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Профспілки вимагають від Уряду зупинити
антисоціальний наступ на права трудящих
«Реформи на користь людей, а не олігархів!»
«Зупиніть антисоціальну агресію!»
«Надійна робота і гідна зарплата – це європейський шлях!»
«Економія на зарплаті працівників – антидержавна!»
«Мільйони українців чекають від реформ роботи і
зарплати, а не соціальних обрізань!»
Ці та подібні лозунги стали домінуючими під час
Всеукраїнської попереджувальної акції протесту
профспілок, яка відбулась 15 жовтня під стінами
Кабінету Міністрів України.

Професійні спілки
України вимагають:

1. Зберегти та створити достатню
кількість сучасних робочих місць,
особливо для молоді.
2. Не допустити зупинки державних
підприємств через обмеження в
енергоресурсах.
3. Погасити зарплатні борги та забезпечити виплати застрахованим особам в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, зокрема в зоні проведення АТО,
та підтримати законодавчі пропозиції профспілок щодо надійного захисту права працівника на своєчасне отримання винагороди за працю.
4. Жорстко боротись з тіньовою
економікою і ухиленням від сплати
податків.
5. Підвищити з 1 січня 2015 року рівень мінімальної заробітної плати,
пенсії, прожиткового мінімуму не
менш ніж на рівень інфляції за 2014
рік і відновити повноцінну індексацію
трудових доходів, пенсій і соціальних виплат.

Профспілки пікетували будинок
Уряду у рамках дій за гідну працю та
боротьби з бідністю. Ця акція була
ініційована Федерацією профспілок
України, а рішення про її проведення
було прийнято на Всеукраїнському
форумі профспілок «За гідну працю
і добробут людини», який відбувся 7
жовтня.
Як зазначалось у виступах учасників акції, профспілки виступають
проти скорочення робочих місць
і заморожування заробітних плат,
пенсій, економії бюджетних коштів
виключно за рахунок працюючого
населення, пенсіонерів, членів їхніх
сімей, вибірковості Уряду в проведенні соціального діалогу і прийняття суспільно важливих рішень без
врахування позиції профспілок.

Стурбованість профспілок викликають також підвищення цін
та тарифів в умовах падіння реальних доходів, безправ’я людей
у трудових відносинах, поширення нелегальної зайнятості без законного захисту та безпеки праці.
Виступаючі наголошували, що
не можна допустити позбавлення працівників і їхніх дітей санаторно-курортного
лікування
та оздоровлення, руйнації в цілому ефективно працюючої самоврядної системи соціального
страхування. Участь у багатотисячному мітингу взяли представники Профспілки авіабудівників
України.

6. Ліквідувати дискримінацію в оплаті
праці працівників бюджетної сфери і
зайнятих на державний службі та в
органах місцевого самоврядування.
7. Повернути державним інспекціям
скасоване право вільного доступу
до робочих місць для гарантованого захисту трудових прав, життя та
здоров’я кожного працівника.

9. Забезпечити ефективний соціальний діалог з профспілками та
розпочати переговори з укладення
нової Генеральної угоди, галузевих
та територіальних угод, виходячи
із засад, оголошених Президентом
України в Стратегії реформ 2020 та
Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

продовження — на 3 стор.

За 23 роки незалежності Ваш Уряд
перший, який знехтував ці звернення,
— лише одні відписки. Проекти законів і постанов, які готуються в надрах
Кабінету Міністрів, ясно дають зрозуміти, що це антидержавні, антинародні правові акти. Вони заганяють людей
у жебрацтво і злидні. Щоб поповнити
бюджет держави, потрібно створити
такі умови, щоб підприємства всіх галузей працювали.
А що робите ви? Наше підприємство
щорічно перераховує до державної
казни 600 млн. грн. А ви приймаєте постанову про звільнення з посади генерального конструктора підприємства.

17 октября т.г. исполнилась юбилейная дата со Дня рождения
Дробинова Вадима Павловича,
председателя правления, генерального директора, главного конструктора ПАО «Научно-технический комплекс «Електронприлад».
В. П. Дробинов после окончания
Рижского института гражданской авиации поступил работать на предприятие, где прошел весь свой трудовой
путь от инженера до главного конструктора. С декабря 2002 года возглавляет предприятие.
В НТК «Електронприлад», в отрасли
и в г. Киеве Вадима Павловича знают как ответственного руководителя,
талантливого организатора и специалиста. Под его руководством разрабатываются и внедряются современные изделия бортовой авиационной
и наземной аппаратуры, которая повышает безопасность полетов авиационной техники.
Вадим Павлович Дробинов пользуется большим уважением и авторитетом у своих коллег, в трудовом
коллективе предприятия. ПАО «НТК
«Електронприлад» многократно занимало первые места в Рейтинге
социально-экономического развития
предприятий авиационной отрасли,
в чем есть несомненная заслуга нашего юбиляра.
В.П.Дробинов за свою работу был
удостоен звания Заслуженного машиностроителя Украины, Награжден
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Кабинета
Министров Украины.
Вадим Павлович большое внимание

