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22 грудня 2017 року на території
аеродрому «Київ‑Антонов-2» у м. Гостомель
видовищний демонстраційний політ
виконав модифікований варіант «Руслана»
Ан-124-100М-150, який експлуатується
в парку авіакомпанії «Авіалінії Антонова»

Привітання Голови
Профспілки
авіабудівників
України
Шановні друзі!
Щиро вітаю Вас з Новорічними
та Різдвяними Святами!
Попри всі життєві складності
наша авіабудівна галузь де
монструвала у 2017 році, як і в попередні, свої успіхи — поступово
зростають обсяги виробництва
продукції, є шанс на стабілізацію
соціально-економічної ситуації
та подальше зростання.
Літаки Ан‑132D, ХАЗ‑30, вертоліт Мі-8 МСБ, спецтехніка «Фантом», «Вільха», безпілотний комплекс «Горлиця» та багато іншої
продукції галузі демонструють,
що ми маємо великий кадровий
і науковий потенціал. Потрібно
не тільки зберегти його, а і надалі
примножувати. В нашій галузі
працюють справжні патріоти
України, які в набагато складніших умовах, ніж наші конкуренти,
створюють конкурентоспроможну
техніку.
Проте нерозв’язаним залишається цілий комплекс питань
щодо яких наша Профспілка
регулярно інформує Уряд України
і різні органи державної влади.
Все це стримує розвиток галузі,
а хотілося б, щоб ми не втрачали
такий дорогоцінний час. Держава
має підтримати авіабудування.
Це стане запорукою динамічного розвитку галузі, посилення
соціально-економічного захисту
кожного працюючого, наближення соціальних гарантій до європейських стандартів.
Попереду непростий шлях, ми
це повинні розуміти. Тому маємо
об’єднати зусилля для того, щоб
у Новому 2018 році ще ефективніше захищати людину праці, дбати
про її благополуччя.
Бажаю Вам, шановні друзі, міцного здоров’я, сімейного щастя
і добробуту, миру і процвітання!
З повагою
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

Ан‑124 «Руслан» вже 35 років вражає світ!
22 грудня 2017 року на ДП «АНТОНОВ» відбулася частина заходів, присвячених 35-річчю від дня першого польоту
важкого військово-транспортного літака Ан-124 «Руслан».

Н

а території аеродрому «КиївАнтонов‑2» у м. Гостомель видовищний демонстраційний
політ виконав модифікований варі
ант «Руслана» Ан‑124-100М-150,
який експлуатується в парку авіа
компанії «Авіалінії Антонова». Від
базового транспортного Ан‑124100 цивільного призначення він
відрізняється збільшеним до 150 т
максимальним комерційним навантаженням, збільшеною до 120 т
вагою моновантажу та більшою
дальністю польоту.
У заходах взяли участь члени
першого екіпажу Ан‑124: коман-

дир Терський Володимир Іванович, другий пілот Галуненко
Олександр Васильович, штурман
Піддубний Олександр Петрович,
бортінженер Шулещенко Олександр Максимович, провідний
інженер з льотних випробувань
Харченко Михайло Григорович,
інженер-експериментатор Михайлов В’ячеслав Сергійович.
За польотом «Руслана» спостері
гали працівники підприємства, почесні гості та представники ЗМІ.
По завершенню польоту для пред
ставників ЗМІ відбулась імпровізо
вана прес-конференція.

Заслужений льотчик-випробувач,
Лауреат Державної премії Володимир Терський зазначив, що літак
Ан‑124 «Руслан» є одним з небагатьох літаків, який не змогли перевершити літаки конкурентів. За його словами, 35 років ефективної експлуатації літака свідчать про його
надійність і високі показники. Він
акцентував увагу присутніх на тому, що «Руслану» належить багато
світових рекордів, серед яких підняття на висоту понад 10,5 км вантажу більше 170 т (171 219 кг на висоту 10 750 м у 1985 році — Ред.), а у
1987 році було встановлено світовий

Відбулось засідання
Президії ЦК ПАУ
12 грудня 2017 року у м. Києві, в приміщенні ГК
«Турист» відбулось чергове засідання Президії Центрального Комітету Профспілки авіабудівників України. Вів засідання Голова ПАУ Ярема Жугаєвич.
Під час засідання Президії ЦК ПАУ були розглянуті
питання щодо позиції ПАУ на колективних переговорах по укладенню колективних договорів на підприємствах галузі та організації колективно-договірної
кампанії у 2018 році; підсумків навчання профспілкових кадрів і активу ПАУ у 2017 році та завдань щодо
організації навчання у 2018 році; заслухана інформація щодо роботи ЦК ПАУ у 2017 році тощо.
З усіх розглянутих питань прийняті відповідні постанови, які направлені у всі профкоми первинних
організацій ПАУ.
Детальний фоторепортаж події дивіться на сайті
ПАУ.

