимаются не 
сразу. К примеру,  с Индией пере-
говоры велись 4,5 года. Почему 
так? Потому что есть конкуренты, 
есть формальные процедуры, до-
статочно хорошо регламентиро-
ванные, есть контроль со сторо-
ны Правительств и т.п. Поэтому 
на сегодняшний день контрактов 

заключено с заказчиками где-то 
на 50 млн долларов США.

Станислав Николаевич сказал, 
что в 2014 году работать будет не 
легче, а скорее даже наоборот, т.к. 
ухудшилась экономическая ситу-
ация в стране, что отразится и на 
работе компании. Тем не менее, 
он выразил уверенность в том, 
что трудовой коллектив сможет 
преодолеть все трудности. 

Станислав Смаль акцентиро-
вал внимание присутствующих 
на то, что евроинтеграционные 
стремления некоторых полити-
ков «любой ценой» влияют на 
взаимоотношения украинской 
промышленности с россий-
ской. Коснулось это и «Артема». 
Экспорт продукции в РФ в 2009 
составил 472 млн, а уже в 2010 
– 319, в 2011 – 317, в 2012 – 62 

млн, а за 10 месяцев 2013 – лишь 
36 млн. Вместо роста – падение 
почти в 12 раз. В ЕС такие укра-
инские предприятия, как «Артем» 
не нужны.  Никто не даст произ-
водить нам ракету для самолетов 
НАТО. Эта ниша давно занята, и 
украинцев там никто не ждет. И 
Россия не будет мириться с тем, 
что мы являемся союзниками 
ЕС – никто не будет размещать 
у нас свои заказы, делиться тех-
нической документацией с госу-
дарством, которое является со-
юзником ЕС, большинство стран 
которого входят в блок НАТО. 
Следует эти вещи знать.

Участники конференции дали 
положительную оценку выпол-
нения всех обязательств коллек-
тивного договора за предыдущий 
период и утвердили Акт о его 

выполнении, а также приняли 
коллективный договор на 2014-
2015 гг.

Перед участниками конферен-
ции выступил Председатель ПАУ 
Ярема Жугаевич, который оха-
рактеризовал ситуацию в отрас-
ли, доложил о результатах встре-
чи представителей УСПП и ФПУ 
с Президентом Украины. В своем 
выступлении он подчеркнул, что 
ГАХК «Артем», невзирая на все 
трудности, смогла достичь высо-
кой продуктивности труда (луч-
шей в отрасли). Ярема Жугаевич 
вручил Станиславу Смалю 
Диплом призера Рейтинга соци-
ально-экономической деятельно-
сти предприятий отрасли за пер-
вое место в III квартале 2013 г. 

Александр ПАлий

В ГАХК «Артем» 28 ноября т.г. принят новый коллективный договор. Именно 

в этот день состоялась Конференция трудового коллектива ГАХК «Артем» по 

подведению итогов выполнения коллективного договора за предыдущий период 

и принятию коллективного договора на 2014-2015гг. В конференции приняли 

участие 278 делегатов от всех служб, цехов и подразделений.

10 грудня п.р. відбулось 
чергове засідання Президії 
ЦК ПАУ, участь в якому 
взяли голови ПО ПАУ, 
Статутної та Ревізійної 
комісій Профспілки, праців-
ники виконавчого апарату ЦК 
ПАУ. Вів засідання Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич. Він 
проінформував присутніх про 

поточну ситуацію в профспіл-
ковому житті та в авіабудівній 
галузі, відповів на запитання 
присутніх.

Президія ЦК ПАУ розгля-
нула питання про організацію 
профспілкового навчання, 
підсумки спортивно-масової 
роботи, звіт ВА ЦК ПАУ 
за роботу по напрямкам 

діяльності у 2013 році, пи-
тання підписання Галузевої 
Угоди тощо.

Було розглянуто проект 
Концепції підвищення пре-
стижності праці в Україні, 
напередодні схвалений 
Президією ФПУ.

Учасникам засідання 
Президії ЦК ПАУ було 

продемонстровано презента-
цію щодо роботи соціальних 
сервісів та їх вплив на моти-
вацію профспілкового член-
ства на прикладі профспілки 
«Інновація».

Вл. інф.

Відбулось засідання Президії цк ПаУ

Артемовцы утвердили 
новый Колдоговор
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Відкрив семінар голова ПО ПАУ на 
ВМЗ Сіньков Є.В.

Тему “Актуальні питання трудо-
вого законодавства” змістовно роз-
крив Іващенко П.І.-завідувач відділом 
правової допомоги та профспілкової 
адвокатури Федерації профспілок 
області.