Це що за політика? Державна чи антидержавна? Наші літаки, як посли
доброї волі, які прославляють нашу
країну у кожному куточку світу. Ми цим
пишаємось! Пане Прем’єре, не держіть
людей за сіру масу. Ми не сіра маса —
з нами не треба боротися!
Допомагайте нам! Тому ми прийшли
і закликаємо вас до конструктивного
діалогу. Ми хочемо вас запевнити,
що працівники підприємства «Антонов» є патріотами України. Ми будемо боротися до останнього і за своє
підприємство, і за свого керівника, за
свої робочі місця, проти непрошених
загарбників.

поздравляем С ЮБИЛЕЕМ

в своей работе уделяет вопросам
ведения социального диалога. Администрация предприятия совместно с
профсоюзным комитетом работают
над улучшением условий труда, быта
и отдыха, коллективно-договорным
регулированием.
Вадима Павловича коллеги и друзья
также знают как жизнерадостного,
человеколюбивого и принципиального руководителя, который всегда
в трудную минуту придет на помощь.
Желаем нашему юбиляру крепкого
здоровья, успехов и новых свершений в работе, семейного счастья и
благополучия, мирного неба и неиссякаемого жизнеутверждающего
оптимизма!
Трудовой коллектив ПАО
«НТК «Електронприлад»,
ЦК ПАУ, Профком ПАО
«НТК «Електронприлад»,
Редакция газеты «АУ»

МЕФМ исполняется 20 лет!
в начале 90-х годов.

8. При проведенні економічних реформ забезпечити поступове досягнення європейських соціальних
стандартів.

виступ на мітингу
Людмила Скосарєва – інженер-конструктор державного підприємства
«Антонов».
— Я хочу звернутись до Уряду. Відновлення соціального діалогу між
Урядом і профспілками — процес надзвичайно актуальний. У складній економічній ситуації Уряд має враховувати думку профспілок, що сприятиме
конструктивному вирішенню складних
соціально-економічних проблем у
трудових колективах. Пане Прем’єре,
подивіться, скільки людей прийшло до
Вас! І це тільки початок.
Я є представником «Антонова» і ми до
вас уже звертаємось невперше.
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В текущем году Международной Евроазиатской Федерации Металлистов
(МЕФМ) исполняется 20 лет со Дня
основания. Членской организацией
МЕФМ является и Профсоюз авиастроителей Украины. В ближайшее
время по случаю юбилея запланированы мероприятия, среди которых —
Съезд Молодых Рабочих, который
состоится 27-28 октября 2014 г. в
Анкаре (Турция).
Возглавляет МЕФМ Президент Певрул Кавлак (Турция).
Напомним нашим читателем вкратце историю и причины создания
МЕФМ.
На протяжении истории человечества
ни одна цивилизация, ни одна страна,
ни один народ не пережили такие глубокие и быстрые изменения, как это
пережили страны бывшего соцлагеря

Исчезновение политической системы
и государственных органов, переход
от плановой экономики к рыночной,
разрыв, в результате приватизации,
экономических и производственных
связей, освобождение цен, высокая
инфляция, ограничение или устранение социальных прав и гарантий
— все это было пережито вместе
с грубыми нарушениями трудового
законодательства. Все это привело
к катастрофическому снижению производства и уровня благосостояния.
К сожалению, профсоюзы этих стран,
в качестве объединений трудящихся,
в новых условиях оказались не готовыми к выполнению своих основных функций. У них не было знаний
и опыта, которые требовались в
этих новых условиях. У них было
единственное желание: оказать поддержку рабочим и способствовать
их адаптации к условиям рынка в
кратчайший срок, чтобы они смогли
устоять в этот сложный переходный
период.
Это желание вынудило профсоюзы
установить новые связи и получить
нужный для рыночной экономики
опыт и источники знаний.
продолжение — на 2 стр.
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В ц е нтрі ува г и

Александр Лукашенко

встретился с руководством

АО «Мотор Сич»

Перспективы работы АО «Мотор Сич»
(Украина) в Беларуси обсуждены 16
октября на встрече Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с руководством компании.
Делегацию АО «Мотор Сич» возглавил
президент АО, генеральный конструктор, Герой Украины, народный депутат
Украины Вячеслав Богуслаев.