Учасники засідання Президії ЦК ПАУ

рекорд дальності перельоту зам
кнутим маршрутом (20 150,92 км),
який перевершив попередній рекорд, встановлений американським
літаком Boeing B‑52.
Володимир Іванович зазначив, що
літак Ан‑124 до цього часу сумлінно
служить людям і ще не скоро отримає гідного суперника, оскільки
створювався він таким чином, щоб
мати великі запаси. Ан‑124 «Руслан», без перебільшення є дивом,
створеним людьми, наголосив легендарний льотчик-випробувач.
Закінчення читайте на стор. 3
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Випробування нової
української ракетної техніки
відбулось успішно
П

Украинская
промышленность
получит
дополнительные
преференции

Б

лагодаря правительственной
инициативе, одобренной
Верховной Радой в виде поправок в Налоговый кодекс, украинские предприятия теперь могут
высвобождать дополнительные
средства для модернизации своих
производств.
Об этом в Facebook написал
Премьер-министр Украины
Владимир Гройсман.
Он пояснил, что с 1 января 2018
года при импорте производственного оборудования для собственных нужд бизнес может отсрочить
уплату НДС на 2 года.
«Речь идет о всевозможном
оборудовании (станки, конвейерные линии и т. д. — всего 430 кодов
товаров) для всех видов промышленности: от машиностроительной и металлургической —
до легкой и пищевой», — написал
Премьер.
Владимир Гройсман подчеркнул, что при этом условия не
распространяются на оборудование, произведенное в РФ или
которое ввозят с территории
страны-агрессора.
Порядок отсрочки уплаты НДС
и механизм реализации этого
решения вскоре утвердит Кабинет
Министров. Инициатива будет
действовать временно — до 1 января 2020 года.

Випробування нової української ракетної техніки

Секретар РНБО України Олександр Турчинов прибув на випробування
на гвинктокрилі Мі-8 МСБ-B, модернізованого АТ «Мотор Січ»
доводить переваги українських ракет над російськими аналогами».
«Сьогодні ми зробили ще один
потужний крок до зміцнення оборони і безпеки України», — підсумував О. Турчинов.
В свою чергу Президент України
Петро Порошенко на свої сторінці в Twitter зазначив: «Успішні ви-

пробування ракетного комплексу
«Вільха» довели, що Україна вже
має зразки найсучаснішого озброєння власного виробництва. Високоточні потрапляння ракет — це
вагомий аргумент для стримування російського агресора».
Фото: Апарат РНБО України

Успішні випробування — результат наполегливої праці трудового
колективу ДП «ДержККБ «Луч» на чолі з генеральним конструктором —
генеральним директором О. П. Коростельовим

Мотор Сич обеспечит потребности Украины
в вертолетной технике!
20 декабря на летно-испыта
тельном комплексе АО «МОТОР
СИЧ» состоялась торжественная
передача Национальной гвардии
Украины модернизированного
и ремоторизированного на
предприятии вертолета Ми‑2 МСБ
с двигателем АИ‑450В для
обучения личного состава.

П

резидент АО «МОТОР СИЧ»,
генеральный конструктор вер
толетов Украины Вячеслав
Богуслаев передал командующему Национальной гвардией генерал-полковнику Юрию Аллерову
свидетельство соответствия винтокрылой машины, получившей
новую жизнь на МОТОР СИЧ, сообщает пресс-служба предприятия.
По мнению В. Богуслаева, украинская армия должна летать на вертолетах отечественного производства.
Зимой, при низких температурах
двигатель отечественного вертолета
заведется, и он полетит, в отличие
от зарубежных аналогов. К тому же
украинские вертолеты гораздо дешевле и в закупке, и в обслуживании. У вертолета все новое — двигатель, редуктор, лопасти, оснастка.
Предприятие дает на вертолет восьмилетнюю гарантию и обслуживает
в течение всего жизненного цикла.
Вячеслав Александрович отметил, что МОТОР СИЧ уже имеет
заказы на следующий год по вертолетной тематике, а это значит,
что работу предприятия оценили
по достоинству.

