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Держава підтримує 
машинобудівників

«Державні банки України готові підтри-
мати індустріальні проекти українських 
державних машинобудівних компаній у 
виході на зовнішні ринки та пошуку нових 
ринків збуту» – заявив прем’єр-міністр 
України, відвідуючи держпідприємство 
«Електроважмаш», що у Харкові. 

«Зараз диверсифікація ринку полягає 

в тому, щоб «Електроважмаш» разом із 
«Турбоатомом» представили проект ком-
плектної поставки в такі країни, як Іран, 
Монголія, Казахстан, Бангладеш, Індія... 
щоб українські виробники виходили на ці 
ринки й перемагали світових гігантів, та-
ких, як Siеmens і Alstom», – сказав прем’єр. 
Він також додав, що продукція українських 

машиновиробників якісна й відома в світі. 
Водночас очільник уряду зазначив, що 

вихід українських компаній на зовнішні 
ринки має проходити без посередників. 
«Прямі контракти, прямі поставки, збіль-
шення доходів державних підприємств, 
додаткова зайнятість і доходи в цілому 
української держави», – додав він.

Офіційно

Від керівництва заводу «Більшо-
вик» та себе особисто прийміть 
найтепліші вітання адресовані 
вам та вашим родинам з нагоди 
свята Весни, Молодості та Ма-
теринства.

Саме на початку березня, коли 
природа прокидається від суворої 
зими, пробуджується і життя. 
Жінкам у ньому належить особ-

ливе місце. Завдяки вашій при-
родній силі, насназі та терпінню 
з віку до віку продовжується рід 
людський на землі. Ви є втілен-
ням любові, вірності, ніжності, 
материнського тепла, ваша ви-
важеність і мудрість є запорукою 
миру і злагоди.

Все найдорожче і найкраще, 
що є у житті людини, пов’язане 
з Жінкою. Ви надихає-
те нас, чоловіків, 
на добрі справи і 
шляхетні вчин-
ки. Ми знаємо і 
впевнені в тому, 
що без вас, вашої 

активної пози-
ції, плідної діяль-
ності, наполег-
ливого характеру, 
неможливі позитивні 
зміни в українському 
суспільстві.

Сьогодні, коли 
наша країна зна-

ходиться у стадії гібридної війни, 
Жінка уособлює найкращі риси на-
шого народу: працьовитість, тер-
піння, любов до рідної землі, не-
терпимість до несправедливості, 
почуття власної гідності.

Зичимо вам, дорогі наші, щоб 
у кожній жіночій долі, і не тіль-
ки у святкові дні, було сонячно 

й затишно. Нехай надій-
ною опорою для вас буде 

родина, яка, немов 
весняне деревце, 
квітує і приро-

стає новими па-
гінцями. 

Міцного здоров’я 
вам та Божого 
благословення в 

усіх справах та по-
чинаннях!

Голова правління –
генеральний директор ПАТ 

«НВП «Більшовик»  
Білоскурський Р. Є.

Шановні жінки!
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Після обрання президії у складі Рома-
на Білоскурського та Миколи Гармаша, 
кворум  затвердив лічильну комісію у 
кількості чотирьох осіб, яка після органі-
заційного засідання обрала голову комісії 
і секретаря.

Більшістю присутніх був затвердже-
ний порядок денний та регламент зборів. 
Серед головних питань, що планувались 
для розгляду, варто виділити прийняття 
положення про заводський Комітет  тру-
дового колективу, вибори заводського 
Комітету трудового колективу, звіт про 
виконання чинного колективного догово-
ру та ухвалення колективного договору 
на 2016 рік, затвердження правил вну-
трішнього трудового розпорядку  та ви-
бори комісії по трудовим спорам.

Більшістю голосів було схвалено поло-
ження про заводський комітет. Оскільки 
вибори його очільника є компетенцією 
заводського комітету, новообраному ор-
гану було доручено це зробити на своєму 
першому засіданні. Крім того, необхідно 
також було визначити уповноважену осо-
бу для підписання колективного договору 
на 2016 рік від імені трудового колективу.

