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ЦК ПАУ підбив підсумки роботи

Шановні спілчани!

Щиро вітаю вас із Першо-
травнем — днем вшанування 
людини праці, солідарності, 
взаємної підтримки трудівників 
усього світу!

Ваша невтомна праця є най-
важливішою складовою процесу 
модернізації України, подолання 
кризових явищ, створення силь-
ної соціально-орієнтованої та 
демократичної держави.

Чесна, гідна і відповідальна 
праця — це основа розвитку 
будь-якої країни, а добробут її 
громадян — індикатор успішнос-
ті держави. Тож нехай ці першо-
травневі дні подарують нам усім 
надію на поліпшення життя 
та впевненість у правильному 
шляху!

Зичу Вам щастя, здоров’я, 
весняного тепла! Хай першо-
травневі свята принесуть Вам 
і Вашим близьким радість та 
задоволення! Хай панує мир, 
злагода та добробут у Ваших 
оселях!

Щиро Ваш
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

З Першотравнем!

Н а початку засідання чле
нам ЦК ПАУ та головам 
ПО ПАУ були вручені ди

пломи та почесні грамоти за 
досягнення кращих результа
тів в роботі профкомів та осо
бистий внесок в  організацію 
успішної роботи профкомів — 

призерів Рейтингу профкомів 
ПО ПАУ за 2018 рік.

В ході засідання було обгово
рено низку питань, в т. ч. щодо 
підбиття підсумків виконання 
Галузевої Угоди та колектив
них договорів за 2018 рік та 
стану укладання колективних 

договорів підприємствами 
галузі у  2019 році; щодо ста
ну виробничого травматизму 
і  професйних захворювань 
у 2018 році на підприємствах 
галузі; щодо затвердження 
зразку профспілкового квит
ка ПАУ. Також було розглянтуо 

питання про зміни у складі ЦК 
ПАУ та постійних комісій ЦК 
ПАУ. Зі складу ЦК ПАУ та від
повідних комісій ЦК ПАУ було 
виведено О. Гажо і А. Смороді
на, а введено — І. Лукашевич, 
голову ПО ПАУ на ДП «Завод 
410 ЦА». 

16–17 квітня 2019 року відбулося засідання Центрального Комітету Профспілки авіабудівників України. Вів засідання 
Голова Профспілки Ярема Жугаєвич.

Наталія Біла, заступник голови ПО ПАУ на Виробництві ДП «Антонов» 
та Віктор Семенцов, віце-президент ДП «Антонов», виконавчий директор

Голова ПАУ Ярема Жугаєвич вручає диплом голові ПО ПАУ на ДП «МФ «Артем» 
Наталії Лєсковій

Навсегда связал свою жизнь с МОТОР СИЧ
16 апреля отметил 90-летие ветеран труда, сотрудник цеха 42 Николай Корочанский.

Р одился он в Марганце, в ра
бочей семье. Когда начали 
закрываться шахты, людей 

переселяли в  сельскую глухо
мань, куда переехали и  роди
тели мальчика. Здесь на долю 
Николая выпала и  немецкая 
оккупация, и  голод, и  после
военный тяжелый недетский 
труд. В  1945  году подросток 
приехал в  Запорожье и  посту
пил в  ремесленное училище 
№ 2. По воспоминаниям вете
рана, в первом же диктанте по 
русскому языку он допустил 52 
ошибки — сказались пробелы 
в образовании. Но огромное же
лание получить специальность 
станочника помогло побороть 
все трудности. Быстро проле
тели два года учебы и  прак
тики, подошло время службы 
в армии. После демобилизации 
юноша вернулся в  Запорожье 
и начал трудовую деятельность 
на моторостроительном заводе 
в цехе 42. Через год уже рабо
тал наладчиком. Когда того тре
бовало производство, работал 
сверхурочно, обслуживал по 5–6 
станков. О таком человеке сей

час бы сказали: «Трудоголик!». 
Но нехватка знаний ощущалась, 
пришлось окончить вечернюю 
школу и поступить в авиацион
ный техникум. Николаю стали 
поручать более ответственные 
задания. Будучи студентом, он 
выполнял обязанности масте
ра участка, а затем — старшего 
мастера. Старания молодого 
специалиста не остались не
замеченными, его назначили 
на должность начальника ПДБ, 
которую Николай Яковлевич за
нимал 20 лет.