Фото: www.061.ua (г. Запорожье)

ро це повідомив Секретар Ра
ди національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після випробувальних пусків
ракет на військовому полігоні в
Одеській області.
За його словами, цими випробу
ваннями завершився цілий етап в
роботі українських розробників і
виробників ракетної техніки. «Зараз можна із впевненістю сказати,
що Україна має нову потужну ракетну зброю, яка стане вагомим аргументом стримування агресора»,—
наголосив Секретар РНБО України.
О. Турчинов розповів, що під час
випробувань уточнювалися балістичні характеристики, перевірялася високоточна система наведення, ефективність нового твердого
ракетного палива та надійність
враження цілі бойовою частиною
ракети. «Також, що дуже важливо,
ми перевірили якість нових ракетних корпусів з надміцних сплавів,
виготовлених на унікальному технологічному обладнанні, монтаж
якого завершився минулого місяця
в Державній акціонерній холдинговій компанії «Артем»», — сказав
Секретар РНБО України.
«Під час випробувань ракети
потрапили прямо в точку прицілювання,— повідомив він — це унікальний результат, який вчергове

Вертолет был торжественно передан командующему Национальной гвардии Украины генерал-полковнику Юрию Аллерову
президентом и генеральным конструктором АО «Мотор Сич» Вячеславом Богуслаевым
Юрий Аллеров поблагодарил
коллектив запорожских моторостроителей за помощь украинской армии:
— Мы должны гордиться тем,
что на запорожской земле работает такое мощное объединение, как
АО «МОТОР СИЧ». Оно является
очень важным звеном оборонной
промышленности Украины — выпускает двигатели для самолетов,

модернизирует вертолеты, которые
теперь поступают на вооружение
нашей армии. Кроме того, создание авиационной техники имеет
большое значение для экономики
страны: это современные рабочие
места и развитие наукоемкого производства.
«Нам необходимо везде, во всех
сферах переходить на продукцию украинского производителя.

В стране сохранились квалифицированные инженерно-технические
кадры, способные проектировать
новую технику на очень высоком
уровне, — подчеркнул В. Богуслаев,— поэтому в наступающем году
вертолетная программа увеличится
в два раза, и мы сможем обеспечить
потребности государства в этой технике,— уверенно заявил президент
АО «МОТОР СИЧ».

Авіабудівник України
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Ан‑124 «Руслан» вже 35 років вражає світ!
Закінчення. Початок на стор. 1
Президент ДП «Антонов» Олександр Кривоконь зазначив у своєму виступі, що створення і перший політ славетного богатиря
«Руслана» стали віхою не тільки
в історії ДП «Антонов», а і всієї
країни, адже трудовий колектив
підприємства прославив її на весь
світ. Також, без перебільшення, це
вагомий внесок в історію світового
авіабудування і науково‑технічного прогресу. «Руслан» відкрив нову еру вантажних авіаперевезень
надважких і великогабаритних
вантажів і на сьогоднішній день і
досі залишається лідером у цьому
сегменті ринку. Створення даного
літака стало можливим завдяки
наполегливій, кропотливій праці
колективу дослідно-конструкторського бюро під керівництвом легендарного Олега Костянтиновича
Антонова, а також у тісній співпра
ці з багатьма іншими підприєм
ствами.
Олександр Григорович зазначив,
що перший екіпаж Ан‑124 майже
у повному складі зібрався і знову
здійснив політ на «Руслані», майже як і 35 років назад. Він акцентував увагу присутніх на тому, що
у командира екіпажу Володимира
Івановича Терського напередодні
виповнилась ювілейна дата з дня
народження. Вітаючи Володимира Івановича з подвійним святом,
президент ДП «Антонов» від імені
трудового колективу підприємства
побажав йому міцного здоров’я,
щасливих років життя і подякував
ювіляру за плідну працю.
«Хочу запевнити всіх, що трудовий колектив ДП «Антонов» і на-

Заслужений льотчик-випробувач,
Перший Герой України Олександр
Галуненко
далі буде прагнути поширювати
славу вітчизняного авіабудування
і створювати нові неперевершені високоефективні літаки, такі як
Ан‑124» — підкреслив Олександр
Кривоконь.
Директор АТП ДП «Антонов»
Михайло Харченко (на момент
першого польоту літака Ан‑124 —
провідний інженер з льотних випробувань 1 класу) у своєму виступі перед присутніми зазначив, що
весь екіпаж, який здійснював політ
на літаку «Руслан» 35 років назад
переповнюють емоції, так, наче
сьогодні вони повторили свій політ
знову. Дуже приємно, що команді
екіпажу вдалося знову повторити

