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Новатор вміє, Новатор може, Новатор всі негаразди переможе!
Профспілкова організація на ДП «Новатор» існує з грудня 1965 року. На даний час вона об’єднує біля 1 600 членів профспілки, які працюють у структурних
підрозділах ДП «Новатор». 45 років діяльності профспілки на ДП «Новатор» були нерозривно пов’язані з непростим становленням сучасного підприємства.
І весь цей час на захисті прав працівників підприємства стояв профспілковий комітет.
ещодавно я побував на ДП «Но=
ватор», що на Хмельниччині. За
роки незалежності м. Хмельницький
прославився наявністю великого ре=
чового ринку. Хмельничани так і іноді
кажуть: місто живе за рахунок ринку,
тому що в його обслуговуванні задіяні
більше 30 тис. мешканців міста і об=
ласті.
Якщо ви думаєте, що ДП «Нова=
тор» — це підприємство, де працює
кількасот працівників, то ви сильно
помиляєтесь. Так, з радянськими ча=
сами, коли на ньому працювало
більше 12 тис. працівників, не порів=
няти, але ж тоді держава більше дба=
ла про свої підприємства. До того ж,
світова фінансово=економічна криза
відобразилась на підприємстві. Якби
не теперішній керівник ДП «Нова=
тор» Анатолій Андрійович Вдовиченко,
невідомо взагалі, що було б з тру=
довим колективом. Сьогодні трудо=
вий колектив — це понад 1 600 пра=
цівників.
Один з напрямів діяльності ДП «Но=
ватор» — виготовлення газових та во=
дяних лічильників. Цей напрям дово=
дилось освоювати практично з нуля,
коли в країні на повну потужність бу=
ла розгорнута кампанія конверсії вій=
ськового виробництва. Незважаючи
на скрутні часи, у чесній конкурент=
ній боротьбі ДП «Новатор» зміг на сьо=
годнішній день стати одним із лідерів
по виробництву газових та водяних
лічильників. І не тільки лідером у
кількості, але й у якості.
Одним з важливих напрямів підпри=
ємства — технічне переозброєння. Го=
лова ПО ПАУ на ДП «Новатор» Олек
сандр Тимофійович Рижанський демо=
нструє новітнє обладнання по виго=
товленню деталей з полімерів у одно=
му з цехів підприємства. Втручання
людини у технічний процес мінімізо=
ване — все робить електроніка; люди=
на лише керує нею.
Міф про те, що все іноземне краще
за наше, вітчизняне, вже поступово
розвіюється. Такі висновки я для себе
зробив досить давно, років 4–5 назад,
коли купив водяний лічильник ДП
«Новатор» на заміну іноземного, що
пропрацював лише один рік, переко=
нався у цьому остаточно. Новатор=
ський лічильник працює в мене і за=
раз без жодного натяку на можливі
проблеми. Своїми думками про високу
якість водяних лічильників поділився
з Олександром Рижанським. Олек=
сандр Тимофійович зазначив, що за ці
роки якість виготовлення водяних
лічильників значно покращилась, а
щодо газових — то вони визнані од=
ними з кращих в СНД.
Дуже відповідальна робота на ДП
«Новатор» з випробування лічильни=
ків, про що я зміг переконатися осо=
бисто. Тому до кінцевого споживача
доходять лише найкращі зразки про=
дукції.
На виробництві лічильників заді=
яно чимало молоді, працюють і вете=
рани виробництва, передаючи свій
досвід молодим спеціалістам.
Велику увагу адміністрація підпри=
ємства приділяє виготовленню ме=
дичної техніки. Медичний апарат «Ко=
рона», відомий по всій Україні та на=
віть за її межами доступною ціною та
високою якістю. Так от, апарат «Ко=
рона» виготовляється саме на ДП «Но=
ватор». Придбати такий популярний
апарат дарсонвалізації можна в ба=
гатьох аптеках або ж замовивши через
інтернет=магазини.
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На ДП «Новатор» активно використовуються новітні технології

Проте найбільш важливим напря=
мом роботи ДП «Новатор», через який
власне кажучи, підприємство і нале=
жить до галузі авіабудування, є виго=
товлення авіаційних локаторів та ін=
шої авіаційної продукції.
Саме через неможливість реалізу=
ватися на повну потужність у цьому
напрямі ДП «Новатор» не має можли=
вості стати твердо на ноги. Як відомо,
у оснащенні новітніх літаків Ан=148 та
Ан=158 локаторами, розробник — ДП
«Антонов» надав перевагу американ=
ському виробнику. Ці питання переді
мною озвучили кілька працівників —
ветеранів виробництва, патріотів сво=
го заводу.
В жовтні місяці 2010 року в м. Ки=
єві відбулась зустріч Молодіжної Ради
ПАУ з президентом і генеральним
конструктором ДП «Антонов» Дмит=
ром Ківою, у якій взяв участь і мо=
лодіжний лідер ДП «Новатор» Андрій
Кубасов. Після відповіді на запитання
представника підприємства щодо
встановлення авіаційних метеолока=
торів та систем протизіткнення
літаків виробництва ДП «Новатор»
на борти літаків «Ан», Дмитро Семе=
нович загалом зазначив, без посилан=
ня на конкретні приклади, що рин=
кові умови ставлять перед ДП «Анто=
нов» жорсткі умови — встановлювати
на літаки лише конкурентоздатну
продукцію, незалежно від того, хто є її
виробником — вітчизняне чи інозем=
не підприємство.
Звісно, що ключове слово у цьому
питанні мають сказати спеціалісти.
Але ж сьогодні, підтримавши амери=
канського виробника, можна знищи=
ти підприємство «Новатор», а завтра,
користуючись монополією, амери=
канський виробник завищить ціни на
свою продукцію в кілька разів. Ось
в чому є, на думку інженерів ДП «Но=
ватор», головна загроза.
Ми ж будемо сподіватися, що спіль=
на мова у цьому непростому питанні
буде знайдена, і від цього виграють всі
працівники нашої галузі.
Дуже велику увагу ДП «Новатор»
приділяє не лише внутрішнім, але і
зовнішнім ринкам. Це і Росія, і Китай
та низка інших країн. Про портфель
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замовлень з Росії ми вже сказали, а от
щодо Китаю, то робота з китайськи=
ми партнерами ведеться постійно.
Наприкінці грудня ДП «Новатор»
виповнилось 45 років. Дата наче і чи=
мала, але чомусь у мене склалося вра=
ження під час поїздки до Хмельниць=
кого, що підприємство молодо вигля=
дає. Мабуть це від того, що трудовий
колектив дуже бережливо ставиться і
до обладнання, на якому працює, і до
виробничих приміщень. Та і з такими
турботливими директором і профко=
мом застаріти ДП «Новатор» просто
не може.
Що приємно, керівник підприєм=
ства не сидить склавши руки, а пос=
тійно шукає шляхи покращення ситу=
ації на підприємстві і не заспокоюєть=
ся на досягнутому.
Особисто для мене відкрилися нові
грані і голови профкому Олександра
Рижанського. Під час екскурсії по ви=
робничим цехам, особисто зміг пере=
конатися не тільки у тому, що Олексан=
дра Тимофійовича знають і поважа=
ють на рідному підприємстві, але і по=
бачив наскільки добре профспілко=
вий лідер знає, чим живе і як працює
кожен робітник.
Олександр Тимофійович говорить,
що у славній 45=річній історії ДП «Но=
ватор» профспілка — яскраве і знамен=
не явище. Роль профспілки у житті
будь=якого трудового колективу, зок=
рема і новаторського, — неоціненна.
І це зрозуміло. Бо становлення і роз=
виток виробництва може бути тільки
там, де взаємовідносини між робото=
давцем і працівником — партнерські,
вибудовані на засадах поваги і повно=
го порозуміння. Власне, таку мету і ста=
вить перед собою Новаторська проф=
спілкова організація, яка є опорою і по=
мічником адміністрації у всіх великих
і малих справах і водночас надійним
захисником правових та соціально=
економічних інтересів людини праці.
На спільних засіданнях адміністра=
ції та профкому аналізується, а відтак
затверджується програма випуску то=
варної продукції, а також підготовки
до серійного виробництва нових ви=
робів. Бо від цього у прямій залеж=
ності створення додаткових робочих