Разменяв седьмой десяток, 
Николай Корочанский решил 
уступить место молодым пер
спективным кадрам. Но род
ной цех не оставил, еще 13 лет 
продолжал работать мастером 
по подготовке производства. 
В 75 лет вышел на заслуженный 
отдых. Когда попрощался с кол
легами, остановился на проход
ной и подумал: «Как я теперь без 
завода? 60 лет производственно
го стажа — как один день».

— Лучшее, что было в  моей 
жизни — моя трудовая биогра
фия на МОТОР СИЧ, — рассказы

вает Николай Яковлевич. — Завод 
дал нам все: сын пошел в детсад, 
отдыхал в оздоровительном ла
гере, мне первому среди рабочих 
предоставили возможность при
обрести автомобиль «Жигули», 
выделили участок под застройку 
дома, помогли стройматериала
ми… И сейчас меня не забывают: 
ежегодно прохожу обследование 
в  госпитальном отделении для 
ветеранов в заводской МСЧ, по
правляю здоровье в профилак
тории, посещаю торжественные 
мероприятия.

В  этот день юбиляра приш
ли поздравить коллеги, друзья, 
а дминистрация цеха. В  ка
честве главного подарка от 
предприятия Н. Корочанско
му, несмотря на его солидный 
возраст, вручили перфоратор 
и  дрель. Чтобы доказать, что 
мастерство не утрачено, Нико
лай Яковлевич пригласил всех 
в гаражную мастерскую и на не
большом станке заточил сверло, 
вставил в патрон и продемон
стрировал навыки владения 
инструментом.

Начальник отдела ценных бу
маг АО «МОТОР СИЧ», депутат 
Запорожского областного сове
та Василий Хвостак не мог сдер
жать удивления и восхищения: 
«Не надевая очков, профессио
нал своего дела показал настоя
щий мастеркласс! Абсолютная 
точность движений, заточка 
сверла по всем правилам — это 
искусство. Наглядный и поучи
тельный пример для молодежи».

Начальник цеха 8 Петр Сысо
енко отметил: «Восьмой цех стал 
правопреемником цеха 42, и мы 
не забываем своих работников, 
оказываем помощь и поддерж
ку, и  никогда не говорим сло
во «бывшие», — они все наши. 
Сегодня мы еще раз убедились 
в незаурядности этого человека, 
честь ему и  хвала. Он — наша 
история и гордость».

От имени всего коллектива 
Петр Анатольевич поздравил 
Николая Яковлевича с 90лети
ем и пожелал здоровья и благо
получия.

Сергей КОТЛЯР. Фото автора. 
Газета «Мотор Сич»
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Профспілкові знання — скарб, яким треба ділитися

Н ещодавно в  актовій залі 
нашого підприємства було 
продовжено профспілко

ве навчання та відбувся третій 
семінар, який також провели 
фахівці інституту соціального 
партнерства Юрій Буздуган та 
Олена Скоморощенко. Перший 
день навчання було присвячено 
теоретичним аспектам корпо
ративного лідерства та практи
кам профспілкової мотивації. 
Розглядалися такі питання, як: 
цивілізаційна структура сус
пільної свідомості, існуючі ме
тоди управління суспільством 
та управління суспільною під
свідомістю. На другий день 
голови цехових комітетів та 
профбюро, профактивісти ПО 
ПАУ на ДП «АНТОНОВ» та ПО 
ПАУ на виробництві на практи
ці шукали відповідь на головне 
питання — «свідоме профспіл
кове членство».

Магістр державного управлін
ня Ю. О. Буздуган зазначив, що 
профспілка — це найбільш ма
сова корпоративна цивілізація, 
з  якою не зрівняється жодна 
партія, церква або інша орга
нізація, що об’єднує людей за 
інтересами. Він запропонував 
присутнім сформувати групи 
та спробувати апелювати не до 
розуму, а до сердець працівни

ків ДП «АНТОНОВ», шукаючи 
справжні людські цінності та 
цілі. Навчання продемонструва
ло, що нетрадиційний підхід та 
впровадження інноваційних ме
тодів залежать як від особистих 
якостей профспілкового лідера, 
так і від компетенції та знання 
сучасних методів профспілкової 
роботи.

Кандидат філософських наук, 
директор інституту соціально
го партнерства О. М. Скомо
ро щен   ко, розповідаючи про 
професійні компетенції та 

моральні якості профспілко
вого лідера, акцентувала ува
гу присутніх на те, що ціль 
з’являється як альтернатива 
існуючій реальності, як її но
вий, бажаний образ. Головне 
завдання профактиву — забез
печення інтересів спільноти 
та її перемог» — резюмувала 
вона.