 Цікавими та змістовними були від-
повіді на численні запитання слуха-
чів першого заступника начальника 
Головного управління Пенсійного 
фонду України в області Квятківської 
Марії Францівни по реалізації пенсій-
ного законодавства в області.

Корисною для профактиву була ін-
формація начальника сектору надання 

матеріального забезпечення виконав-
чої дирекції обласного відділення ФСС 
з ТВП Даньковської Н.П. по питаннях 
призначення та виплат матеріального 
забезпечення,надання послуг Фондом 
соціального страхування з ТВП.

Учасники семінару прийняли ак-
тивну участь в обговоренні висвітле-
них тем, отримали відповіді на запи-
тання, що їх цікавили.

Організатор навчання - Чернега 
З.О., зав.відділом по навчанню, куль-
турно-масовій та спортивній роботі 
НКЦ “Побужжя” ФП області.

Заступник голови профкому
л. НіКУлішеНА

Цього року вже чергова спар-
такіада, присвячена Дню під-
приємства, для наших заводчан 
відбувалася 2-16 грудня на фіз-
культурно-оздоровчому комп-
лексі «Новатор», що являється 
структурною одиницею заводу. Її 
організаторами є первинна проф-
спілкова організація профспілки 
авіабудівників України на ДП 
«Новатор» та адміністрація ФОК 
«Новатор». Учасники змагань 
– команди із працівників струк-
турних підрозділів підприємства. 
Загалом в спартакіаді нашого 
підприємства приймало участь 
200 заводчан.

Відкриття спартакіади, як за-
вжди, було урочистим. Так, були 
запрошені: директор підпри-
ємства – Анатолій Андрійович 
Вдовиченко, голова первинної 
профспілкової організації проф-
спілки авіабудівників України 
на ДП «Новатор» - Олександр 
Тимофійович Рижанський, ди-
ректора управлінь підприємства, 
начальники цехів, голови цехо-
вих профспілкових комітетів, 
працівники заводу.

«На таких людях, як ви, три-
мається наше підприємство, 

– зауважив під час вступного 
слова А.А.Вдовиченко, директор 
підприємства, - Бо такого силь-
ного духу, як є у наших заводчан, 
немає більше ні в кого. Передайте 
його молодим працівникам, які 
приходять до нас на завод, і по-
казуйте своїм прикладом, що 
працівник ДП «Новатор» – це не 
лише робітник заводу, а й спортс-
мен, який підтримує себе свою 
сім’ю, свій колектив в якому пра-
цює в здоровій фізичній формі».

Олександр Тимофійович, го-
лова профспілкового комітету, 
у своєму виступі зауважив, що 
наше підприємство може горди-
тися високим рівнем проведення 
спартакіад по всій Хмельниччині. 
Спортсмени нашого підпри-
ємства захищають честь заводу 
в спартакіадах міста, області, 
на галузевих спартакіадах, які 
проводить профспілка авіабу-
дівників України. Олександр 
Тимофійович привітав команду 
ДП «Новатор», яка цього року 
посіла ІІ загальнокомандне міс-
це в спартакіаді міста, і вру-
чив директору ФОК «Новатор» 
Гуцалюку Івану Вікторовичу ку-
бок і грамоту.

Спартакіада на ДП «Новатор» – це не лише спортивне Свято!

На цьогорічній спартакіаді ДП 
«Новатор» спортсмени мали мож-
ливість змагатися в шести видах 
спорту: шахи, настільний теніс, 
міні-футбол,  армреслінг (рукобор-
ство), гирьовий спорт та волейбол.

Найголовніше, що найкращі 
учасники цих змагань вибороли 
право представляти своє підприєм-
ство на спартакіадах різних рівнів, 
де наші працівники традиційно 
показують хороші результати. До 
прикладу, команда з міні-футболу 
ДП «Новатор», приймає участь в 
Чемпіонаті міста Хмельницького 
вже в ІІ лізі. Це завдяки ентузіаз-
му, наполегливій праці та великій 

підтримці профспілкового коміте-
ту. Ще один учасник спартакіади 
– Кадинський Денис, що виступав 
у армспорті, став першим. Денис 
вже неодноразово брав участь у 
різних змаганнях, зокрема, був 
кількаразовим призером галузевих 
спартакіад профспілки авіабудів-
ників України (м. Алушта).

Звісно, важливою і потрібною 
ціллю змагань серед працівни-
ків нашого підприємства є їхнє 
залучення до постійних занять 
спортом.