місць, завантаженість працівників, від=
повідно — і збільшення зарплат та ін=
ших соціальних виплат. На засіданнях
профкому часто звітують про роботу
начальники управлінь та служб. Під
спільним з адміністрацією контролем
— і виконання колективного догово=
ру, де закладаються лише ті гарантії,
які дозволяють реалізувати своєчасно
і в повних обсягах фінансові можли=
вості підприємства. У малій конститу=
ції трудового колективу, яка прийма=
ється щороку, обов’язково передбача=
ються механізми підвищення заробіт=
ної плати, покращення умов праці то=
що. Скажімо, на 2010 рік у кошторисі
витрат на заходи з охорони праці було
передбачено 1,3 мільйона гривень, і ці
кошти практично освоєно.
Колективним договором передбаче=
но також утримання об’єктів соціаль=
но=культурної сфери, зокрема і спор=
тивного комплексу — одного із взір=
цевих в обласному центрі. Заводчани
мають змогу корисно відпочивати,
зміцнюючи своє здоров’я у спортив=
них секціях.
Задля припливу в колектив молодих
працівників створено комісію проф=
кому по роботі з молоддю. І результат
очевидний: у цехах, на виробничих
дільницях побільшало юних облич, з’я=
вилася упевненість, що ці молоді лю=
ди — майбутнє ДП «Новатор». За ос=
танні роки відновилися уже призабуті
молодіжні змагання з міні футболу
між збірними командами підрозділів
підприємства, а також з шахів, настіль=
ного тенісу.
До речі, у новаторців сильна коман=
да з волейболу, яка впевнено виглядає
серед лідерів Вищої ліги України.
За минуле п’ятиріччя чимало за=
водчан не лише поправили своє здо=
ров’я, а й відвідали історичні місця
Львова, Чернівців, Умані, Почаєва, Ка=
м’янця=Подільського тощо, зарядив=
шись добротворною енергією для ви=
сокопродуктивної праці. Профком ор=
ганізовує щоліта оздоровлення дітей
заводчан у таборах відпочинку Хмель=
ниччини та за її межами.
Для заводчан працює і своя їдаль=
ня, трудовий колектив якої дбає про
те, щоб кожен працівник ДП «Нова=

тор» міг смачно поїсти і при цьому,
щоб ціни не були зависокими. Обід
для працівників обходиться приблиз=
но в 10–11 грн. Кияни знають, що та=
ких низьких цін у столиці вже немож=
ливо знайти.
У ДП «Новатор» є також власний
Торговельно=сервісний центр, в яко=
му будь=хто може придбати собі прак=
тично всю продукцію, яку випускає
підприємство.
Директор підприємства докладає
максимум зусиль для забезпечення
свого колективу портфелем замов=
лень. У святковій книзі, присвяченій
45=річчю підприємства, він зазначає:
«Виготовлено першу пробну партію
спецвиробу «Буран=А». Два з них про=
йшли вхідні контрольні випробування
на Харківському державному авіа=
ційному виробничому підприємстві,
а також на борту літака Ан=140. Здій=
снюються також роботи щодо отри=
мання конструкторської документації
на РЛК «Буран» для літаків «Ан». Про=
довжується і поглиблюється співпра=
ця з китайськими, алжирськими та
в’єтнамськими партнерами з поста=
вок та ремонту спеціальної техніки.
Є певні напрацювання щодо роз=
ширення номенклатури продукції на=
родного споживання. Зокрема, укла=
дено контракт з російським партне=
ром, а отже, очікується, що запустимо
у серійне виробництво модернізовані
лічильники води і газу. На оптимі=
стичні прогнози налаштовує і співпра=
ця з науково=виробничим підприєм=
ством «Трансприлад», зокрема досяг=
нуто домовленості щодо спільного ви=
готовлення документації та підготов=
ки виробництва радіостанції РЛ=2С —
«Реєстратор» (чорний ящик) та виро=
бів «АЛСМ=У» і «СПРВ» (модерніза=
ція). Щодо медтехніки, то продовжу=
ються роботи з серійного освоєння
випуску виробів «Алімп=міні», «Коро=
на=У», «Простам», «Біотон», «УФИТ»,
а також «LCD=телевізорів 17, 20». На
завершенні робота з виготовлення до=
кументації на виробництво телевізора
цифрового телебачення 82 LCD то=
що. Є низка інших перспективних за=
думів і, переконаний, що нам під силу
втілити намічене у практичні справи.
На те ми і наділені долею гордим іме=
нем — новаторці.
Дружною родиною, професійно
оминаючи підступні рифи ринкової
економіки, ми упевнено прямуємо у
завтрашній день. На нас зважають,
нас поважають на вітчизняному і за=
рубіжних ринках. Як партнери, так і
конкуренти. Інтереси хмельничан
у військовій сфері простяглися через
простори країн близького зарубіжжя
до Китаю, В’єтнаму, Індії, африкан=
ських держав. Ми підтримуємо ді=
лові партнерські відносини з прес=
тижними вітчизняними й зарубіжни=
ми фірмами і в освоєнні виробницт=
ва товарів народного споживання.
Водночас розуміємо, що жорсткі
закони ринку не дозволяють розслаб=
лятися ні на мить, а тому завжди і за
будь=якої погоди — політичної чи еко=
номічної — підтримуємо належну фор=
му, намагаючись диктувати свої умо=
ви на конкурентному полі. Бо ми —
новаторці. Я вірю у свою команду, ви=
сокопрофесійну й роботящу, амбітну
у кращому розумінні слова, спаяну
єдиною метою і прагненням — бути
завжди на вістрі часу».
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Замовлення № 1