політ і прославити фірму, наголосив Михайло Григорович.
«Майже 35 років виповнилося з дня першого польоту літака
(24 грудня 1982 року — Ред.) і вже
35 років літак, створений наполег
ливою працею тисяч працівників
КБ, сьогодні допомагає трудовому
колективу ДП «Антонов» працювати, творити, думати про майбутнє.
Цей літак буде літати ще не менше
30 років, оскільки конструкторами
КБ в нього було закладено потужні ресурси. Цей літак — справжній
красень. Він носить зараз нову ліврею нашої фірми. Літаки Ан‑124
зараз літають по всьому світу і виконують надважкі завдання, за які

не візьмуться літаки наших конкурентів» — наголосив Михайло Григорович.
В ознаменування урочистої події президент ДП «Антонов» Олександр Кривоконь вручив почесні
нагороди членам першого екіпажу
літака Ан‑124 «Руслан» під гучні
оплески присутніх.
Заслужений льотчик-випробувач,
Перший Герой України Олександр
Галуненко, коментуючи подію на
прохання редакції, зазначив:
— Незважаючи на те, що члени
першого екіпажу літака Ан‑124
«Руслан» мешкають у різних куточках світу, нам вдалося зібрати його
майже у повному складі і здійснити

політ на літаку знову. Неможливо
передати відчуття і радість моменту. Той, хто закоханий в авіацію і в небо, нас зрозуміє. Ми дуже
вдячні організаторам цього польоту
і всім, хто їм допомагав. Нам дуже приємно. З того часу пройшло
35 років, навіть не пройшло, а пролетіло, як одна мить. А завдяки сьогоднішньому польоту ми отримали
такі відчуття, наче ми повернулися
в ті роки. Кожен українець, я переконаний у цьому, пишається тим,
що такі величні літаки як «Руслан»
та «Мрія» створено у нас завдяки зусиллям наших співвітчизників і що
ці літаки літаючи по всьому світу,
прославляють нашу країну.

Профактив ДП «Антонов» визначив завдання
на наступний звітний період

Н

Дід Мороз і його помічники закружляли в танці дітей

Артемівці організували дітям
незабутнє свято

Н

апередодні дня Святого Миколая 19 грудня п. р. для дітей працівників, що мешкають у гуртожитках ДАХК «Артем»
профспілковий комітет компанії
та Дитячий будинок культури
«Юний артемівець» традиційно
організували новорічне свято.
Театр «Ремарка» показав дітям
виставу «12 місяців», а вокалісти
та танцювальні колективи розважали їх співами і танцями.
Керівники гуртків за участі
Діда Мороза організували ігри
та конкурси, на яких дітвора продемонстрували свої чарівні костюми.

Всі учасники свята отримали чудові враження та святкові
емоції, і жодна дитина не залишилась без новорічного подарункового набору кондитерських
виробів.
Ще один захід для підтримки
корпоративного духу колективу
проведено.
Традиційно для ДАХК «Артем»
кожний працівник, який має дітей віком до 15 років отримує
напередодні свята новорічний
подарунковий набір кондитерських виробів та, за бажанням,
може обрати виставу на Новорічних ялинках м. Києва.

ещодавно на ДП «Антонов»
відбулась чергова звітна конференція ПО ПАУ, яка традиційно проводиться щороку. Участь
в її роботі взяли представники адміністрації підприємства на чолі з
президентом ДП «Антонов» Олександром Кривоконем, Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич та інші особи.
Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов»
Віктор Гуска виступив із доповіддю щодо роботи профспілкового
комітету за звітний період. Під час
своєї доповіді Віктор Петрович
зупинився на кожному напрямку діяльності профспілкового комітету, відзначив успіхі та вказав
на проблемні питання, які турбують
трудовий колектив і ПО ПАУ.
Серед найактуальніших питань
він виокремив оплату праці. Як
було зазначено під час звітної доповіді, на жаль, розмір середньої
заробітної плати на ДП «Антонов»
в поточному році був на 7 % нижче, ніж по промисловості у м. Києві
в цілому. Наприклад, середня зарплата у жовтні по підприємству становила трохи більше 9,4 тис. грн.
Спільно з адміністрацією профком
вже розробив відповідні заходи,
які покликані покращити ситуацію
в цій сфері.
Проте проблемні питання накопичуються головним чином через
відсутність загрузки підприємства.
І в цьому напрямку трудовий колектив підприємства очікує на допомогу з боку ДК «Укроборон
пром». Мова йде, насамперед, про