Цікаво і напружено проходили 
змагання на Спартакіаді, присвяче-
ної Дню підприємства з усіх видів 

спорту, спортсмени показали свою 
активність та волю до перемоги.

Робота наших заводчан - не-
легка, а тому спорт - це своєрідне 
загартування на витривалість до 
навантажень, які доводиться до-
лати працівникам щодня, а відтак 
переможених не було. Виграли всі 
учасники спартакіади.

Двотижневі змагання добігли 
кінця. Призерів спартакіади наго-
родили грамотами, команди – ди-
пломами та грошовими преміями.

інструктор з оргмасової роботи 
профкому О.Д. Рак

Традиційно спартакіади на ДП «Новатор» 
стали справжнім святом для їхніх 
учасників. Змагаючись у різних видах, 
спортсмени відкривають у собі спортивні 
таланти, а спілкуючись між собою, зна-
ходять нових друзів, однодумців, близь-
ких по духу людей. Тут панує атмосфера 
щирості та рівності, тож недаремно гасло 
спартакіади - «Спорт протягом життя».

5 грудня 2013р.відбувся семінар голів цехових профорганіза-

цій, профгрупоргів заводоуправління та цехів, голів  цехових 

комісій по соціальному страхуванню Первинної організації 

ПАУ у Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ».

навчання профактиву



Участники конкурса соревнуются в знании теории.
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«Рабочий — звучит гордо». Актуальный 
в советские времена лозунг не потерял 
своей значимости и сегодня. В Украине 
катастрофически не хватает людей рабочих 
профессий, призванных производить 
материальные блага. И как бы прискорбно 
это ни звучало, наше государство кроме 
декларации своих намерений возродить 
качественную подготовку рабочих, в этом 
направлении движется пока что очень 
медленно.

Конкурс профмастерства на «ФЭДе»

Понимая, что квалифицированного специалиста нам ни-
кто не даст, на ГП ХМЗ «ФЭД» предпочитают их готовить 
как с помощью базового профтехучилища, так и самосто-
ятельно. Многие молодые ребята и девушки, прошедшие 
обучение в Харьковском лицее машиностроения, на завод-
ском участке подготовки молодых рабочих, а порой и сразу 
в цехах после окончания школы, неплохо адаптируются в 
коллективах. Но это при условии, что за ними закрепляют-
ся опытные наставники и за самим процессом обучения и 
адаптацией следят руководители.

А чтобы повысить престиж рабочей профессии, способ-
ствовать росту квалификации молодых рабочих, у нас на 
заводе, как и в советские времена, 
проводятся конкурсы професси-
онального мастерства на звание 
«Лучший по профессии». 

Этот год тоже не стал исклю-
чением. В цехах были назначены 
ответственные за его проведение. 
В отделе кадров утверждены дата 
и состав комиссии, в нее вошли: 
заместитель директора по произ-
водству А.В. Бобровский, зам. на-
чальника УКиСБО В.П. Апухтин, 
зам. председателя профкома В.В. 
Степаненко, начальник произ-
водства Ю.С. Дорошенко, началь-
ник БТО З.А. Бекетова, ведущий 
инженер по работе с молодежью 
УКиСБО А.С. Светличная, зам. 
начальника 28 отдела В.В. 
Ольшевский, начальник ЛОО 13 
отдела Л.П. Антонова, ведущий ин-
женер ОГТ КТД А.К. Товстоплет, 
председатель совета молодежи 
И.Ю. Величко.

Были составлены списки участников, подо-
брана и утверждена конкурсная деталь, соот-
ветствующая разряду участника конкурса и 
опыту его работы. Молодых рабочих обеспе-
чили материалом, специнструментом, теоре-
тическую часть провели на заводской кафедре 
авиационного агрегатостроения ХАИ. А прак-
тическая состоялась непосредственно на рабо-
чих местах.

В конкурсе принимали участие молодые ра-
бочие в возрасте до 35 лет. Это были молодые 
токари, фрезеровщики, слесари-инструмен-
тальщики, слесари механосборочных работ, 
доводчики, операторы станков с числовым 
программным управлением и их наладчики. 

Для участия в конкурсе были 
допущены молодые рабочие с 
3 и 4 разрядами и уже квали-
фицированные, имеющие 5 и 
6 разряды. Одно из условий 
конкурса — молодые рабочие 
должны выполнять норму вы-
работки и сдавать изделия хо-
рошего качества. Также в кон-
курсе по вышеперечисленным 
профессиям приняли участие 
практиканты из Харьковского 
профессионального лицея 
машиностроения.