Олександр ПАЛІЙ,
Київ—Хмельницький—Київ
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Коли є про що звітувати, дивитися в очі людям не соромно!
Наприкінці грудня 2010 року на державному підприємстві Жулянський машинобудівний завод «Візар» відбулась звітно*виборна конференція первинної
організація ПАУ. Участь в роботі конференції від ЦК ПАУ взяв заступник Голови ПАУ Юрій Єфремов.
і звітною доповіддю до учасників
конференції звернувся голова ПО
ПАУ на ДП «ЖМЗ «Візар» Віталій Тур.
Він зазначив,що ключовим інстру=
ментом для захисту прав працівників
підприємства є колективний договір,
а на галузевому рівні — Галузева Уго=
да. В розробці, а згодом і в ухваленні
колективного договору профспілко=
вий комітет підприємства відіграє
провідну роль. Проект колективного
договору після обговорення в колек=
тивах структурних підрозділах на 95–
97% залишався без змін, що свідчить
про врахування інтересів працівників
всіх спеціальностей.
Колдоговір постійно оновлювався:
до нього вносилися нові норми. Але
незмінним залишався один принцип —
діючі соціальні гарантії не повинні бу=
ти зменшені. Навпаки, із року в рік
вони розширювалися. Перераховува=
ти їх не будемо, адже це — тема окре=
мої публікації. Скажемо лише одне —
перелік соціальних гарантій чималий
і може конкурувати з підприємствами
— лідерами галузі.
За звітний період зросли і обсяги
виробництва на підприємстві. У 2005
вони становили 33,7 млн грн., у 2006 —
37 млн грн., у 2007 році — 53,35 млн
грн., у 2008 — 57,44, у 2009 — 60,9 та за
11 місяців 2010 року — 68,598 млн грн.
Тобто обсяги виробництва продукції
за звітний період зросли вдвічі. Май=
же вдвічі зросли і обсяги реалізації
продукції. Зросла продуктивність пра=

З

Виступає Віталій Тур

Учасники конференції

ці. Зростання обсягів виробництва
дозволили підприємству виходити на
призові місця в щоквартальному
рейтингу соціально=економічної ді=
яльності підприємств галузі.
Віталій Тур зазначив, що протягом
звітного періоду на підприємстві про=
водилась робота по удосконаленню
структури управління виробництвом.
Це за собою тягне зазвичай скорочен=
ня штатної чисельності працюючих,
однак профспілкова організація кон=
тролювала дотримання норми Галузе=
вої Угоди щодо недопущення скоро=

чень більше, ніж на 4% від загальної
кількості працюючих. Проте занепо=
коєння профспілкової організації ви=
кликає тенденція на зменшення чи=
сельності працюючих: за останні п’ять
років чисельність колективу зменши=
лась на 198 працівників.
Аналіз рівня середньої заробітної
плати на підприємстві за останній п’ять
років демонструє тенденцію її зрос=
тання. Так, у 2005 році вона становила
1 068 грн., у 2007 — 1 581 грн., у 2008 —
2 116 грн., у 2009 — 2 361 грн. та 2 651
грн. — за 11 місяців 2010 року. Темп

ИНТЕРВЬЮ

Интеграционные процессы
сделают нас
конкурентоспособными
Вниманию читателей газеты «Авіабудівник України»
предлагаем интервью с президентом Научно*
производственной корпорации «ФЭД», директором
ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»,
Героем Украины, депутатом Харьковского городского
совета Александром Ждановым.
— Александр Андреевич, Ваше пред
приятие постоянно является лиде
ром Отраслевого Рейтинга социаль
ноэкономической деятельности.
Не исключением стали и кризисные
года. В чем заключается успех
«ФЭДа»?
— Прежде всего, рад Вас привет=
ствовать на нашем предприятии
«ФЭД». Мне приходится довольно
часто давать интервью на телеви=
дении, радио, печатным средствам
массовой информации — нынче
время такое. Страна живет в пере=
ходном периоде, когда актуальна
полярность — одни предприятия
развиваются, другие держатся «на
последнем дыхании». И, конечно
же, представители СМИ пытаются
понять, почему, к примеру, наше
предприятие «ФЭД» относительно
успешно и стабильно развивается,
а другие наоборот. Город Харьков
имел раньше немало машиностро=
ительных предприятий. Это был

целый машиностроительный
комплекс с большим количеством
научных предприятий. К сожале=
нию, многое город потерял. Толь=
ко по официальным данным за
2009 год падение объемов маши=
ностроения составило 23%. При
этом «ФЭД» при такой общей
картине дал 130% роста объемов
товарной продукции и 147% по
реализации. О других показателях
я подробно останавливаться не
буду, т. к. они и так довольно хо=
рошо известны — это и рост за=
работной платы, и сохранение
социального пакета. Это очень
важно отметить, ведь в период
кризиса происходят сокращения
штатной численности работаю=
щих, а у нас наоборот — рост чис=
ленности — 107%. т. е., невзирая
на кризис, мы продолжали соз=
давать рабочие места.
Окончание на 2#й стр.

росту заробітної плати з 2005 року ста=
новить 341%. Наступне збільшення
заробітної плати передбачене з 1 січня
2011 року.
Віталій Михайлович в своїй допо=
віді торкнувся багатьох інших питань,
серед яких — стан охорони праці на
підприємстві, оздоровлення праців=
ників та їх дітей, рівень соціальних га=
рантій, мотивація профспілкового
членства, організаційна робота в це=
хових організаціях, організація нав=
чання профактиву тощо.
Учасники конференції також зас=

лухали доповідь ревізійної комісії
профспілкової організації, обрали
керівні органи. Головою ПО ПАУ на
ДП «ЖМЗ «Візар» одноголосно був
обраний Віталій Тур.
Вітаючи профспілковий комітет,
ревізійну комісію і голову ПО ПАУ
Віталя Тура з обранням на новий тер=
мін, директор підприємства Анатолій
Коваль висловив сподівання на те, що
і у подальшому робота ПО ПАУ буде
мати сприятливий творчий і діловий
характер. Він акцентував увагу на то=
му, що під час конференції було вис=
ловлено дуже мало зауважень, адже
колектив працював злагоджено. На
його думку від економічної ситуації
на підприємстві залежить те, як вирі=
шуються і соціальні питання.
Анатолій Коваль також висловив
упевненість у тому, що спільні зусилля
профспілкової організації і адміністра=
ції підприємства будуть зосереджені
на досягненні єдиної мети — підви=
щення продуктивності праці, а отже і
зростання матеріального благополуч=
чя кожного працюючого.
Від імені ЦК ПАУ на конференції
виступив заступник Голови ПАУ
Юрій Єфремов, який підкреслив ви=
сокий організаційний рівень, на яко=
му було проведено конференцію.
Делегати конференції ухвалили від=
повідні рішення, обрали делегатів VI
з’їзду ПАУ.
Олександр ПАЛІЙ