правильно, а что неправильно. Я очень
боюсь пришлых олигархов сюда, очень
боюсь, чтобы эти олигархи у нас, не
дай Бог, не появились, да и не начали
управлять страной, как это принято,
не будем указывать пальцем, в других
государствах. Поэтому я очень осторожно к этому вопросу отношусь», —
сказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, он обеспокоен работой некоторых предприятий, по дальнейшей деятельности
которых необходимо принимать решения. Одним из таких предприятий
является Оршанский авиаремонтный
завод, в совет директоров которого
входит руководство АО «Мотор Сич».

«Более того, вы знаете, как люди на
это реагируют. Нельзя оскорблять и
обижать людей, — отметил Президент.
— Да, предприятие попало в сложное
положение, мы искали достойных, не
скажу, инвесторов, а управленцев,
честных людей. А честный человек,
если он придет на это предприятие,
будет его развивать».

«Скажу больше: если бы вы пришли на
это предприятие перекантоваться, как
у нас говорили, или пережить какие-то
времена, или сделать еще что-то второстепенное, и не было перспективы
— не важно, это акционерное общество или нет, приобрели его или не
приобрели - у нас есть жесткий опыт
поведения с такими акционерами и такими «пришельцами». Мы с ними разрывали отношения, даже с американскими компаниями. Шуму, гвалту было
много, но все понимали, что мы правы», — отметил белорусский лидер.
«Но я вижу, что, может быть, не в полном объеме, может быть, не так, как
я хотел бы, все-таки это предприятие
(Оршанский авиаремонтный завод) работает не хуже, по крайней мере, чем
было, даже лучше работает», — добавил Александр Лукашенко.
Он отметил, что по этой причине и
решил встретиться с руководством
компании, прежде чем принимать решение о дальнейшей судьбе предприятия. «Вы, конечно, можете подумать,
что я не рыночно рассуждаю, ведь
предприятие частное. Знаете, если бы
вы его создавали с нуля, возможно, я
бы не вмешивался в вопросы деятельности предприятия, за исключением
прав работников, в том числе руководителей.
Вот их права: они должны работать,
получать достойную заработную плату, их никто не должен обижать. И чтобы предприятие работало по закону.
Все! Дальше я никуда не вмешиваюсь,
если это частное предприятие, созданное своими руками. Коль оно приватизировано, у нас практика такая, что
мы его контролируем», - сказал Глава
государства.
Он обратил внимание на то,
что
Оршанский
авиаремонтный завод был создан народом.
«Мы таким образом относимся. Может быть, неправильно, но думаю,
что люди, работающие в Украине,
сегодня очень хорошо понимают, что

Александр Лукашенко добавил, что в
случае договоренности руководство
АО «Мотор Сич» получит всяческую
поддержку своей деятельности. «Только вы мне всегда должны говорить
правду, что вы можете, что не можете», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что
есть и личный момент. «Когда Союз
развалился, мне предлагали там все
закрыть, разобрать и развалить. Но,
может быть, и личное что-то сыграло,
я сказал нет, — отметил Президент.
— Я его сохранил и хочу, чтобы это
предприятие и этот аэродром развивались». Глава государства добавил,
что для него это предприятие является
очень важным.
«Прошу, чтобы вы не исходили из
нынешней ситуации, вот трудновато
где-то в Украине, надо через Беларусь работать с Россией. Я это даже
не скрываю, это правильно. Я и Президенту России сказал: «Буду приглашать всех украинцев, которые ко мне
приедут, жить, работать с нами, через
нас с вами. И вы должны это понимать». И отторжения этого не было»,
- сказал Александр Лукашенко.
По его словам, знает об этом и руководство Украины — и бывшее, и настоящее. «Я им прямо об этом тоже
говорил. И если они пытались со мной
спорить, я очень жестко на это реагировал», - подчеркнул белорусский
лидер.
«Вы должны знать мою идеологию и
мой подход к этим вопросам. Если у вас
будут какие-то вопросы, вы мне их задайте, но если мы с вами определимся
и договоримся строить отношения исходя именно из этих идеологических
постулатов, то мы всегда будем работать успешно, и вы никогда не будете
иметь проблем в Беларуси. Это я вам
гарантирую», — подчеркнул Александр
Лукашенко.
По информации АП РБ

