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Любі жінки!

Сьогодні, в перші дні березня, хочу
звернутися саме до вас! Теплі подихи
весни, які ми відчуваємо в цей час, несуть всім нам радість, надію та кохання. І ці позитивні почуття пов’язані саме з вами, наші рідні ЖІНКИ!
Ми вдячні вам за ніжність, доброту, щиросердечну чуйність, затишок,
який ви створюєте у власних родинах.
Саме ви оточуєте близьких людей любов’ю й увагою, і, незважаючи на численні турботи, пов’язані з роботою,
даруєте рідним спокій та щастя. Ви
ділитеся своїм теплом, підтримуючи
добрим словом, надихаючи чоловіків на
творчість та працю.
Історія нашого заводу неод’ємно
пов’язана з жіночими іменами. Разом
з чоловіками представниці прекрасної
статі на рівних працювали та продовжують трудитися на виробничих ділянках. В цьому сенсі можна згадати Любов
Опанасівну Бутковську, яка віддала заводу 28 років, працюючи розподілювачем
робіт у цеху. Таку ж посаду займала і Гончар Марія Федорівна, яка пропрацювала
у нашому колективі 44 роки. Півстоліття безперервного заводського стажу має
машиніст цеху Валентина Миколаївна
Станкевіч. Понад п’ятдесяти років
віддала заводу Валентина Василівна
Дорошенко, інженер-економіст виробничо-економічного відділу, а старший інженер виробничо-диспетчерського відділу
Аліна Іванівна Півець – 34 роки.
Окремо хочу згадати Колесник
Валентину Іванівну, завідувача за-

водським музеєм, яка пропрацювала
на підприємстві 38 років. Саме завдячуючи діловим якостям цієї жінки
сьогоднішнє покоління заводчан має
наочну змогу ознайомитися з історією
підприємства у документах, експонатах та спогадах. Продовжує активну
громадську біографію Ботнарьова Раїса Олексіївна. Пропрацювавши понад
чверть століття у цеху, наша заводчанка продовжує діяльність у Раді
ветеранів підприємства. Нам є чим
пишатися!
У невеликому привітанні неможливо
сказати про всіх вас: кожна працівниця заводу достойна окремої уваги.

Тому, звертаючись до жіночої частини нашого колективу, хочу побажати
всім вам міцного здоров’я, невичерпної
творчої енергії, добра, розуміння, кохання від ваших близьких. Нехай цей
весняний день подарує вам тепло сонячних променів та ніжність перших
весняних квітів. А ваші рідні чоловіки
приділятимуть увагу своїм улюбленим
жінкам і в інші дні року.
Від імені всіх чоловіків заводу
Генеральний директор
ПАТ «НВП «Більшовик»
Білоскурський Р. Є.

Офіційно
Урядовим розпорядженням прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2018 році.
Так робочі дні перенесено з:
 п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
 понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
 п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
 понеділка 24 грудня на суботу 22грудня;
 понеділка 31 грудня на суботу 29грудня.

Слід зазначити, що перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів
усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню умов для святкування
у 2018 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового
та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть змогу громадянам
заздалегідь планувати час відпочинку.
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Підсумки
У народі кажуть: «Будеш трудитися – будеш кормитися». Як
влучно підмічено! Саме від результатів роботи залежатиме загальний
результат будь-якої діяльності. А
якщо мова йде про численний трудовий колектив?
Спробуємо розібратися, оперуючи виключно цифрами та фактами, з якими результатами закінчив
2017 рік «Більшовик».

Праця
людину годує...
На фото: обробка
лопатей турбіни

Розпочати необхідно з економічної
складової. Так, на адресу заводу протягом минулого року надійшло та було опрацьовано 308 запитів. З цієї чисельності
180 замовлень прийняті до виконання і,
відповідно, була виготовлена продукція.
Необхідно зауважити, що підприємство
виконало взяті за контрактами зобов’язання. Завдячуючи такій плідній співпраці
менеджменту заводу та трудового колективу, «Більшовик» стабільно здійснював
нарахування робітникам та необхідні
відрахування у державний бюджет, планово розраховувався за комунальні послуги,
погашав відповідно до графіку заборгованість минулих періодів.
Так, протягом 2017-го працівникам
заводу було нараховано та виплачено
18 млн. 211 тис. грн. заробітної плати.
Ця стаття заводського бюджету щорічно
неухильно зростає. Кожен з працівників
на особистому гаманці відчуває, що зарплата, порівняно з тим же 2014-м, підвищилася.
Виплата єдиного соціального внеску
до державного бюджету склала 5 млн.
691 тис. грн., податок з доходів фізичних
осіб – 3 млн. 612 тисяч грн., військовий
збір – 284 тисячі грн. Податок на додану
вартість склав 8 млн. 189 тис. грн.
Не має поточних заборгованостей
наше підприємство і по сплаті рахунків
за комунальні послуги. У минулому році
«Більшовик» за електроенергію сплатив