Підсумки минулого року і перспективи поточного
Головний підсумок минулого року полягає у тому, що авіабудівна галузь була збережена.
Авіабудування нині є найбільшою галуззю по чисельності працюючих в ОПК та другою серед
восьми машинобудівних галузей.
резидент України та Уряд визна=
ли галузь як одну із пріоритетних
в державі. Це означає, що ми можемо
розраховувати на певні преференції.
Наприклад, у Податковому Кодексі
встановлені пільги для підприємств
авіабудівної галузі.
Підписання Галузевої Угоди на
2011 рік стало фінальним акордом
для минулого року — ми домоглися
не тільки збереження, але й розши=
рення соціальних гарантій для пра=
цівників галузі. В цьому питанні
Профспілка спрацювала досить опе=
ративно, адже через кілька тижнів бу=
ла проведена адміністративна рефор=
ма, наслідком якої стала ліквідація
Міністерства промислової політики
України.
Сьогодні Профспілці необхідно бу=
де визначатися з подальшою такти=
кою дій, адже замість Мінпромполі=
тики, як єдиного державного органу із
здійснення державної промислової
політики маємо кілька державних ор=
ганів управління, зокрема «Агентство
з питань управління корпоративними
правами та майном», яке очолив екс=
міністр промполітики.
Чим швидше в країні стабілізується
ситуація за результатами проведеної
адміністративної реформи, тим кра=
ще для нашої галузі, адже зараз кілька
наших підприємств мають суттєву за=
боргованість із виплати заробітної пла=
ти. І ці питання необхідно розв’язува=
ти якомога швидше.

П

Ще одне питання нас дуже сильно
хвилює. Нам необхідно нарощувати
темпи виробництва, підвищувати
продуктивність праці, бо саме в цьому
ключ до зростання розміру заробітної
плати та розширення соціальних га=
рантій.
Говорячи про плани роботи на 2011
рік, варто зазначити, що цей рік для
нас проходить під знаком ювілею
Профспілки — її 20=річчя. Результати
діяльності Профспілки та галузі за ос=
таннє п’ятиріччя будуть підбиті на
черговому VI з’їзді ПАУ, але до 20=
річчя Профспілки ми зробимо аналіз
досягнень та упущень галузі і проф=
спілки за цей період. Це необхідно
для нас і для прийдешніх поколінь,
щоб ми могли виправити помилки,
врахувати їх у майбутньому.

2011 рік проходить також під сим=
волом Х Міжнародної Спартакіади
авіабудівників України, до якої ми вже
почали готуватися.
В цьому році для Профспілки важ=
ливо посилити своє позиціонування
на міжнародній арені. Зокрема, мова
йде про Міжнародну федерацію ме=
талістів у секторі аерокосмічної про=
мисловості. Сподіваюсь, що за участю
російських колег, ми зможемо проде=
монструвати колегам з усього світу,
що в Україні та в Росії є конкурентоз=
датний авіапром, який має перспек=
тиви розвитку, є прекрасні фахівці, по=
вноцінні трудові колективи, котрі по
праву заслуговують на свою участь у
міжнародному розподілі продукції
авіапромисловості. Це важливо зроби=
ти і тому, що в Україну завозять іно=
земні літаки, які вже були в експлуа=
тації і для цивілізованих країн «віджи=
ли своє». А до нас ця техніка завозить=
ся на пільгових умовах, у той час як
наші вітчизняні літаки типу «Ан» не
поступаються сучасним зарубіжним
аналогам, а навіть й перевершують їх.
В поточному році нам доведеться
вирішити багато питань, про які ми
на сторінках газети пишемо постійно,
і я вірю, що завдяки злагодженій і ви=
важеній роботі ЦК ПАУ та профкомів
первинних організацій ПАУ нам це
вдасться зробити на благо всіх членів
Профспілки.
Голова ПАУ Ярема ЖУГАЄВИЧ
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С Т Р АТ Е Г І Ч Н І Р О З Д У М И
ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЯ

Интеграционные процессы сделают нас
конкурентоспособными
Вниманию читателей газеты «Авіабудівник України» предлагаем интервью с президентом Научно*
производственной корпорации «ФЭД», директором ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»,
Героем Украины, депутатом Харьковского городского совета Александром Ждановым.
Окончание. Начало на 1#й стр.
Кризис повлиял на рынки сбыта.
Многие предприятия лишились их
вовсе или же существенно сузили. Мы
же не только сохранили в это сложное
время рынок сбыта нашей продук=
ции, но и даже смогли расширить их.
Одна из главных причин, почему мы
сохранили рынки сбыта, лежит в ис=
тории нашего предприятия. В СССР
нынешний «ФЭД» представлял собой
объединение государственных пред=
приятий с названием «Научно=произ=
водственное объединение «ФЭД». По=
сле распада СССР каждое предприя=
тие выбрало свой путь развития. Од=
ни пошли по пути приватизации, дру=
гие решили остаться в государствен=
ной собственности. Кто=то решил от=
соединиться и выжить в одиночку.
Это, я считаю, была стратегическая
ошибка многих руководителей пред=
приятий и объединений, которые со=
действовали процессам деинтеграции.
Так погибли многие предприятия.
Мы же сохранили наше объединение.
Просто оно сменило форму и стало
научно=производственной корпора=
цией «ФЭД», которая объединила го=
сударственные предприятия. Сохрани=
ли мы и связи с другими предприяти=
ями, в т. ч. в ближнем зарубежье. Бла=
годаря мощной кооперации и тесно=
му взаимодействию между нами и на=
шими партнерами, мы прошли мно=
гие испытания, из которых далеко не
каждое предприятие, увы, вышло без
потерь.
Вот возьмем для примера литейный
цех, который находится на террито=
рии нашего предприятия. В состав
корпорации входили головной завод,
т. е. «ФЭД», Первомайский машино=
строительный завод, Волчанский аг=
регатный завод и ХАКБ. Наш цех обес=
печивал литьем все предприятия кор=
порации. То есть им уже не надо было
создавать литейные цеха у себя, тра=
тить значительные ресурсы на это.
Это очень выгодно для всех. И так
работает весь мир. Мы это понимали
еще в советские времена.
Затем начался процесс приватиза=
ции. Волчанский агрегатный завод и
Первомайский машиностроительный
завод стали акционерными общест=
вами. А «ФЭД» и ХАКБ остались в го=
сударственной собственности, пос=
кольку попали в перечень предприя=
тий, не подлежащих приватизации. Но
это никак отрицательно не повлияло
на кооперацию между нашими пред=
приятиями. Наоборот, мы ее только
расширяем.Наш разработчик — ХАКБ,
разрабатывая новые серьезные изде=
лия, дает нам и другим предприятиям
работу. Наличие собственного разра=
ботчика было оценено нами в особен=
ности тогда, когда во взаимоотноше=
ниях России и Украины на полити=
ческом уровне настали сложные вре=
мена. Тогда нам просто перестали да=
вать необходимые разработки и доку=
ментацию на них. Поэтому большие
надежды в той ситуации мы возло=
жили на ХАКБ. И оно не только их
оправдало, но даже смогло стать од=
ним из лучших КБ в своей области.
Сейчас ХАКБ способно разрабаты=
вать сложнейшие изделия пятого по=
коления: рулевые провода, топлив=
ную аппаратуру на двигатели «Мотор
Сичи» и т. п. Сейчас оно стало нам=
ного крупнее и мощнее, набирает
обороты по численности и объемам,
а по интеллекту оно стало конкурен=
тоспособно с виднейшими российс=
кими КБ.
Наша корпорация функционирует
таким образом, чтобы каждому пред=