Наступним питанням значився звіт про 
виконання колективного договору та ух-
валення відповідного документу на 2016 
рік. З цього приводу до слова був запро-
шений Голова правління – генеральний 
директор ПАТ «НВП «Більшовик» Роман 
Білоскурський. Після обговорення звіту 
та голосування, цей документ був прий-
нятий. Також, після розгляду  колективно-

го договору на 2016 рік, пролунала про-
позиція доручити президії підготувати 
проекти відповідних постанов.

Більшістю голосів присутніх була під-
тримана пропозиція вдвічі збільшити 
вихідну допомогу пенсіонерам, які звіль-
няються з підприємства при досягненні 
пенсійного віку. Виплати повинні вира-
ховуватись у розмірі двох мінімальних 
зарплат.

Отримали підтримку присутніх прави-
ла внутрішнього трудового розпорядку 
ПАТ «НВП «Більшовик». Вони були за-
тверджені в кінцевій редакції.

Проігнорував зібрання діючий голова 
Комісії по трудовим спорам Кириченко 
А.П., який мав виступити з відповідним 
звітом. З цього приводу було прийнято рі-
шення доручити новообраному заводсь-
кому комітету ПАТ «НВП «Більшовик» за-
слухати звіт по роботі комісії за минулий 
період і провести процедуру обрання но-
вого складу комісії по трудовим спорам.

Андрій Кучеров

Навіть і не озброєним оком було видно, що конференція відбу-
деться на законних підставах, оскільки вільних місць в актовому 
залі майже не спостерігалось. Після відкриття заходу та оголошення 
офіційної інформації, було обрано склад президії у складі трьох осіб, 
секретаріат, лічильну та мандатну комісії, а також комісію для підго-
товки рішення.

На порядку денному було багато питань, однак всі чекали звіту 
щодо діяльності заводської профспілкової організації вперше за 
п’ять (!!!) років. Безумовно, цей термін – безпрецедентний кредит 
довіри, який вираховувався, в тому числі і коштами, які акумулюва-
лись на рахунках профспілки та формувались за рахунок внесків її 
членів, тобто заводчан. 

На жаль, ані Бондарчук (його заяву датовану 3 лютого про звіль-
нення з посади за власним бажанням зачитали присутнім), ані інші 
відповідальні особи не з’явились. Своєрідний удар взяв на себе 
член профкому Михайло Кубрак, констатувавши, що профспілкова 
організація заводу загрузла в чварах, нескінчених сварках та кон-
фліктах з адміністрацією заводу,  відзначивши, що не поділяв такої 
неконструктивної позиції. На репліку залу про особисту оцінку діяль-
ності профспілки, Кубрак відповів, що на його переконання, вона є 
незадовільною. Михайло вважає, що новому керівному складу про-
фспілкової організації слід згуртувати колектив, працювати на за-
гальний результат, а робітникам мати стабільну зарплату.

Потім з доповіддю виступив головуючий на конференції, голо-
ва заводського комітету Валерій Скрипка, який провів короткий 
аналіз економічної ситуації на заводі протягом останніх кількох років 

(Продовження на 3 стр.)

Життя заводу

Колектив – єдина родина

Збори трудового колективу

Кінець профспілкового хаосу

Наприкінці минулого року відбулись загальні звітно-виборні збори трудового 
колективу Публічного акціонерного товариства «НВП «Більшовик». На них, згідно 
реєстрації,  прийшли понад  300  робітників, що складає більшість членів трудо-
вого колективу. Таким чином спостерігався кворум, що дало можливість ухвалю-
вати легітимні рішення.