Перед учасникам
конференції
зі звітною
доповіддю
виступає голова
ПО ПАУ
на ДП «Антонов»
Віктор Гуска
державне замовлення. Наприклад,
навіть стосовно безпілотного комплексу «Горлиця» державне оборонне
замовлення чомусь відсутнє.
Профактивісти, обговорюючи
звітну доповідь, піднімали у своїх
виступах різні питання. Зокрема,
серед ключових — налагодження
серійного виробництва літаків, про
яке вже говорять не один рік, а віз і
нині там, про недопущення втрати
молодих спеціалістів, про загрузку
підприємства і багато інших.
На всі питання відповіді дав президент ДП «Антонов» Олександр
Кривоконь, який зазначив, що обіцяти «золотих гір» не буде, а роботою себе забезпечити підприємство
мусить саме, не сподіваючись на чиюсь підтримку. Він розповів учасникам зібрання про перспективи завантаження виробництва, про про-

блемні питання, над розв’язанням
яких адміністрація зараз працює.
Також пообіцяв по результатам
2017 року здійснити виплату т. з.
«13 зарплати».
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич під
час свого виступу розповів про
поточну ситуацію в галузі, про дії
Профспілки, направлені на захист
трудових колективів підприємств
галузі.
Кожному учаснику конференції
були роздані довідкові матеріали з
інформацією щодо роботи ПО ПАУ
за звітний період, в яких детально
були висвітлені всі напрямки роботи профкому.
За результатами засідання учасники конференції визнали роботу
профспілкового комітету підприємства задовільною, ухвалили відповідні рішення.

4

Авіабудівник України

№ 24 (2 5 6), г руд е н ь 2 017 р о к у

Соціум

Досвід данських профспілок
стане корисним для профспілкового
руху України

дні народження
У січні 2018-го:
(Інформація для публікації надана управ
лінням справами ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо
Ви виявили неточність, прохання повідомити про це за телефоном: (044) 568-40-49
до управління справами ВА ЦК ПАУ. Синім
кольором позначені ювілейні дати).

Дансько-український навчальний
проект «Посилення внеску проф
спілок у забезпечення гідної
праці, захисту прав працівників
та демократизацію в Україні»,
створений Федерацією профспілок
України у співпраці з Об’єднаною
федерацією робітників Данії — 3F
за підтримки Міністерства закор
донних справ Данії та Європейської
програми сусідства, проходив
протягом 2015–2017 рр.

1 січн я

Качура
Олександр Степанович
Герой України
1 січн я

Мадар
Василь Іванович
Голова ПО ПАУ на ДП «ЗВВО»

М

етою проекту було покраще
ння здатності профспілок
організовувати і представляти інтереси працюючих та підвищення рівня захисту та спрямовано на сприяння розвитку і зміцненню профспілок в Україні, їх модернізації та підвищенню професіоналізму профспілкових активістів та працівників, з тим, щоб
профспілки стали більш репрезентативними та впливовими.
У проекті взяли участь 60 представників з усіх галузей та регіонів
України, яких делегували членські
організації ФПУ та які були сформовані у три групи. Представником від Профспілки авіабудівників
України стала Олена Нижник —
інструктор профкому ПО ПАУ на
ДП «АНТОНОВ».
За час навчання у проекті Олена Нижник організувала та провела круглий стіл, профспілкове навчання для членів ПАУ підприємства, опублікувала 4 статті у газеті
«Профспілкові вісті».
Активні методи навчання, тренінги, лекції, які проводили найкращі профспілкові тренери, спонукали її до нових ідей у профспілковій роботі. Вона розробила презентації: «Профспілка. Мета
та завдання», «Органайзинг», «Організаційна робота голів цехкомів
та профбюро ПО ПАУ на ДП „АНТОНОВ“», «Мотивація укладання колективного договору на підприємствах. Колективний договір

1 січн я

Когут
Василь Петрович
Ветеран ПАУ
10 січн я

Кравчук
Леонід Макарович
Громадська Рада сприяння
літакобудування і зміцнення
обороноздатності
12 січн я