«В отношении рынков сбыта,
мы всегда понимали, что
главный потребитель нашей
продукции — это Россия.»
Александр Жданов
приятию было экономически выгод=
но участвовать в таком объединении.
В рыночных условиях система «брат=
сват» уже не работает. Благодаря это=
му все наши четыре предприятия ра=
ботают.
В отношении рынков сбыта, мы
всегда понимали, что главный потре=
битель нашей продукции — это Рос=
сия (более 50%). Еще 30% нашей про=
дукции мы направляем в ОАО «Мо=
тор Сич», которое является нашим
главным стратегическим партнером.
Это топливная аппаратура на «мото=
ровские» двигатели. Как известно, все
вертолеты в России производятся с
двигателями «Мотор Сичи». Но, по=
нимая, что ситуация нестабильная и
сильно зависит от политической си=
туации, мы начали работать над рас=
ширением рынков сбыта. В поле на=
ших интересов попал Китай. Все мы
знаем об этой трудолюбивой стране.
Но как=то так вышло, что тесных свя=
зей с ней у нас (у Украины — ред.) не
было.
Сама корпорация «ФЭД» совмест=
но с ХАКБ и ОАО «Мотор Сич», ГП
«Ивченко=Прогресс», ХАИ и «Ком=
мунар» вышли на китайский рынок.
Предварительно была разработана
стратегия «проникновения» на ры=
нок. Инициатором и координатором
указанной группы предприятий была
именно корпорация «ФЭД». Мы выс=
тупили инициаторами разработки
топливно=регулирующей аппаратуры
на двигатели, которые производились
для КНР и вошли на рынок Китая с
нашей новой топливной аппаратурой
для форсажного ряда. Т. е. нам удалось
вокруг себя синтегрировать несколь=
ко серьезных предприятий. Если удас=
тся поддерживать наши отношения с
Китаем на таком же уровне и дальше,
мы сможем говорить о диверсифика=
ции рынков сбыта.
Мы, как агрегатчики, больше всех
заинтересованы в том, чтобы сохра=
нить авиационную отрасль. Почему?
Потому как мы поставляем аппара=
туру на самолеты и двигатели. Поэ=
тому работающие самолето= и двига=
телестроительные заводы — залог
нашего успеха. Нам не безразлично
будет ли работать Харьковское госу=
дарственное авиационное производ=
ственное предприятие, Серийный за=
вод «Антонов», ГП «Антонов», ОАО
«Мотор Сич», ГП «Ивченко=Прог=
ресс» и другие. Сейчас ГП «Антонов»
разрабатывает современные самоле=
ты, такие как Ан=148, Ан=158, Ан=178
и др. На территории СНГ, я считаю,
нет более сильного КБ, способного
делать такие разработки. И мы заин=
тересованы в том, чтобы такие разра=
ботки воплощались в жизнь. Вот
только на Ан=148 предприятия кор=
порации «ФЭД» 42 агрегата, о чем вы
писали в своей газете! Это большой

объем работ, которые мы хотим вы=
полнять и в дальнейшем.
Нас очень волнует судьба ХГАПП
и Серийного завода «Антонов» (быв=
ший «Авиант»). С моей точки зрения
ГП «Антонов» взял «на буксир» быв=
ший «Авиант» и тянут его, вкладывая
в завод свои деньги. А средства ГП
«Антонов» зарабатывает за счет свое=
го интеллекта и авиакомпании. Т. е.
пока судьба СЗ «Антонов» в надеж=
ных руках. Относительно ХГАПП —
то там все сложнее. Для нас очень
важно, чтобы этот завод работал. Мы
поставляем агрегаты на самолеты
Ан=140 и Ан=74, которые производит
ХГАПП. В том, что серийные заводы
будут работать, я уверен. Есть подде=
ржка в этих вопросах со стороны
Президента Украины, Премьер=ми=
нистра Украины, парламента. Власть
постоянно меняется, но авиацион=
ную отрасль пытаются сохранить. На
совещаниях и встречах с В. Янукови=
чем, Н. Азаровым, Ю. Тимошенко мы,
руководители, постоянно убеждали в
том, что авиационную отрасль надо
сохранить. Она является самой пере=
довой наукоемкой отраслью в стране.
И за ней будут подтягиваться в своем
развитии и сельхозмашиностроение,
и станкостроение и т. д. Так работают
во всем мире.
— Зачем украинскому авиапрому необ
ходима интеграция с предприятиями
России?
— Прежде всего, необходимо отметить,
каким образом происходили интегра=
ционные процессы в украинском авиа=
проме. Вы знаете, что попытка объе=
динить предприятия в корпорацию, а
затем в концерн первоначально не
возымела успеха. Только относитель=
но недавно пришли к выводу, что объ=
единение необходимо проводить по
такому принципу: самолетостроители,
двигателестроители, агрегатчики и сис=
темщики. Как показал опыт России,
этот путь наиболее верен. И сейчас мы
имеем концерн «Антонов», объединя=
ющий ГП «Антонов», СЗ «Антонов,
ХГАПП и ГП «Завод 410 ГА», корпо=
рацию «Ивченко», которую создали
ОАО «Мотор Сич» и ГП «Ивченко=
Прогресс», а также нашу корпорацию
ОАО «ФЭД». Российские предприя=
тия этот этап прошли уже давно.
Мы прекрасно понимаем, что на=
шему концерну «Антонов» без объе=
динения усилий с ОАК будет трудно.
ОАК и «Антонов» не должны тра=
тить ресурсы на борьбу друг с другом
за рынки, а наоборот, им необходи=
мо объединить усилия в разработке,
создании новых самолетов их произ=
водстве и могли совместно конкури=
ровать с Airbus и Boeing, которые
пытаются захватить российский и
украинский рынки. Если мы не бу=
дем выпускать самолеты, то эту ни=