новини та коментарі
13 октября 2014 года на
ГП «Завод 410 ГА» были
проведены переговоры с
Карлосом Ауэро Гутьерес
Байон - директором компании
«Claasen Group Inc.».
В ходе встречи обсуждались вопросы
касательно выполнения капитального
ремонта самолетов Ан-32, которые
эксплуатируются ВВС Перу, Национальной Полицией, а также Военноморскими силами.
Как сообщает Status Quo,
22 октября в Харькове
состоялся круглый стол,
посвященный проблемам
промышленных предприятий
Украины.
На круглом столе, принявший в нем
участие народный депутат Украины
Сергей Тигипко заявил: «В прошлом
я инициировал льготы авиастроителям. Это огромные по площади
предприятия, и для них льготы по
земле дали возможность экономить
значительные средства, которые они
направляли на модернизацию производства.
Можно оказать поддержку без финансирования, приняв меры по закрытию рынка для импортных изделий.
Можно дать заводам минимальный
государственный заказ, а для каждого крупного предприятия разработать
отдельную программу поддержки. Так
поступают многие страны»
Свое мнение по данной проблеме
высказал и генеральный директор
Харьковского
государственного
авиационного
производственного
предприятия,
Герой
Украины
Анатолий Мялица.
Он отметил, что на данный момент,
к сожалению, в правительстве нет
доктрины на развитие промышленности. «Нам нужно начать с освоения
внутреннего рынка. В Украине достаточно предприятий, которые могут
создавать современную авиатехнику,
мы можем насытить внутренний
рынок и гражданскими самолетами, и
военными.
Но на мои предложения никто в
правительстве
не
откликается.
Например, наши самолеты ХАЗ-30
уже несколько лет используются
для подготовки военных летчиков.
Мы предлагаем — купите их и
продолжайте подготовку, но этого
не происходит. А купят самолеты,
наверное, в Чехии. Мы производим
самолет Ан-140, который мог бы
использоваться на трассах между
областными центрами Украины. Но и
это предложение не находит отклика»,
— сообщил Анатолий Мялица.
В своем выступлении председатель
правления ПАО «ФЭД», депутат
Харьковского областного совета Виктор Попов отметил, что для развития
машиностроения можно использовать разные методы, применяемые в
мире, но в Украине пока не задействовали ни один из них.
«Например, никто не отменял точечные экономические зоны. Проект харьковского технополиса «Пятихатки»
утвержден на местном уровне, подан в
парламент, но не получилось его принять. Тем не менее, этот закон нужно
продвигать. Там предусмотрены льготы для работодателей и для банковской сферы. Нужно также думать о
создании секторальных кластеров на
базе активных заводов, что позволяет
осваивать производство новой техники», — отметил Виктор Попов.

МЕФМ исполняется 20 лет!
продолжение, начало — на 1 стр.

Основной принцип деятельности
Федерации — это обеспечение становления трудящегося фундаментальной ценностью в обществе. Девиз «Любовь к человеку, уважение к
труду» выражает важнейший принцип как Федерации, так и профсоюзов, которые являются ее членами.

Президент МЕФМ Певрул Кавлак

Потому что система, которая в прошлом повышала квалификацию
профработников и готовила профсоюзные кадры, рухнула вместе с
организовавшей ее Конфедерацией
профсоюзов СССР.
Профсоюзы работников металлопромышленности обратились за
помощью в Международную федерацию металлистов (МФМ). Но МФМ
отклонила их просьбу.
И в этот момент Профсоюз Тюрк
Металл протянул им руку помощи. В январе 1994 года Президент
Профсоюза Тюрк Металл Мустафа
Озбек представил на женевском
съезде Комитета металлистов
Международной организации труда
предложение о создании в Евроазиатском регионе союза отраслевых
профсоюзов металлопромышленности.
Это предложение поддержали приехавшие в Турцию в начале февраля
1994 года из 16 стран 21 профсоюзная организация. Они провели работу по теме создания, выявления
целей и методики Федерации. В
результате проведенной работы 13
февраля была основана Евроазиатская Федерация Металлистов.
6-7 мая 1994 года в Анкаре состоялся I Съезд Федерации. Федерация
на этом Съезде приобрела статус
юридического лица. Президентом
Федерации был избран Президент
Профсоюза Тюрк Металл Мустафа
Озбек. В качестве вице-президентов были избраны Али Гумбатов
(Азербайджан), Булат Чуланов (Казахстан), Алексо Кипровский (Македония), Николай Шатокин (Россия).
В качестве Генерального секретаря
были избраны Озбек Каракуш, а в
качестве Заместителей Генерального секретаря Александр Панычев
(Россия) и Мамасадык Джамалдинов (Узбекистан). Председателем
Ревизионного комитета стал Абдулло Зогов.
II Съезд Федерации состоялся 8-9
мая 1998 года. На этом Съезде был
принят статус международной организации и было присвоено сегодняшнее название «Международная
Евроазиатская Федерация Металлистов».
Основной целью Федерации является обеспечение гарантий занятости
и увеличение благосостояния работников металлопромышленности,
обеспечение безопасных условий
труда, обеспечение социального и
культурного развития рабочих и членов их семей.