На минулому тижні у актовій залі заводу відбулась 
звітно-виборча конференція підприємства. Офіційний 
по суті захід став непересічною подією для делегатів: пи-
тань до профспілкової організації та особисто до її керів-
ництва на чолі з Сергієм Бондарчуком виникло чимало.
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8 лютого – сумна дата в історії заво-
ду та його колективу. 26 років тому в цей 
день раптово пішов з життя Генеральний 
директор Київського науково-виробничого 
об’єднання полімерного машинобудування 
«Більшовик» – директор Київського маши-
нобудівного заводу   «Більшовик» Віталій 
Олексійович Ізвеков.  Саме за часів керу-
вання підприємством цією особистістю, 
завод досяг найвищого приросту техніко- 
економічних показників за всю історію сво-
го існування. Крім того, Віталій Олексійо-
вич користувався великою популярністю 

та авторитетом серед всього колективу 
об’єднання.

Поважало його і вище керівництво, тому 
Ізвекову належить ще одне досягнення: у 
директорського керма він знаходився 15 
років і 7 місяців. Серце не витримало такого 
нещадного темпу...

В цей день Байкове кладовище, де він по-
хований, відвідали ті, хто працював поруч, 
знав та поважав свого керівника, ті кому 
Віталій Олексійович дав своєрідну путівку у 
кар’єрному зростанні.    

В наступному номері газети, з нагоди 
дня народження Віталія Олексійовича, ми 
обов’язково розповімо про цю особистість 
більш детально.

ОСОБИСТІСТЬ

Сумна дата

(Продовження. Початок на 2 стр.)
та профспілковим справам нашого 
підприємства. На його переконання, 
Бондарчук багато уваги приділяв кон-
фліктам з керівництвом «Більшовика», 
зовсім забувши про працівників, не 
вникав в їх проблеми та нагальні по-
треби. – Профком перестав бути сер-
цем і душею заводчан – сказав Валерій 
Анатолійович, додавши, що робітники 
перестали довіряти цій організації та 
почали виходити з її складу.  На завер-
шення свого виступу він зауважив, що у 
наступному році завод святкуватиме 135 
– річчя з дня створення, вікову річницю 

відзначатиме профспілкова організація  
«Більшовика», а Рада ветеранів – 60-
ту річницю. Ці знаменні дати необхідно 
достойно зустріти, а заводу вибратись з 
економічної «ями». 

Наступне питання порядку денного – 
фінансовий звіт. Члени ревізійної комісії, 
на вимогу присутніх, оприлюднили ре-
зультати своєї роботи. З трибуни прозву-
чали цифри, які наочно продемонстру-
вали куди ж витрачались гроші членів 
профспілки. У порівнянні з витратами на 
зарплати керівництву організації або те-
лефонні послуги(!?), гроші які виділялись 
Раді ветеранів 4100 грн. або інші соціаль-

ні потреби, виглядали просто жалюгідно! 
На жаль, не вдалось добитись від бухгал-
тера профкому Раїси Комісарик чітких 
роз’яснень, хто ж конкретно отримував 
матеріальну допомогу! Витрати є, відо-
мості теж, а прізвища назвати не змогла!

Був запрошений до слова і Голова 
правління – Генеральний директор Роман 
Білоскурський. Роман Євгенович зразу 
запропонував дієві кроки щодо оптиміза-
ції роботи наступного складу профспіл-
кової організації. На його думку вибрані 
люди мають працювати на громадських 
засадах, а підприємство у визначений 

(Продовження на 4 стр.)
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Комп’ютерне, верстка та друк 
виконані на обладнанні підприємства.
Реєстрація свідоцтво Кі №484 від 

14.03.2000
Наклад 300 примірників.

Погляди та думки авторів не завжди 
збігаються з поглядами редакції

Редактор А. Кучеров

З нагоди 80-річчя:
Дудар Лідія Опанасівна,  
прибиральник виробничих приміщень 
ливарного цеху   № 5;
Патик Василь Кирилович, котельник 
котельно-складального цеху № 29.

З нагоди 70-річчя:
Бабенко Анатолій Ігнатович, 
начальник штабу цивільного захисту.

З нагоди 65-річчя:
Шевченко Микола Антонович, 
заступник начальника 
механоскладального цеху № 4;
Король Євген Аркадійович, 
охоронник відділу охорони та 
протипожежної безпеки; 
Сластьонова Віра Михайлівна, 
старший майстер контрольний відділу 
контролю якості та стандартизації;
Максимець Петро Іванович, 
головний механік – заступник 
головного інженера;
Hосова Тетяна Петрівна, 
начальник відділу охорони праці та 
навколишнього середовища; 
Дудка Василь Петрович, 
токар котельно-складального цеху № 29.