шу займут данные компании, кото=
рые будут поставлять к нам свои са=
молеты, как правило, «не первой
свежести», т. е. бывшие в эксплуата=
ции. Поэтому иного пути у нас, что=
бы выжить, нет.
Но процесс слияния не такой прос=
той. Недостаточно создать совмест=
ное предприятие и обменяться 50%
акций. Нашему концерну предстоит
пройти процесс акционирования, а
затем должны происходить обмен
акциями и слияние капитала. Тогда с
России придут мощнейшие потоки
инвестиций. И можно будет развить
ХГАПП, СЗ «Антонов», а антоновцы
будут давать свои разработки россия=
нам, обеспечивая и их, и нас рабо=
той, т. е. здесь есть взаимовыгодный
интерес.
— В нашей отрасли есть сторонники
тотальной приватизации. На Ваш
взгляд, имеет ли значение форма соб
ственности предприятия для того, что
бы оно было успешным? В равных ус
ловиях находятся эти формы собствен
ности?
— Не имеет большого значения, ка=
кая форма собственности у предпри=
ятия. И пример работы наших пред=
приятий, входящих в состав корпора=
ции «ФЭД», демонстрирует, что все
зависти от формы управления и ко=
манды. Потенциальные возможности
для развития предприятий у всех бы=
ли практически одинаковые. Кто=то
упустил такие возможности, а кто=то
воспользовался.
Преимущества есть у каждой фор=
мы собственности. Государственные
предприятия, к сожалению, не могут
пользоваться своими преимущества=
ми в полной мере. Почему? Ведь по
логике, государство должно было бы
помогать своим предприятиям: ин=
вестировать их, кредитовать для осу=
ществления технического перевоору=
жения и т. д. Должны быть национа=
льные программы поддержки таких
предприятий.
На государственных предприятиях
социальная защита человека труда, как
правило, выше, чем у частных форм
собственности.
Мировой опыт показывает, что с
точки зрения привлечения инвести=
ций, государственные предприятия
являются менее привлекательными.
Особенно это касается Украины. Ин=
весторы предпочитают иметь дело с
частным собственником, а не с госу=
дарством.
Еще одно преимущество акционер=
ных и иных частных форм собствен=
ности заключается в отсутствии жест=
ких законодательных норм, регла=
ментирующих его деятельность. К при=
меру, что и у кого покупать частный
собственник решает сам. А государ=
ственные предприятия должны все по=
добные процедуры осуществлять че=
рез аукционы. На нашем заводе при=
меняется ежемесячно более 10 тыс.
наименований материалов и комп=
лектующих.
Приобретать это все на конкурс=
ной основе просто нереально. Мы
надеемся на отмену этих норм для
госпредприятий авиационной от=
расли. А вот на частников эти нор=
мы не распространяются. Получает=
ся, что мы поставлены в неравные
условия.
Поэтому для того, чтобы создать
равные условия всем формам собст=
венности, необходимо, чтобы зако=
нодательная база была одна для
всех.
Беседовал Александр ПАЛИЙ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА
ГРУЗОВОГО УКРАИНСКО'
РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА АН'124
«РУСЛАН» после модерниза=
ции требует вложений в раз=
мере 18 млрд рублей (585 млн.
долл.) и пяти лет работы.
ГП « ЗАПОРОЖСКОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ИВЧЕНКО'ПРОГРЕСС» победи=
ло в тендере по опытно=
конструкторским работам для
ГП «Антонов» на 256 млн
63 тыс. 486,64 грн. Об этом
говорится в сообщении заказ=
чика торгов, ГП «Антонов»,
на официальном веб=портале
государственных закупок. Тен=
дер проходил по процедуре
закупки у одного участника.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ ТВ3'117ВМА'СБМ1В
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВВС плани=
руется завершить в первом
квартале 2011 г., сообщил
президент, председатель сове=
та директоров ОАО «Мотор
Сич» Вячеслав Богуслаев.
ФИКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ НА
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО
РЫНКА С ВЕНГЕРСКОЙ
И АНГЛИЙСКОЙ ФИРМАМИ, что
привело к растрате госсредств
в особо крупных размерах —
вот причина уголовного дела
в отношении бывшего дирек=
тора Харьковского авиацион=
ного завода Павла Науменко.
Об этом рассказал на встрече
с журналистами старший
прокурор областной прокура=
туры Денис Фальченко.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ
ЗА ИНОСТРАННЫМИ
ИНВЕСТИЦИЯМИ В РФ одобрила
покупку украинской авиагос=
корпорацией «Антонов» 50%
управляющей компании
«ОАК=Гражданские самолеты».
Об этом сообщил глава ФАС
Игорь Артемьев.
УКРАИНА И РОССИЯ
ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОЕННО'ТРАНСПОРТНЫХ
САМОЛЕТОВ АН'70 в Киеве и
Ульяновске, сообщил 30 дека=
бря журналистам президент —
генеральный конструктор го=
сударственного предприятия
«Антонов» Дмитрий Кива.
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКУПИТЬ
НЕСКОЛЬКО ПАРТИЙ
«БЕСПИЛОТНИКОВ» отечествен=
ного производства по резуль=
татам проведенных сравни=
тельных испытаний, которые
продолжались два месяца на
Гороховецком и Алабинском
полигонах Западного военно=
го округа.
ХАРАКТЕРИЗУЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В. ПУТИН
заявил, что отрасль показыва=
ет позитивную динамику.
«В кризисном 2009 году объем
выпуска военной продукции
увеличился на 13%, а если
посмотреть по ОПК вместе
с гражданской продукцией,
увеличение произошло на 4%.
Свои результаты дала анти=
кризисная программа Прави=
тельства, в т. ч. финансовая
поддержка, оказанная предпри=
ятиям «оборонки». Ее объем
в прошлом году составил
93 млрд рублей. Такая работа
будет продолжена и в следу=
ющем году.»
Подготовлено по материалам
информационных агентств
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Будущее производства в руках молодежи
В декабре 2010 года на базе Снежнянского машиностроительного завода ОАО «Мотор Сич» состоялась молодежная межрегиональная конференция
«СМЗ — 40 лет. Впереди — новые высоты», посвященная 40*летию образования предприятия.
ткрывая конференцию, главный
инженер СМЗ ОАО «Мотор Сич»
Александр Бровкин сказал, что темпы,
которые набирает «Мотор Сич», рав=
но как и задачи, которые поставлены
перед коллективами каждого струк=
турного подразделения и завода, обу=
славливают необходимость иначе по=
смотреть на молодежные проблемы на
предприятии.
Как мы и писали уже в предыду=
щих выпусках нашей газеты, СМЗ
«Мотор Сич» на протяжении послед=
них лет постоянно увеличивал объе=
мы производства, хорошие перспек=
тивы у снежнянских моторовцев и на
перспективу. Такие успехи на фоне
тотального развала и упадка на мно=
гих предприятиях, совершенно не оз=
начают, что руководство предприятия
готово остановиться на достигнутом.
Учитывая задачи, которые стоят перед
СМЗ, администрация предприятия
определила среди приоритетов своей
работы кадровую политику.
В СМЗ продолжается прием кад=
ров, в основном молодежи, происхо=
дит обновление кадров. Сейчас перед
администрацией завода и молодежным
активом стоит задача создать на пред=
приятии такие условия, которые поз=
волят новичкам адаптироваться к ус=
ловиям производства.
По словам Александра Бровкина в
2011 год предстоят большие объемы
работ по выпуску серийных машин
Ан=148 и Ан=158, решение проблем,
связанных с изготовлением и совер=
шенствованием новых технологий и
выполнением плановых заданий.
Заместитель городского головы
г. Снежное Наталья Островская в сво=
ем выступлении отметила, что проб=
лема занятости молодежи является од=
ной из важных для города. На ее взгляд,
проведение данной конференции сви=
детельствует о том, что администрация
СМЗ пытается найти подходы для ре=
шения молодежных вопросов, демон=
стрируя, таким образом, пример для
остальных предприятий города. На
талья Островская подчеркнула, что
городские власти и все снежнянцы за=
интересованы в том, чтобы СМЗ рабо=
тал и процветал. Она напомнила, как
в советские годы было сложно трудо=
устроиться на СМЗ — настолько мно=
го было желающих на нем работать.
Решить проблемы молодежи без
участия самой молодежи невозмож=
но. Наталья Островская попривет=
ствовала инициативу молодежной ор=
ганизации СМЗ по проведению дан=
ной конференции, отметив при этом,
что молодежная организация СМЗ яв=
ляется самой активной в городе и од=
ной из лучших в области.
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За весомый вклад в развитие обще=
ственного молодежного движения, со=
здание благоприятных условий для ре=
ализации творческого потенциала мо=
лодежи на предприятии от имени
властей г. Снежное Наталья Островс
кая вручила благодарность молодеж=
ной организации СМЗ.
Андрей Зинченко, начальник управ=
ления кадров ОАО «Мотор Сич», ска=
зал, что работа с молодежью на ОАО
«Мотор Сич» начинается еще со шко=
лы. Именно там моторовцы подыски=
вают будущие кадры. Всему этому
предшествует работа по формирова=
нию позитивного образа работника
промышленности, популяризация ра=
бочих профессий.
С этим, как известно, в нашей стра=
не большие проблемы. Молодежь
стремиться освоить те профессии, ко=
торые «в моде». Ну, а моду диктуют не
только сверстники, а прежде всего те=
левидение. Потому таким большим
спросом у молодежи пользуются спе=
циальности юристов, экономистов,
финансистов и пр. А потом оказыва=
ется, что рынок труда перенасыщен
такими специальностями, и наобо=
рот, требуются рабочие профессии, а
желающих недостаточно.
Если бы в Украине проводилась це=
леустремленная государственная поли=
тика в области популяризации рабо=
чих профессий, предприятиям было
бы намного легче.