В своей международной деятельности Федерация выступает за
поддержку мира, свободы, социального развития и права всех народов
на самоопределение. Федерация
стремится ликвидировать различия
между развитыми и развивающимися странами и все методы эксплуатации.
Международный капитал объявил
географию Евразии как экономическое сердце мира в 21-ом веке. Основной задачей профсоюзов этого
региона является способствование
справедливому
распределению
доходов, которые будут получены
глобальным и национальным капиталом от природных богатств и
человеческого потенциала Евразии.
Для этого профсоюзы должны быть
сильными.
Только в таком случае правительство и представители работодателей примут во внимание требования
профсоюзов и обеспечат трудящимся достойные условия жизни.
По этой причине Федерация направляет свою деятельность, в первую очередь, на создание сильного
профсоюзного движения в отрасли,
которое сможет эффективно защищать права и интересы трудящихся
на национальном и международном
уровне против растущего местного
и мирового капитала в глобализирующейся экономике.
Наиболее эффективным средством,
имеющимся у Федерации, для достижения своих целей, являются
широкомасштабные программы обучения. За период работы с 1994 по
2002 гг. на семинарах, проводимых в
Анкаре на тему «Проблемы по Теме
Интеграции Трудящихся и Профсоюзов в Современный Мир», приняли
участие более 20 тысяч трудящихся
и профсоюзных активистов со всех
стран-членов Федерации.
Федерация так же оказывает помощь и поддержку национальным
профсоюзам в переходе на современную модель «Централизованного Типа Профсоюзной
Деятельности». Поскольку такой
тип профсоюзов доказал свою эффективность в условиях рыночной
экономики.
Кроме того, Федерация обеспечивает обмен информацией для
совместной деятельности и подготовки различных профсоюзных
проектов и программ, сотрудничает
с национальными и международными организациями по вопросам,
связанными с работниками металлопромышленности, оказывает моральную и материальную поддержку, членам-профсоюзам оказывает
различную практическую взаимопомощь в разрешении экономических
и социальных разногласий.
Дополнительную информацию вы
можете узнать на сайте МЕФМ:
www.iemf.org.
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Профспілки вимагають від Уряду зупинити
антисоціальний наступ на права трудящих
продовження, початок - на 1 стор.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
Інформаційно-аналітичний центр
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ УПОВНОВАЖЕНОМУ З МИРНОГО
ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ І
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
ГЕРАЩЕНКО І. В.
Шановна Ірино Володимирівно!

Виступаючі на мітингу представники трудових колективів
підкреслювали: замість пошуку
економічних джерел наповнення
бюджету, Уряд, під диктат МВФ
ініціює підвищення податків, одержавлення і фактичну руйнацію
системи
загальнообов’язкового
державного соціального страхування, цілеспрямовано проводить
політику жорсткої економії, що
веде до подальшого зубожіння людей праці.
Учасники акції ухвалили вимоги до Кабінету Міністрів України,
а також звернення до Верховної
Ради України і Глави держави
щодо соціально-економічного захисту працівників. Було також затверджено склад делегацій повноважних представників профспілок
для вручення цих вимог та звернень адресатам.
Від Профспілки авіабудівників
до складу делегацій увійшов голова
ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор
Гуска.

Профспілки закликали Уряд невідкладно розпочати діалог із соціальними партнерами для визначення практичних завдань, строків,
індикаторів та механізмів реалізації
основної мети реформ – досягнення європейських стандартів життя,

передусім у сферах зайнятості, оплати, безпеки праці, оподаткування,
соціального розвитку, ефективного
використання виробничого та трудового потенціалу країни, для успішної конкуренції на світових ринках.
Вл. інф

Фото Черниговского учебно-методического центра

профспілкове життя

Органайзинг – инструмент развития
и укрепления профсоюзов
В период с 13 по 15 октября т.г. на базе
Черниговского Учебно-методического
центра состоялось обучение лидеров
и профактивистов промышленных профсоюзов, участие в котором приняли
представители Профсоюза авиастроителей Украины. Задача, которая была
поставлена перед центром – обучить
профактивистов основам органайзинга. В ходе обучения были рассмотрены различные аспекты деятельности
профсоюзов, проведен тренинг.