Ратушнюк Людмила Трохимівна, 
завідувач відділом СКБ;
Костенко Катерина Іванівна, 
інженер-конструктор  СКБ.

З нагоди 60-річчя:
Матвійчук Сергій Петрович, 
охоронник відділу охорони та 
протипожежної безпеки; 
Скібіцька Валентина Петрівна, 
охоронник відділу охорони та 
протипожежної безпеки; 
Любаковський Станіслав Петрович, 
зуборізальник механоскладального 
цеху №1; 
Hаконечний Леонід Станіславович, 
модельник дерев’яних моделей 
дільниці № 12 ливарного цеху № 05;
Стаднік Микола Іванович, 
слюсар-ремонтник котельно-
складального цеху №29.
Кантур Микола Федорович, слюсар-
ремонтник ремонтно-інструментальної 
дільниці.

З нагоди 50-річчя:
Єфіменко Микола Васильович, 
токар механоскладального цеху № 1.

З нагоди 45-річчя:
Шевченко Людмила Станіславівна, 
машиніст компресорних установок 
теплосилового цеху № 14.

Вітаємо сердечно з ювілеєм,
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
З добром, любов’ю, спокоєм і 
миром!

Вітаємо ювілярів, які народились у січні-лютому!
Адміністрація ПАТ «НВП «Більшовик» щиро вітає працівників підприємства, які у січні-лютому 2016 року досягли ювілейної 

дати з дня народження.

(Продовження. Початок на 3 стр.)
законодавством спосіб буде доплачува-
ти таким працівникам. «Я разом з вами 
слухав результати ревізійної комісії: за 
останні п’ять років у вигляді внесків про-

фспілкова організація отримала більше 
мільйона гривень! З них 741 тисяча – це 
заробітна плата тих, хто мусив відсто-
ювати інтереси колективу! Однак де ж 
були ці діячі або представники міських 
профспілок, яким теж переводились гро-
ші колективу (за 2 роки понад 70 тис.грн), 
коли сформувалась заборгованість Пен-
сійному фонду (понад 20 млн. грн.), з’я-
вився величезний податковий борг (150 
млн. грн.) або були заблоковані рахунки 
і заводчани тривалий час не отримували 
зарплату?» – звернувся до присутніх Ро-
ман Євгенович. – Адміністрація заводу та 
профспілки мають працювати в унісон. 
Люди повинні отримувати  платню за 
виконану роботу, а профспілки – допом-
агати робітникам у вирішенні їх нагаль-
них проблем – додав директор. За його 
словами, минулий рік став переломним 
у житті підприємства за всіма показника-
ми.  2016-й – рік звершень та руху вперед.

Одне з ключових кадрових питань 
конференції – обрання нового голови 
профспілки та членів профспілкового 

комітету. За результатами голосуван-
ня з чотирьох претендентів делегатами 
зібрання була затверджена кандидатура 
Валерія Анатолійовича Скрипки. 

Крім того, були обрані члени профкому 
у складі: Шелестюк Ю.В., Савчук Г.Ф., Ку-
брак М.М., Рудницька Н.І., Житовоз О.С., 
Рожок Є.П., Покотило О.В., Лисенко Я.О. 

Делегати також затвердили склад 
ревізійної комісії (3 особи) та членів по-
стійної комісії по соцстраху (4 особи).

Одностайно було прийнято рішення 
про вихід із складу галузевої профспіл-
ки працівників машинобудування та 
металообробки України. Це обумов-
лено тим, що ця організація втратила 
зв’язок з первинною профспілковою 
організацією нашого заводу. Новообра-
ному складу профкому було доручено 
розробити новий Статут первинної про-
фспілкової організації заводу протягом 
одного місяця і винести його на розгляд 
позачергової конференції членів про-
фспілкової організації.

Андрій Кучеров    