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства участвовали 
молодые рабочие из 11, 12, 16, 
20 цехов, представители меха-
но-энергетического департа-
мента и ИП-17. К большому 
сожалению, 22 цех отказался 
от участия. А вот ИП-17, по 
мнению многих членов комис-
сии, показал хорошую подго-
товку и организованность.

Итоги конкурса подвели на 
заседании комиссии, а победи-
телей и призеров наградили на 
праздничном вечере под бур-
ные аплодисменты заводчан.

Итак, за успешное выпол-
нение конкурсного задания 
первое место с вручением ди-
плома и вымпела «Победитель 
конкурса профессионально-
го мастерства» присуждено: 
токарю ИП-17 А. Карасенко, 
фрезеровщику ИП-17 И. 
Новосельскому, шлифовщи-
ку ИП-17 М. Косинскому, 
токарю 12 цеха Е. Ермакову, 
шлифовщику 16 цеха Н. 
Тюрину, доводчику 16 цеха Е. 
Уманцу, доводчику ИП-17 А. 
Марьенко, наладчику станков 
с программным управлением 
20 цеха М. Логвинову, слеса-
рю механосборочных работ 12 
цеха С. Санину.

Второе место с вручени-
ем диплома присуждено: то-
карю 16 цехаА. Сидорчуку, 
фрезеровщику 12 цеха В. 
Задое, шлифовщику 11 цеха 
С. Кравченко, доводчику 16 
цеха Е. Дригайло, доводчику 
ИП-17 В. Дедешко, наладчику 

станков с программным управ-
лением 20 цеха А. Хупавченко, 
слесарю механосборочных ра-
бот 11 цеха Д. Асмолову, сле-
сарю механосборочных работ 
МЭД Е. Каталкину.

Третье место с вручением 
диплома: токарю ИП-17 В. 
Приймаку, токарю 16 цеха М. 
Синице, фрезеровщику 12 цеха 
В. Комаровскому, доводчику 16 
цеха Д. Постольному, доводчи-
це ИП-17 О. Стегалюк, налад-
чику станков с программным 
управлением 20 цеха А. Повх.

За подготовку молодых про-
фессиональных кадров объ-
явлена благодарность и пре-
мированы наставники, чьи 
подопечные заняли первое 
место в заводском конкурсе: 
токарь 12 цеха Л.Н. Тимченко, 
токарь ИП-17 В.М. Грецкий, 
доводчик 16 цеха Ю.В. 
Уманец, доводчик ИП-17 Н.И. 
Шевченко, наладчик станков с 
ЧПУ 20 цеха В.Ю. Косенко, до-
водчик 12 цеха В.Б. Кочкарев. 
Многие из них за годы работы 
на нашем предприятии под-
готовили немало молодых, 
теперь уже квалифицирован-
ных рабочих. Например, уче-
ники Н.И. Шевченко, которые 
в прошлые годы побеждали в 
конкурсе, ныне работают само-
стоятельно и работу свою вы-
полняют качественно.

Все конкурсанты, не заняв-
шие призовые места, премиро-
ваны за участие.

Денежную премию так-
же получили учащиеся 
Харьковского лицея машино-
строения, где в конце прошлого 
учебного года проходил подоб-
ный конкурс. Это победитель в 
группе «Станочник широкого 
профиля» Никита Рудой, при-
зеры Тимофей Молодоженов, 
Владислав Карасев и Никита 
Марченко. Их наставники: 
токарь ИП-17 А.Д. Клесовец 
, наладчик станков и манипу-
ляторов 20 цеха В.С. Сучок 
и шлифовщик ИП-17 В.Я. 
Почупайло тоже премированы 
за хорошую подготовку своих 
учеников.

Согласно разработанному 
положению, на рабочих местах 
победителей конкурса профма-
стерства на звание «Лучший по 
профессии» будут установле-
ны вымпелы. 

Администрация завода по-
шла навстречу руководству 
лицея, положительно решив 
вопрос о дальнейшем участии 
лицеистов, которые у нас про-
ходят практику, в конкурсах 
профмастерства. Это, по мне-
нию обеих сторон, заинтере-
сует ребят в дальнейшем ов-
ладении своей специальности 
и повысит престиж рабочей 
профессии.

инна ПиДЯК, главный 
редактор газеты «Фэдовец»

Доводчик ИП-17 Андрей Марьенко.

 Шлифовщик ИП-17 Марк косинский.

Шлифовщик 16 цеха Николай Тюрин.