По результатам обучения его участник Антон Смородин, представитель
ГП «Завод 410 ГА», дал нашей газете
комментарий:
«Обучение основам органайзинга
является актуальным в наше время
как никогда. Сейчас, когда профсоюзное движение страны испытывает
различные трудности, необходимо
оптимизировать его работу, четко видеть перспективу. Такое обучение в
особенности полезно для молодежи,

чтобы она была готова встретить все
вызовы времени в будущем. Выражаю
благодарность всем организаторам
обучения, администрации и профкому
нашего предприятия за мое участие в
данном мероприятии. Знания, которые
мы здесь получили, обязательно применим на практике, обучая, прежде
всего, молодой профактив предприятия».
Подготовил Александр Палий

14 жовтня 2014 року Ви в ефірі 5-го загальнонаціонального
телеканалу заявили про нові провокації заплановані на
15 жовтня з залученням профспілок, зокрема, що «Треба
розуміти, що триває виборча компанія, і за моєю інформацією,
готуються подібні провокації із залученням профспілок.
Очевидно, що за цим стоять певні політичні сили – хтось
говорить, що це одна з демократичних партій, хтось говорить,
що це «Опозиційний блок». Але мета одна – напередодні
надзвичайно важливої події в Мілані …. хтось зацікавлений,
щоб у цих брудних ігрищах передвиборчих, роздмухувати
ситуацію не тільки глави держави, а взагалі України,
показуючи, що там проблеми не лише на Сході, а і у Києві».
Це викликало справедливе обурення членів профспілок
і активістів,
сотнями надходять дзвінки до Федерації
профспілок України, в яких прості люди висловлюють крайнє
невдоволення таким інформаційним повідомленням.
ФПУ – найчисельніше профспілкове об’єднання мета
діяльності якого є вираження, представлення інтересів
і захист прав членських організацій, координація їхніх
колективних дій, представництво й захист трудових,
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.
В основі реалізації поставлених перед профспілками завдань
закладено мирний ненасильницький характер дій, зокрема,
політика соціального діалогу з соціальними партнерами –
представниками Уряду і роботодавцями.
Вже п’ятий рік поспіль ФПУ організовано, публічно
проводить різні акції та заходи 7 жовтня у Всесвітній день дій
за гідну працю та 17 жовтня у Міжнародний день боротьби з
бідністю. Про причину пікетування Уряду на підтримку своїх
вимог з питань захисту соціально-трудових і профспілкових
прав працівників, затверджених на Всеукраїнському форумі
профспілок 7 жовтня ц.р., було заздалегідь повідомлено
Кабінет Міністрів України та широко проанонсовано у ЗМІ
(додаються).
Тому викликає подив Ваша публічна заява щодо залучення
профспілок до провокацій 15 жовтня в Києві. Більш того,
не зрозуміло на яких підставах робиться висновок про
заангажований політичний характер попереджувальної
всеукраїнської акції протесту профспілок, які вийшли
згідно демократичної процедури відстоювати виключно
свої соціально-економічні права. Викликає також обурення і
спроба в ефірі загальнонаціонального телеканалу сформувати
негативну громадську думку щодо членів профспілок, які
в законний спосіб вийшли під Кабмін і вимагали від Уряду
забезпечити свої соціальні, економічні і трудові права
гарантовані Конституцією України. Припущення про те, що
профспілки вийшли в інтересах якоїсь політичної сили і це є
елементом дестабілізації в суспільстві та веде до послаблення
позиції України на передодні переговорів глави держави в
Мілані взагалі безпідставні.
Акція успішно відбулася за участі практично всіх
профспілкових об’єднань, які представляють усі регіони
і галузі економіки країни та охоплюють 10 млн. членів
профспілок. Вона пройшла організовано конструктивно та
відповідально, більше 5 тис. учасників мітингу передали
свої вимоги до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України і Адміністрації Президента України.
Проте ця акція була попереджувальна. Якщо позитивної
реакції влади не буде, профспілки мають наміри вжити більш
рішучих дій на захист спілчан.
Федерація профспілок України, враховуючи, що поширена
Вами інформація не відповідає дійсності і негативно вплинула
на імідж профспілок у суспільстві, закликає спростувати її
у такий же спосіб, яким вона була поширена – публічно, на
5-тому загальнонаціональному телеканалі.
Голова ФПУ