Підсумки чергового семіна
ру «Мотивація профспілкового 
членства в сучасну епоху» під
вів голова профкому ПО ПАУ 
на ДП «АНТОНОВ» В. П. Гуска. 

Він вважає, що лідерство — це, 
перш за все, пріоритет роботи 
над собою — постійний стан 
навчання і  саморозвитку та 
здійснення неможливого, і, на
самперед, розрив існуючих ша
блонів. Отримання профспілко
вих знань — це один з важливих 
кроків профспілковій діяльності 
профактиву. Подальший етап 
навчання буде продовжено про
тягом кінця квітня — початку 
травня для резерву керівного 
складу підприємства, на якому 
будуть розглядатися геополітич

ні чинники та глобальні аспекти 
розвитку суспільства. Профак
тив восени буде проводити ко
мандну роботу профспілок ПО 
ПАУ на ДП «АНТОНОВ». Віктор 
Петрович подякував виклада
чам за можливість закріпити 
отримані знання практично та 
підкреслив, що саме профспілка 
і є єдиним інструментом консо
лідації людей праці.

Вікторія ГРЕЧУШНА,  
громадський кореспондент профкому 

ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

За поточним планом роботи профкому ПО ПАУ ДП «АНТОНОВ» проведено вже третій етап профспілкового навчання «Всеобуч для людині праці».

Виставка народної творчості
За поточним планом роботи профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» традиційно у березні 2019 року у народному музеї ДП «АНТОНОВ» пройшов конкурс — 
виставка декоративно-прикладного мистецтва робіт народної творчості працівників нашого підприємства.

П рофспілковий комітет зав
жди шукає шляхи культур
ного розвитку особистос

ті та підтримує творчі пориви 
самобутності та талановитості. 
Кожного року роботи, які пред
ставлені на виставці, вражають 
своєю різноманітністю та ви
багливістю; розширюється коло 
учасників. Працівники підпри
ємства приносять на виставку 
свої декоративноприкладні 
ви роби та інші творчі роботи, 
щоб подарувати колегам над
звичайні емоції та надихнути на 
творчі експерименти. Цього року 
40 учасників на суд шанувальни
ків представили двісті тридцять 
п’ять робіт, що на п’ятдесят ро
біт більше ніж у минулому році. 
Шість авторів робіт вперше брали 
участь у виставці.

Вступне слово на заході узя
ла завідувачка музеєм ДП «АН
ТОНОВ» Л. Є. Івасенко. Любов 
Євгеніївна наголосила, що такі 
заходи — це урочистий момент, 
який дарує натхнення та радість, 
привносить позитивні емоції.

Підведення підсумків та на
городження переможців про
вела заступник голови профко
му ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 
О. В. Волкова. На закритті ви
ставки (4 квітня поточного ро
ку) вона звернула увагу на те, що 
ця традиція допомагає творчим 
людям удосконалювати свою 
майстерність та ставати най
кращими. Оксана Васильївна, 
повідомила, що виставку відві
дала Людмила Іванівна Лит
вин — начальник управління 

з  гуманітарних питань міської 
Ради профспілок, яка відміти
ла, що прагнення робити красу, 
привносити індивідуальність 
та творче бачення дуже важли
ві у сьогоднішній стрімкий час. 
Оксана Васильївна додала, що 
цього року з’явилася нова номі
нація — «приз симпатії членів 
журі» та побажала нових успіхів 
присутнім, висловила впевне
ність, що наступного року до 
майстрів — аматорів приєдна
ються і інші працівники.

Традиційно більшість робіт на 
виставці відтворювали україн
ський стиль: національне вбран
ня у вигляді вишитих сорочок та 
суконь, предмети побуту — ви
шиті рушники, в’язані скатер
тини та серветки, акварельні 
полотна, комбіновані картини 
аплікації, скульптурні компози

ції, шкатулки, роботи в техніці 
декупаж тощо.