Андрей Зинченко отметил, что в прог=
рамму подготовки кадров включено в
качестве обязательного требования
прохождение производственной прак=
тики в цехах, подразделениях пред=
приятия.
Интересно, что практику студенты
и учащиеся ПТУ проходят под нача=
лом высококвалифицированных спе=
циалистов «Мотор Сичи». Курсовые
и дипломные работы молодежь имеет
возможность защищать не просто в
теории, а ознакомившись с производ=
ственными процессами на месте. В
состав государственных экзаменаци=
онных комиссий входят представите=
ли «Мотор Сичи». Такое сотрудниче=
ство предприятия с вузами и ПТУ поз=
воляет создать стабильный прогнози=
руемый источник комплектования
предприятия квалифицированными
рабочими и специалистами. По такой
программе в 2010 году было трудоуст=
роено на завод 404 молодых специа=
листа, из них — 186 выпускников ву=
зов, 85 выпускников колледжей и 135
молодых рабочих после окончания
ПТУ, что составляет 27% от трудоуст=
роенной на предприятии молодежи.
В 2011 году планируется трудоустрой=
ство молодых специалистов на уровне
2010 года.
Чтобы минимизировать «текучесть»
кадров, на «Мотор Сичи» создана сис=
тема стимулирования молодых спе=
циалистов. Из 1 497 принятых в 2010

году 18% молодых работников уволи=
лось по собственному желанию. С та=
кими работниками, считает Андрей
Зинченко, необходимо проводить ра=
боту непосредственно в подразделени=
ях для их адаптации на предприятии.
Среди положительного опыта адап=
тации молодых специалистов — фун=
кционирование системы наставниче=
ства, когда опытный работник пред=
приятия закрепляется за молодым
специалистом, обучая его и повышая
его производственные навыки. Такие
наставники также получают надбавку
к зарплате. На головном предприятии
в 2010 году 834 молодых специалиста
были подготовлены по такой системе.
Это лишь основные направления,
по которым проводится работа с мо=
лодыми кадрами.
Касаясь производственных планов
на 2011 год, Андрей Зинченко сказал,
что в связи с ростом объемов заказов
запланирован набор численности пер=
сонала более 780 производственных
рабочих. И это только в некоторых
цехах основного производства. Начи=
ная с октября 2010 года, прирост чис=
ленности работающих на головном
предприятии составил более 150 че=
ловек в месяц.
Начальник отдела по делам моло=
дежи ОАО «Мотор Сич», член проф=
кома головного предприятия Руслан
Пидорич в своем выступлении отме=
тил, что для большинства молодежи