Г.В.Осовий
20 жовтня 2014 р
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соціум
життя підприємства

Зуборізній дільниці надано ім’я В.О. Хільчука
– артемівців з’являться і в інших
виробничих підрозділах». Таке
побажання висловив у своєму
виступі голова профкому ДАХК
«Артем» О. Д. Кельїн.
Того дня родичі В.О. Хільчука
попросили всіх, хто працював
і товаришував із дорогою їм
людиною, пом’янути Віктора
Олександровича з нагоди річниці
від дня його смерті. З цього приводу зібралося людей із двадцять
не тільки з цеху № 11, а й з інших
підрозділів.
Чимало теплих слів на адресу
вмілого фахівця і чудової людини сказали начальник цеху
№ 11 В. І. Полиняка, майстер
В. П. Савін, токар В.В. Луцюк, інВ цеху № 11 трапилася неординарна подія: зуборізній женер-технолог І. В. Рой, а також
давній приятель В. О. Хільчука –
дільниці надано ім’я Віктора Олександровича
Ю. Н. Альтшулер.
Хільчука, який працював тут з 1957 по 2013 рік.
Про це свідчить меморіальна
дошка, вивішена поруч із верстатом, за яким довгі роки плідно
трудився шанований в колективі
робітник.
З цієї нагоди на другому поверсі цеху відбувся мітинг, на
який зібралися всі працівники,
котрі 2 жовтня вийшли на зміну.
У ході цих зборів пролунало
чимало теплих слів на адресу
В.О. Хільчука та його батька —
представників славної артемівської династії.
Під час війни батько Віктора —
Олександр Хільчук працював
на заводі, який було евакуйовано
до Куйбишева. Після визволення
Києва від фашистських загарбників він з великою групою артемівців повернувся до рідного заводу,
де п’ять цехів лежали у руїнах, а
інші будівлі зяяли порожніми зіницями вікон. Вдень працівники
підприємства налагоджували виробництво, а після роботи розчищали територію від руїн.
У роки відбудови вагомий
особистий вклад у розвиток заводу внесли сотні артемівців.
Якнайкраще
зарекомендував
себе і начальник цеху № 14
О.П.Хільчук, який багато зробив для розвитку виробництва.
У 1957-му Олександр Павлович
привів на «Артема» свого сина
Віктора.
Хлопець, ставши за зуборізний верстат, душею прикипів до
обраної спеціальності. З року в
рік удосконалював знання, став
справжнім асом своєї справи.
В. О. Хільчук не раз виручав не
тільки товаришів по праці, а й інженерно-технічних працівників,
коли ті ставали перед проблемою: як краще виготовити складну операцію на новий виріб.
У таких випадках Віктор
Олександрович брав у руки олівець, мовчки щось креслив і видавав неперевершену ідею. Він не
відмовляв нікому, хто просив про
допомогу. За винахідливість, робітничу кмітливість та вмілі руки
В.О. Хільчука цінували в колективі.
Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не
поділяючи точки зору автора. Відповідальність
за достовірність інформації несуть автори.
У разі передруку матеріалів посилання на
газету “Авіабудівник України” обов’язкове.
Відповіді на питання з листів до реакції
ведеться тільки на сторінках газети. Матеріали
не рецензуються і не повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

Кубок по футболу
Два месяца назад в лесопарковой зоне
г. Харькова был проведен Кубок корпорации «ФЭД» по мини-футболу, посвященный освобождению Харькова от
немецко-фашистских захватчиков.

одержала победу над командой ПАО
«ФЭД» со счетом 4 : 1. В заключительном поединке команда ГП «ХМЗ «ФЭД»
победила спортсменов ГП «ХАКБ» со
счетом 10 : 2.

В нем приняли участие команды
ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД» и ГП
«ХАКБ». На параде открытия присутствовали: председатель профкома
нашего завода В.Т. Тындик, председатель профкома ГП «ХАКБ» С.И. Гордиенко, председатель профкома ПАО
«ФЭД» О.Ю. Носова.

На параде закрытия соревнований заводская команда-победитель была награждена кубком и дипломом первой
степени, а команды, занявшие второе и
третье места (ГП «ХАКБ» и ПАО «ФЭД»
соответственно) — дипломами соответствующих степеней.