Очолювала журі Волкова О. В. — 
заст. голови профкому ПО ПАУ на 
ДП «АНТОНОВ», а до складу жур і 

увійшли: Даниленко О. М. — 
Цех 20, Івасенко Л. Є. — ВНТІ, 
Матвієнко Т. Б. — КВ39, Істо
міна Т. В. — В50, Сторожен
ко В. В. — КВ74, Севостьян Л. І. — 
ВК, Кісіль Є. А. — КВ13 та Білиць
каКарпенко Ю. С. — ЦЗЛ. Членам 
журі було доволі непросто визна
чити переможців, бо в своїх но
мінаціях роботи були найкращі. 
Тож журі, враховуючи відгуки гля
дачів, надало 38 призових місць 
за 13 номінаціями: «вишивка», 
«вишивка бісером», «малюнок», 
«декоративні вироби», «техніка», 
«рушники», «оригінальні вироби», 
«декоративні прикраси», «декора
тивне панно», «алмазна вишив
ка», «в’язання», «приз глядацьких 
симпатій», «приз симпатій членів 
журі».

Урочистості обстановки на за
ході додавав ансамбль «АВІА» 

профкому ПО ПАУ на ДП «АНТО
НОВ». Нагородження перемож
ців конкурсу супроводжувалось 
привітальним тушем. На завер
шення «АВІА» привітав учас
ників та переможців конкурсу 
народними піснями, які відобра
жають творчу душу українського 
народу.

Відвідувачі виставки в  своїх 
відгуках зазначали, що отримали 
справжню насолоду від побаче
ного та відчували стан піднесен
ня, неодноразово побувавши на 
виставці. Тож хочеться побажати 
нашим співробітникам: удоско
налюйте своє хобі, робить нові 
експерименти та продовжуйте 
творити дивовижні речі.

Вікторія ГРЕЧУШНА,  
громадський кореспондент профкому 

ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор Гуска та фахівці інституту  
соціального партнерства Олена Скоморощенко та Юрій Буздуган виступають 
перед учасниками семінару

Учасники семінару презентують роботу в групах

Цьогоріч на виставці було представлено 235 робіт антоновців

Виступає ансамбль «А-ВІА» профкому 
ПО ПАУ на ДП «Антонов»

Любов Івасенко, завідувачка музеєм ДП «Антонов» та учасники конкурсу
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Вертолетчики снова на высоте
9 апреля в заводском спорткомплексе в зачет 65 Спартакиады прошел заключительный этап Кубка по волейболу среди цеховых коллективов 
физической культуры АО «МОТОР СИЧ».

М ногие называют этот вид 
спорта интеллигентным. 
Здесь соперники не всту

пают в  силовое единоборство, 
ведь их разделяет сетка, контакт 
с мячом минимальный, а реше
ние надо принимать мгновенно. 
Эта игра привлекает людей всех 
возрастов, и после рабочей сме
ны моторостроители с удоволь
ствием приходят на волейболь
ные площадки.

В  этом году на старт вышли 
команды 30 подразделений. 
В  полуфинал пробились луч
шие из них. После проведен
ных матчей остался квартет 
сильнейших — сборные цехов 
43, 53, 62 и ОКБ. К сожалению, 
в  заветную четверку не попа
ли финалисты прошлогоднего 

турнира — «увтисовцы». В итоге 
волейболисты 43го переигра
ли в двух партиях своих сопер

ников из опытного конструк
торского бюро — 25:21 и 25:10. 
В  упорном поединке фаворит 
соревнований — коллектив 62
го — одолел спортсменов 53го 
со счетом 25:17 и 25:21. Перед 
началом финального поединка 
состав команды цеха 62 уси
лил его руководитель, один из 
основных игроков — директор 
ОП «ВЕРТОЛЕТЫ МОТОР СИЧ» 
Павел Касай. По его словам, во
лейбол — самый массовый вид 
спорта, он помогает снять пси
хологическое напряжение и фи
зическую усталость. «Поэтому 
он завоевывает все большую 
популярность, и мы стараемся 
поддерживать это увлечение 
сотрудников», — подчеркнул 
Павел Александрович.

И  хотя в  борьбе за главный 
приз соревнований коллектив 
цеха 43 оказал достойное сопро
тивление 62му, вертолетчики 
все же оказались сильнее — 2:0 
(25:17, 25:16) и третий год под
ряд завоевывают кубок. После 
финала своими впечатлениями 
поделился капитан команды по
бедителей Юрий Рыбалка: «Мы 
два года подряд становились 
обладателями кубка и  уже по
чувствовали вкус победы, перед 
нами стояла только одна зада
ча: выиграть. На протяжении 
нескольких лет состав команды 
практически не менялся. Мы ча
сто тренируемся, поддерживаем 
спортивную форму. Трое наших 
ребят входят в сборную завода 
и выступают на соревнованиях 

различного уровня. Кроме того, 
мы имеем ощутимую поддержку 
со стороны Павла Касая. Когда 
он выходит с нами на площадку, 
его пример вдохновляет игро
ков. Все это — слагаемые нашего 
спортивного успеха».