адаптация на производстве сопряже=
на с большими трудностями. Преодо=
ление подобных проблем возможно
при содействии руководителей под=
разделений, куда приходят работать
молодые специалисты. В создавших=
ся социально=экономических усло=
виях молодые работники рассматри=
ваются как основной ресурс, опреде=
ляющий успех деятельности всего
предприятия. Поэтому необходимо со=
здать все условия для реализации мо=
лодежной политики на предприятии.
Руслан Пидорич отметил, что чис=
ленность молодежи на головном пред=
приятии вскоре может достигнуть
40% от всех работающих. Для сравне=
ния — на ГП «Антонов» — 32%.
Характеризируя ситуацию в стране,
можно сказать, что, к сожалению, за
последнее десятилетие в сфере подго=
товки и профессионального обучения
новых кадров на многих предприяти=
ях была нарушена преемственность
поколений. Как известно, в такой на=
укоемкой отрасли, как наша, на обу=
чение специалиста затрачивается до
пяти лет. Помимо подготовки и обу=
чения молодежи, необходимо решить
вопрос с закреплением кадров на пред=
приятии.
На ОАО «Мотор Сич» с молодежью
работали постоянно, а вот на многих
предприятиях о молодежной пробле=
матике заговорили лишь после 2002–
2003 гг. Благодаря дальновидной по=
литике руководства ОАО «Мотор
Сич» преемственность поколений не
была нарушена, а опыт, полученный
предшественниками, приумножился.
Общее количество молодежи ОАО
«Мотор Сич» составляет около 8 тыс.
человек. И это при том, что большин=
ство предприятий отрасли имеет чис=
ленность всех работающих, не превы=
шающую 4,5 тыс.
Руслан Пидорич отметил, что в 2010
году было проведено около 70 меро=
приятий, посвященных реализации
молодежной политики на предприя=
тии. В 2011 году запланировано про=
ведение около 80 мероприятий.
Активное участие в конферен=
ции, помимо молодежных органи=
заций ОАО «Мотор Сич», приняли
также представители ГП «Ивченко=
Прогресс». Вел конференцию лидер
молодежной организации СМЗ Вла
димир Землянский.
Участники конференции были еди=
ны в том, что будущее всей отрасли —
в руках молодежи и от того, насколь=
ко хорошо она сможет организовать=
ся и работать, зависит многое.
Александр ПАЛИЙ,
Киев—Снежное—Киев

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Оценка коллектива: цехком работал хорошо
цехах и отделах «ФЭД» прошли
отчетно=выборные профсоюзные
собрания. Профсоюзные собрания
посетили члены профсоюзного ко=
митета завода и представители адми=
нистрации. Основные направления,
которые находились в поле зрения
цеховых комитетов — это занятость и
заработная плата, охрана труда, оздо=
ровление и трудовая дисциплина,
спортивная и культурно=массовая ра=
боты, оказание трудящимся матери=
альной помощи.
Не стал исключением и 11 цех. О ра=
боте цехкома за отчетный период от=
читалась предцехкома Т. Косяченко.
К слову, Татьяна Ивановна в профсо=
юзной работе не новичок, на протя=
жении 25 лет коллектив 11 цеха дове=
рял ей ответственный участок своей
общественной жизни — она возглав=
ляла цехком. И надо сказать, свою ра=
боту выполняла добросовестно: умела
профессионально отстоять интересы

В

коллектива, когда надо было — выхо=
дила на директора завода, председате=
ля профкома (особенно, когда это ка=
салось ремонта производственных по=
мещений) и проявляла принципиаль=
ность, что в работе предцехкома са=
мое главное качество.
За отчетный период возникали во=
просы по качеству мыла, спецодежды
и спецпитания. Все они были решены
под контролем цехкома и комиссии
по охране труда профкома завода.
Большое внимание уделялось услови=
ям труда работников 11 цеха. За пос=
ледние пять лет, как отметила в своем
выступлении предцехкома Т. Кося=
ченко, были произведены ремонты в
БТК, техбюро, БТЗ; сейчас заверша=
ется ремонт световых фонарей на
участке РТИ.
Наряду с положительными факто=
рами Т. И. Косяченко отметила и не=
доработки: длительное время не ре=
шается вопрос по обеспечению теп=

лом участка чугуна и участка порезки
металлов, а также в производствен=
ных помещениях корпуса № 5.
В своем выступлении предцехкома
осветила и производственные показа=
тели коллектива. За 9 месяцев теку=
щего года рост объема товарной про=
дукции составил 132%. По сравнению
с прошлым годом в цехе (и на заводе)
выросла средняя зарплата. Средняя
зарплата производственных рабочих
11 цеха за 9 месяцев 2010 года состав=
ляет 3 250 гривен.
Т. Косяченко назвала людей, ко=
торые за высокие производственные
показатели всегда ставятся в при=
мер молодежи, они за отчетный пе=
риод были признаны лучшими по
профессии и получили звание «Зас=
луженный ветеран завода «ФЭД».
Это Н. М. Бурчаков, Л. А. Чернень
кая, А. Ю. Лопай, Л. В. Бестиянец,
С. П. Сотник, Т. В. Ильговая, С. П. Вы
ходцев, С. И. Вот.

В заводской медсанчасти все работ=
ники завода, в том числе и 11 цеха, по=
лучают бесплатную медицинскую по=
мощь. Из средств профсоюзного ко=
митета нуждающиеся работники 11
цеха всегда получают материальную
помощь. По ходатайству цехкома де=
ти работников цеха оздоравливались
в детских лагерях, отдыхали на базе от=
дыха «Золотой берег». Выделялись пу=
тевки и на оздоровление мам с детьми
в Крыму.
Т. Косяченко поблагодарила весь
состав цехкома за хорошую работу, а
также людей, которые, несмотря на
свою производственную загружен=
ность, принимали активное участие в
организации цеховых вечеров, поез=
док на море и в Писаревку. Это на=
чальник цеха С. В. Даньшин, работ=
ники цеха — Е. И. Зорина, Л. Н. Сер
дюк, В. Н. Сероус и другие.
Решением профсоюзного комите=
та завода Т. И. Косяченко награждена

Почетной грамотой. Грамоту Татьяне
Ивановне на собрании вручил зам.
председателя профкома В. В. Степа
ненко. «Ваш цеховой комитет — один
из лучших на заводе, — подчеркнул
В. В. Степаненко, и в этом заслуга ли=
дера. Татьяна Ивановна решительный
и очень деятельный человек, она всег=
да добивалась поставленной цели. Та=
ким и должен быть настоящий пред=
цехкома».
Т. И. Косяченко поблагодарили за
хорошую работу, пожелали ей здоро=
вья, счастья и трудовых успехов.
Новым предцехкома большинст=
вом голосов избрана старший мас=
тер участка резинотехнических из=
делий Л. Н. Сердюк. В ходе собрания
также избраны делегаты на 36=ю от=
четно=выборную профсоюзную конфе=
ренцию завода.
Инна ПИДЯК,
газета «Фэдовец»