В своих выступлениях они поздравили
участников Кубка с Днем освобождения Харькова от немецко-фашистских
захватчиков, Днем города и Днем независимости Украины, пожелали всем
успехов в жизни и хорошей бескомпромиссной игры.
В первом матче встретились команды
ГП «ХМЗ «ФЭД» и ПАО «ФЭД», счет
матча 7 : 0 в пользу фэдовцев. Во
второй встрече команда ГП «ХАКБ»

І при нагоді представили
справжнього умільця до звання «Заслужений машинобудівник України». Він також був і
Почесним артемівцем.
Віктор Олександрович мав
чимало учнів. Неабиякі здібності при навчанні виявив Іван
Чугай, який нині продовжує
справу свого учителя і на якого
колектив покладає чималі надії.
Торік В.О. Хільчук планував
гучно відзначити свій 75-річний ювілей. Та не дожив до цієї
дати лише місяць. Працював до
останнього дня: ще у п’ятницю
стояв за верстатом, а в суботу
його не стало.
Для колективу цеху № 11 (ветеран відпрацював на заводі 56
років) це була велика втрата. З
життя пішла не тільки чуйна та
товариська людина, а й фахівець
від Бога.
«Рішення про надання зуборізній дільниці імені В. О. Хільчука
(а це - ідея начальника цеху
В. І. Полиняки та голови цехкому токаря В.В. Луцюка) є виявом
поваги колективу до свого товариша, з яким пережито чимало
непересічних подій. На «Артема»
- це перший випадок подібного
вшанування робітника. Немає
сумніву, що відтепер меморіальні дошки на честь трудівників
Засновник: Профспілка авіабудівників
України
Головний редактор
Олександр ПАЛІЙ
Верстка: Марія РАДОВА
Видавець: Профспілка
авіабудівників України

Профессионально справились со своими обязанностями судьи республиканской категории С.И. Жеребкин и
М.Т. Балакирев.
Выражаю большую благодарность
всем, кто принял участие в подготовке
и проведении Кубка корпорации по мини-футболу.
Николай Ревенко,
председатель ДСО профкома
ГП «ХМЗ «ФЭД»

солідарна підтримка
Голові Федерації
профспілок України
п. Григорію Осовому
Брюссель,
14 жовтня 2014 року
Шановні колеги!

Юхим Нюневич, зокрема, згадав: «Ми з Віктором і працювали
поруч, і дозвілля разом проводили. В юності ганяли у дворі голубів, захоплювалися риболовлею.
Виїжджали на рибалку і влітку, і
взимку. Віктор був чудовим другом. Кращого у мене не було і
вже не буде...».
«Спасибі всім, хто пам’ятає
В.О. Хільчука», – пролунало у
колі щирих шанувальників непересічної людини, яка віддала
рідному підприємству 56 кращих
років свого життя, ім’я якої відтепер носитиме зуборізна дільниця
цеху №11 ДАХК «Артем».
Галина ГАЛКІНА,
газета «Артемівець»
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Європейська конфедерація
профспілок та Пан’європейська
регіональна рада Міжнародної
конфедерації профспілок
повністю підтримують вимоги
наших членських організацій
з України, які висловили свою
позицію на Всеукраїнському
форумі профспілок «За гідну
працю і добробут людини» 7
жовтня у Києві.
Ми, як і ви, визнаємо, що
Україна потрапила у дуже
складну ситуацію, а також
важливість урегулювання
військової ситуації на
сході країни. Ми також
погоджуємось із необхідністю
єдності і згуртованості
України, а також з тим, що
цього можна досягти лише
шляхом зміцнення принципів
соціального діалогу, а не їх
руйнування.

Видруковано в СПД ФОП Масло Д.В.
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 15
Виходить двічі на місяць
Наклад: 2 550 примірників

ukrprofavia.org.ua

Сьогодні ми звернулися з
проханням до Верховного
представника ЄС із закордонних
справ і політики безпеки, а
також Єврокомісарів з питань
розширення та Європейської
політики сусідства, зайнятості,
соціальних питань та інтеграції
надавати всебічну підтримку
профспілковому рухові України
та вживати всіх необхідних
заходів, щоб переконати
українську владу дотримуватися
своїх зобов’язань щодо сприяння
програмі гідної праці, політиці
зайнятості, охороні здоров’я та
безпеці на роботі, соціальному
діалогу, соціальному захисту,
соціальній інтеграції, гендерній
рівності та недискримінації
відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Будьте впевнені у нашій
незмінній підтримці.
З найкращими побажаннями у
ваших починаннях.
З повагою, Шаран Барроу,
Генеральний секретар МКП
Бернадет Сеголь,
Генеральний секретар ЄКП
та ПЄРР
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