Мы поздравляем команду 
победителей в  составе: П. Ка
сай — директор ОП «ВЕРТОЛЕТЫ 
МОТОР СИЧ», М. Марущак — 
инженертехнолог, А. Филимо
нов — начальник ПДО, Ю. Ры
балка — инженер, В. Паленко — 
контролер, В. Бебешко — энер
гетик цеха 62, Е. Моисеенко — 
слесарьсборщик летательных 
аппаратов.

Сергей КОТЛЯР. Фото автора. 
Газета «Мотор Сич»

ХГАПП: чем живет серийный завод и какие у него перспективы?
 Окончание. Начало читайте 
в предыдущем номере зазеты

–Л юди, не работающие 
на ХГАПП, не мо
гут понять, как это в 

2015 году задолженность была 
56  млн грн., завод при этом, 
как бы и не работал, а задол
женность увеличилась? Т.е. 
людям начислялась зарплата, 
но они сидели дома? Или чем 
объяснить этот рост? Какието 
выплаты при этом проводи
лись вообще?

— В этом вопросе есть несколь
ко составляющих и их нужно рас
сматривать в комплексе. Первая. 
В самом начале, когда завод вы
шел на простой, по совместному 
решению администрации и про
фкома, выплачивалась не 2/3 
оклада, а полностью оклад. Т.е. 
полтора года людям, которые не 
выходили на работу, начисляли 
зарплату, с той целью, чтобы они 
пришли, когда завод возродится 
и  возобновит свою работу. Эта 
надежда у  нас есть до сих пор, 
поэтому людей надо какимто 
образом поддерживать. Сейчас, 
согласно штатному расписанию 
на предприятии 2000 человек, 
1000 из них — выходят на работу 
в  разное время и  в  разном со
ставе. 1000 человек на работу не 
выходят вообще. Сейчас адми
нистрация пытается еще ужать 
это количество работников. Но 
этим людям начисляется зара
ботная плата, начисляются 2/3 
и задолженность растет. С одной 
стороны, если бы 3–4 года назад 
какойто рьяный руководитель 
сказал бы: давайте, сократим, мы 
бы убрали эту тысячу человек. 
Тогда задолженности бы не было, 
но и людей бы не было. У адми
нистрации на это свой взгляд, но 
профком должен стоять за сохра
нение коллектива. Если это мож
но назвать в данных условиях по
бедой, что на заводе осталось не 
300–500 человек, а 2000. Да, пло
хо, что они не получают зарплату 
и сидят дома на две третьих, но 
они есть и не сокращены.

И второй момент. Мы, как про
фсоюзный комитет, неоднократ

но обращались в  вышестоящие 
органы, что загрузкой такого 
предприятия должно занимать
ся, в  т. ч. и  государство. В  лице 
«Укроборонпрома», который рас
пределяет заказы, в лице Харь
ковской горсовета и обладмини
страции. Они должны понимать, 
что задолженность по заработ
ной плате не рассосется со сме
ной руководства, какой бы гени
альный человек не пришел. Он 
самостоятельно, без поддержки 
мало что решит. Я уверен, пока 
за это дело не возьмется «Укро
боронпром» и  не поймет, что 
решением проблем Харьковско
го авиационного завода нужно 
заниматься конкретно, призем
лено, пономенклатурно, толку не 
будет. Я боюсь другого, что ничто 
не помешает «Укрборонпрому» 
сказать, что нам не нужно это 
предприятие, и мы будем зани
маться его ликвидацией. Слава 
Богу, пока таких намерений нет…

Поэтому в этой задолженности 
виновато и  руководство пред
приятия, но до определенной 
степени. Когда задолженность 
перевалила за 100 млн грн., мы 
занялись глубоким обсуждением 
с руководством завода данного 
вопроса. Уже тогда я сказал, что 
мы самостоятельно не сможем 
справиться с долгами, необходи
ма помощь извне. Но все завер
шилось несколькими сменами 
руководителей. Но это совсем не 
выход из ситуации и не решение 
данной проблемы.

— 200 млн грн. — это задол
женность только по выплате 
заработной платы, но есть же 
еще долги завода перед кре
диторами и государством, там 
эта сумма еще в разы больше. 
В Верховной Раде есть законо
проект о списании/реструкту
ризации долга ХГАПП. Какая 
перспектива решения этого 
вопроса?