Сіньков

Зліва направо — члени керівного комітету — Віталій Дубіль, голова Дніпропетровського обласного об’єднання
профспілок, голова Науково‑методичної ради ФПУ і Йонас Девантьєр, представник міжнародного
департаменту Данської профспілки 3F; Олена Нижник — інструктор профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»
та Валентина Шевченко — керівник Центру з реалізації Проекту
ДП „АНТОНОВ“», які розміщені на
інтрасайті підприємства у розділі
«Профспілкове навчання» для загального доступу працівників.
«Я вдячна профспілці Данії — 3F,
ФПУ за те, що організували один із
важливих проектів та Центральному комітету Профспілки авіабудівників України в особі Голови ПАУ
Жугаєвича Я. В. за те, що делегували мене на це навчання» — говорить Олена Нижник.
«Що дав мені проект? Завдяки
отриманим знанням на проекті,
я дізналася не тільки про важливу
місію профспілок у трудовій діяльності людини праці, але і відкри-

ла в собі потенціал, можливості та
нові перспективи профспілкового
лідерства, нові ідеї та натхнення.
Потоваришувала з великою кількістю однодумців з різних регіонів України.
Зрозуміла: для того щоб змінити майбутнє України треба змінювати себе тут і зараз, і вдосконалювати профспілки України. І щоб цього досягти, необхідно здобувати нові знання, народжувати нові ідеї, спілкуватися з представниками профспілок
інших країн та переймати їх досвід роботи. Прикладом реалізації цих принципів може слугува-

Євген Васильович
Голова ПО ПАУ
на ВМЗ ПАТ «Мотор Січ»

ти Об’єднана федерація робітників Данії — 3F.
Важливо усвідомити, що, перш
за все, необхідно змінювати своє
бачення, мислення, свідомість і
постійно навчатися. Не потрібно боятися нового. І це не означає, що треба відмовитись від свого вже набутого досвіду.
Зерно нових знань та ідей вже
засіяно в мені завдяки данськоукраїнському навчальному проекту і на цьому мій розвиток, як особистості і профспілковця, не завершується: коли закінчується навчання починається самостійне навчання» — зазначає Олена Нижник.

12 січн я

Плахова
Каріна Юріївна
Завідувач відділу правового
захисту ВА ЦК ПАУ
19 січн я

Резнік
Лориса Олексіївна
Голова ПО ПАУ
у ПрАТ «Авіаконтроль»
19 січн я

Воскобойніков
Олександр Аркадійович

У ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» проведено
навчання громадських інспекторів з охорони праці

П

рофспілкою авіабудівників Ук
раїни наприкінці листопада
2017 року за ініціативи голови
ПО ПАУ Олени П’яних було органі
зовано і проведено навчання та
перевірку знань вперше обраних
громадських інспекторів з охорони
праці у ПАТ «Дніпропетровський
агрегатний завод».
Проходили навчання 24 представники різних підрозділів підприємства, які прослухали курс
лекцій, зокрема, про стан охорони
праці в Україні та галузі, порядок
та правові підстави здійснення

громадського контролю профспілками, проведення профілактичних
заходів для упередження небезпек
і ризиків під час виконання різних
видів робіт, технологічних процесів та устаткування, регулювання
питань охорони праці через колективно-договірну систему.
Викладачами під час навчання
стали фахівці: завідувач відділу
охорони праці ВА ЦК ПАУ — головний технічний інспектор праці
ЦК ПАУ Станіслав Ліщинський,
завідувач відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ Каріна Плахова
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та заступник головного інженера з охорони праці — начальник
відділу охорони праці Максим
Лук’янченко.
В ході навчання було проведено
практичне заняття безпосередньо
на робочих місцях одного з цехів
підприємства. Тут слухачі змогли практично застосувати метод
Елмері щодо оцінки рівня безпеки робочого місця (Метод Елмері
ґрунтується на спостереженнях і є
системою контролю безпеки праці
в промисловості. Елмері відстежує
важливі фактори, що впливають
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на безпеку робочого місця: виробничий процес; порядок і чистота;
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Анатолій Олександрович
Ветеран ПАУ
24 січн я

П’яних
Олена Вікторівна
Голова ПО ПАУ у ПАТ «ДАЗ»
26 січн я

Каліхман
Григорій Йосипович

Відділ охорони праці ВА ЦК ПАУ
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