— На моей памяти таких за
конопроектов уже было три. 
Первый до А. Кривоконя, второй 
во время и третий — сейчас. Но, 
увы, первые два не сработали, 
поэтому, нет никакой уверен
ности, что сработает и третий. 
Единственный метод решения, 
и  тут, я  хочу поддержать ЦК 
ПАУ, в том, чтобы принять ком
плексную программу развития 
авиапрома Украины. В которой 
Харьковский авиационный за
вод будет вписан отдельной 
строкой. Он должен работать, 
а люди, которые сейчас прихо
дят на завод, должны быть уве
рены, что за свой труд они по
лучат достойную оплату. Также 
необходимо привлечь тех, кто 
находится дома, в резерве. Они 
до сих пор верят, что будут про
изводить самолеты. Отдавая тем 
самым долги самим себе и госу
дарству.

На сегодняшний день у  нас 
150 млн грн. задолженность пе
ред Пенсионным фондом. И этот 
вопрос нужно решать только на 
государственном уровне. Чем 

дольше мы будем простаивать 
и не работать, тем больше будет 
усугубляться проблема. А  если 
будет составлена государствен
ная программа выхода из кризи
са, мы быстро войдем в рабочий 
ритм. Главное — это люди, они 
своим трудом заработают деньги 
и погасят все долги.

— Вы представляете голов
ное предприятие, а есть еще 
филиалы. Если у вас дела идут 
не лучшим образом, то, что 
происходит у них?

— Однозначно ответить нель
зя. Например, Конотопский 
мехзавод полностью зависит 
от нас, и там ситуация еще ху
же, чем наша. Ведь по сути это 
наш цех, который находится за 
300  км. от завода. Там плохая 
ситуация и  с  рабочими кадра
ми, и с загрузкой. В другом фи
лиале — ЧАТЗ — руководитель 
сумел найти дополнительные 
заказы для коллектива и  вы
полняет работу для завода. Это 
механический завод, потому им 
проще решать вопросы загруз
ки, а соответственно и выплаты 
зарплаты. А вот у завода «Тора», 
который находится между Коно
топом и ЧАТЗ, чтото получает
ся. Но они в большой зависимо
сти от нас, задолженность у них 
меньше, чем на головном пред
приятии, но проблемы остаются 
громадные.

— Не могу не спросить — 
губернатор Харьковской об
ласти Юлия Светличная, при 
всей ограниченности своих 
полномочий, пытается както 
помогать вам решать пробле
мы завода?

— Это не моя функция давать 
оценку губернатору, у нас слиш
ком разные масштабы. Вместе 
с  тем не каждый председатель 
профкома первичной организа
ции встречается с главой облад
министрации. Я с ней встречался 
два раза лично, не говоря о мно
жестве разных совещаний. Она 
меня знает лично и называет по 
имениотчеству. Поэтому могу 
с уверенностью сказать, что она 

повернута лицом к авиационно
му заводу. Более того, когда мы 
были на последнем этапе борь
бы с предыдущим руководством, 
она организовала мою встречу 
с гендиректором ГК «Укроборон
пром» Павлом Букиным. И мы 
втроем провели общение, ко
торое дало результаты: через 
месяц Степана Санагурского 
(и. о. гендиректора ХГАПП — ред.) 
устранили с должности.

Тем не менее, полагаю, что 
в том числе и по вине обладми
нистрации у нас существует та
кая задолженность по зарплате. 
Но, повторюсь, к  Светличной 
у меня нет никаких претензий, 
она очень отзывчивый человек. 
Вместе с  тем существует кон
фликт и  недопонимание с  Де
партаментом промышленности 
ОГА. Было бы гораздо лучше, ес
ли бы она напрямую помогала 
заводу без ненужных посредни
ков — департаментов. Я  встре
чался и с предыдущими губер
наторами, но такой положитель
ный во всех смыслах отклик на 
решение любых наших проблем 
нахожу только с нынешней гла
вой обладминистрации. У  нас 
сложились нормальные деловые, 
теплые отношения, и  я  этому 
очень рад.

Если сравнивать нашу нынеш
нюю ситуацию с предыдущими 
годами, то сейчас несоизмери
мо лучше, и заводчане этот этап 
воспринимают позитивно, но 
это пока не то возрождение, ко
торого мы хотим. Выход из всех 
невзгод есть только один — де
лать самолеты! Наши рабочие 
должны с  удовольствием ид
ти на работу через проходную 
и с нее возвращаться домой, а со 
взлетной полосы должны взле
тать самолеты. И это не мечта, 
а  реальность, именно для это
го создавался наш завод. Когда 
я пришел на завод, там работа
ло более 7 тыс. человек, сейчас 
же — полупустая проходная с од
ной «вертушкой»… Т.е. мы зна
ем к чему надо стремиться и что 
возрождать.

Беседовал Александр ПАЛий

Предлагаем Вашему вниманию развернутое интервью с председателем ПО ПАУ на ХГАПП Михаилом Погореловым.

Во время проведения Дня предприятия (архивное фото)
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1 ТРАВНЯ
КагляК  
Дмитро  

Устимович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Радіовимірювач»

1 ТРАВНЯ
БУКін  
Павло  

Юрійович
Генеральний директор 
ДК «Укроборонпром»

5 ТРАВНЯ
КоваленКо  
володимир 

володимирович
Директор ЛВЗ АТ «Мотор Січ»

10 ТРАВНЯ
ШаПовалов  

леонід  
Павлович

Голова ПО ПАУ у ПРАТ «ВАЗ»

12 ТРАВНЯ
галиШ  
Микола  

іванович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Красилівський 
агрегатний завод»

15 ТРАВНЯ
ТроШин  

Сергій 
Михайлович

Герой України

15 ТРАВНЯ
МаТУСевич  
володимир 

анатолійович
Головний конструктор — 

директор ДП «ХАКБ»

17 ТРАВНЯ
ЦиБУлін  

володимир 
Петрович

Ветеран ПАУ

21 ТРАВНЯ
влаСенКо  
антоніна  
Павлівна

Ветеран ПАУ

29 ТРАВНЯ
архиПов  

Денис  
Сергійович

Голова ПО ПАУ  
на ДП «Івченко-Прогрес»

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У ТРАВНІЗВЕРНЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів  
з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади,  

органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової 
інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Шановні колеги!

Разом з міжнародною спільно
тою Україна визнає, що здорові 
та безпечні умови праці — це 
стратегічне завдання, яке стоїть 
перед державою і бізнесом.

З огляду на зобов’язання, взя
ті нашою країною відповідно до 
Угоди про асоціацію між Укра
їною, з  однієї сторони, та Єв
ропейським Союзом, Європей
ським співтовариством з атом
ної енергії і їхніми державами
членами, з іншої сторони, рати
фікованої Законом України від 
16  вересня 2014 р. № 1678VII, 
уряд своїм розпорядженням від 
12 грудня 2018 р. № 989р схва
лив Концепцію реформування 
системи управління охороною 
праці в Україні (далі — Концеп
ція) та затвердив План заходів 
щодо її реалізації (далі — План 
заходів).

Концепція є основою для за
провадження національної сис
теми управління безпекою та 
гігієною праці, сформованої на 
принципах запобігання вироб
ничим ризикам та заохочення до 
створення безпечних і здорових 
умов праці.

Реалізація Концепції має за
безпечити імплементацію в на
ціональне законодавство норм 
Директиви Ради № 89/391/ЄЕС 
від 12 червня 1989 р. про впро
вадження заходів для заохочен
ня вдосконалень у сфері безпеки 
та охорони здоров’я працівників 
під час роботи відповідно до 
Угоди про асоціацію між Украї
ною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнто
ваного підходу створить можли
вості для ратифікації Україною 
Конвенції № 187 про основи, що 
сприяють безпеці та гігієні пра
ці, підписаної 15 червня 2006 р., 
головними принципами якої є:

– визначення виробничих не
безпек та оцінка ризиків;

– усунення виробничих ризи
ків чи небезпек в місцях їх ви
никнення;

– розвиток національної куль
тури профілактики у сфері без
пеки та гігієни праці, яка перед
бачає інформацію, консультації 
та підготовку.

Сформована в Україні ризико
орієнтована система управління 
безпекою та гігієною праці, що 
ґрунтується на відповідальності 
роботодавців за забезпечення 
безпеки і  здоров’я працівни
ків в  усіх аспектах, пов’язаних 
з  роботою, на зобов’язанні ро
ботодавців постійно пристосо
вуватися до мінливих обставин, 
вживати необхідних заходів для 
створення умов, безпечних для 
життя і здоров’я працівників, за
безпечить ефективну реалізацію 
прав працівників на безпечні та 
здорові умови праці.

Закріплення в  національній 
правовій базі нових принципів 
управління ризиками створить 
підґрунтя для побудови ефек
тивної системи комплексного 
управління безпекою та гігіє
ною праці, розвитку і зміцнен
ня трудового потенціалу нашої 
країни.

Надзвичайно важливим для 
досягнення оптимальних ре
зультатів у цьому питанні є ви
вчення, поширення та впрова
дження найкращого міжнарод
ного досвіду з оцінки та управ
ління виробничими ризиками 

не тільки на державному, а  й 
на галузевому і  регіональному 
рівнях.

У процесі реалізації окресле
них завдань найефективнішими 
заходами будуть інформаційно
роз’яснювальні кампанії, зокре
ма семінари, круглі столи, кон
ференції тощо. Адже поєднання 
теоретичних і практичних підхо
дів до вивчення методик оцінки 
ризиків матиме найбільш дієвий 
ефект щодо їх успішного впро
вадження.

Вектор реформування сфери 
безпеки та гігієни праці, який 
визначив Уряд і впроваджують 
Міністерство соціальної полі
тики та Держпраці, передбачає 
докорінні зміни в  підходах до 
управління охороною праці, що 
своєю чергою, можуть спричи
нити низку труднощів. А  втім, 
тільки в такий спосіб можливо 
побудувати прогресивну націо
нальну систему управління без
пекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до май
бутніх змін, правильно спрогно
зувати результати реформуван
ня та забезпечити впровадження 
нових принципів управління.

Сучасна система заохочення 
до поліпшення безпеки та охо
рони здоров’я працівників на 
роботі має враховувати світові 
тенденції зайнятості населення, 
розвитку цифрових технологій 
(автоматизація, робототехніка, 
інформаційна комп’ютеризація), 
демографічні показники, еконо
мічну глобалізацію, кліматичні 
зміни та інші чинники, що впли
вають на стан безпеки та гігієни 
праці за наявних або нових ви
робничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які 
технології існуватимуть у май
бутньому, як вони будуть інте

гровані у робочі процеси і який 
вплив — позитивний чи нега
тивний — матимуть на безпеку 
праці. Тому наша діяльність, що 
передбачає інноваційні підхо
ди, має бути орієнтована на лю
дину, пріоритетність навчання 
і постійного розвитку протягом 
усього життя.

Закріплення практик щодо по
стійного навчання з безпеки та 
гігієни праці може допомогти 
працівникам та роботодавцям 
мінімізувати існуючі та потен
ційні виробничі ризики і  тим 
самим покращити результати 
роботи в галузі охорони праці.

Серйозним викликом для 
України стало питання трудо
вої міграції, зокрема професій
но підготовленої молоді. Отже, 
потрібно забезпечити належні 
умови праці, щоб зупинити від
тік трудових ресурсів із країни, 
зберегти кваліфікований та ви
сокоефективний трудовий по
тенціал. Це сприятиме еконо
мічному зростанню та повній 
зайнятості населення.

Заходи, присвячені Дню охо
рони праці в Україні, що пройде 
під гаслом «Безпечне та здорове 
майбутнє праці», мають трива
ти протягом 2019 року й охо
пити якомога більшу частину 
працюючих громадян і всі без 
винятку сфери економічної ді
яльності.

Тільки спільними зусиллями 
можливо виконати завдання, пе
редбачені програмами реформ, 
і  забезпечити конституційне 
право громадян на гідні умови 
праці.

Закликаємо всіх долучитися 
до проведення заходів з  наго
ди Дня охорони праці та забез
печити широку інформаційну 
кампанію. 

Щороку 28 квітня відповідно до 
Указу Президента України від 
18.08.2006 № 685/2006 у нашій 
країні відзначають День охорони 
праці. Цьогоріч Україна долучилася 
до ініціативи Міжнародної 
організації праці провести заходи 
до Всесвітнього дня безпеки та 
гігієни праці під гаслом «Безпечне 
та здорове майбутнє праці». 
Напередодні свого столітнього 
ювілею, який відзначають у 2019 
році, і під впливом дискусій 
про майбутнє сфери праці МОП 
підбиває підсумки багаторічної 
діяльності, спрямованої 
на гармонійний розвиток усіх 
напрямів цієї сфери, будує плани 
на майбутнє в контексті глобальних 
трансформацій щодо таких 
аспектів, як технології, демографія, 
організація праці та клімат.