складають 14 млн. грн. Вони почали утворюватися протягом 2012-2014 років.
Ще проблемне питання – земельний
податок, який у 2016 році після внесення
9 млн. 438 тис. грн. В цю суму входить відповідних змін Київською міською дері планове погашення боргів минулих жадміністрацією виріс у тому числі і для
періодів. 291 тис. грн виплачена по ра- нашого підприємства майже у 9 разів. На
хункам за воду, а на додаток – 288 тисяч сьогоднішній день сплата його у повному
– виплата боргів, які теж накопичувалися обсязі є непід’ємним фінансовим тягарем
протягом тривалого часу.
для «Більшовика». По суті цей «подаІнша важлива стаття витрат – капіта- ток-мільйонер» не дає можливості вивеловкладення у виробничі потужності. сти підприємство з затяжної кризи.
Протягом минулого року завод вклав поПідводячи загальний підсумок діяльнад 3 млн. гривень у ремонт виробничих ності підприємства необхідно відмітити,
приміщень та власного обладнання, його що протягом 2017 року загальний дохід
модернізацію.
склав понад 83 млн. грн.
Одночасно необхідно сказати про
Багато це чи мало? Як оцінити цей реборги, які не дають заводу розвиватися у зультат? Кожен заводчанин бачить, що
повній мірі. В першу чергу це заборгова- кількість замовлень поступово зростає,
ності по єдиному соціальному внеску, які про «Більшовик» починають згадувати
колишні постійні клієнти, в тому
числі і закордонні, менеджмент
підприємства проявляє ділову
активність. Позитивним фактором є і той факт, що заробітна
платня виплачується регулярно
і її рівень поступово зростає.
Приходять на завод і нові робітники. Що безумовно гальмує
розвиток, так це багатомільйонні
борги, які є своєрідним тягарем і
їх необхідно віддавати!
А закінчити звіт вважаю за необхідне українським прислів’ям:
праця людину годує, а лінь марнує. Загальний успіх колективу
На фото: гумозмішувальна камера на
заводу залежить від кожного з
270 літрів готується для відправки у Шрі-Ланку
нас на своєму робочому місці.
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Свято весни

З вірою у найкраще
Напередодні Міжнародного жіночого дня редакція звернулася до наших
працівниць з проханням поділитися побажаннями та мріями. Крім того, нас
цікавили і думки щодо змін, які проходять на підприємстві.
Черниш Надія Володимирівна – начальник термічної дільниці № 35 (працює
на заводі з 1997 року)
– Хотілося б привітати представниць прекрасної статі зі святом та побажати їм всього найкращого. В-першу чергу, щоб була
улюблена робота, а наша праця цінилася та
була затребувана. По-друге, щоб чоловіки
дарували улюбленим жінкам квіти і турбувалися про нас постійно! А нашому заводу
– омолоджуватися, а ми, досвідчені фахівці,
обов’язково підготуємо гідну заміну.
Фішман Іда Ісааківна – провідний
економіст відділу орендних відносин
(працює на заводі з 1968 року)
– У перші дні весни хочу побажати всім
заводчанам сонячних теплих днів та здійснення заповітних мрій. А нашому підприємству – процвітання та економічного
зростання. Дуже хочеться щоб у нашій
країні запанував мир, а наші громадяни
стали більш заможнішими.

– Культура людина визначається по
його відношенню до книги. Я мрію, щоб
заводське просвітницьке надбання у вигляді бібліотеки і надалі служило нашим
працівникам. Інтернет або соціальна
мережа ніколи не замінять друковане
видання. Хочу відзначити, що книги
користуються попитом у наших працівників. А нашим жінкам бажаю здоров’я,
родинного щастя, здійснення власних
мрій.
Деречина Анна Василівна – провідний інженер відділу головного енергетика (працює на заводі з 2007 року)
– Хочу побажати нашим жінкам гарного настрою, благополуччя, тепла та
затишку в рідній домівці, гармонії, щастя
та любові! А нашому колективу – омолоджуватися, щоб приходили на завод
молоді спеціалісти. Сьогодні це зовсім
інші юнаки та дівчата ніж ті ж десять років
тому! Нам є чому їх навчити і самим перейняти деякі технічні знання.

Ващук Вікторія Іпатіївна – завідувач
бібліотекою (працює на заводі з 1972 року)

Костина Юлія Василівна – заступник

начальника відділу кадрів (працює на заводі з 2006 року)
– Хочу побажати всім жінкам заводу
родинного щастя, добра і любові! Щоб
кожен день вони зустрічали з посмішкою,
з передчуттям радості, із впевненістю і
спокоєм.
Приємно відмітити, що до нас частіше
стала звертатися молодь. Відчувається,
що проходить зміна поколінь. А заводу
хочу побажати розвиватися, мати замовлення та надалі виробляти унікальну
продукцію. Саме цим і славився завжди
«Більшовик»!
Криворот Марина Олександрівна –
провідний бухгалтер (працює на заводі
з 2004 року)
– Як кожна жінка мрію, щоб з приходом
весни у душі панував святковий настрій,
а на вулиці встановилася тепла сонячна
погода. Кожна з нас, звичайно, чекатиме
квітів та уваги.
Що стосується нашого заводу, то
сподіваюсь, що у всіх сферах його діяльності запанує фінансова стабільність.
Вірю, що у колектив приходитимуть
молоді фахівці, зростатиме кількість
замовлень, а у цехах домінуватиме
робочий настрій. Приємно відзначити,
що керівництво підприємства дбає про
наших працівників: зростають зарплати, заводоуправління переїхало у нове
приміщення. Позитивні зрушення видно
і неозброєним оком!

Фотофакт

Чудова традиція народжується у колективі нашого
заводу. Цьогоріч у період різдвяних свят у цехи підприємства завітали справжні колядники. Робітники
з радістю прийняли шановних гостей та підтримали
співаючих.
Сподіваємося, що наступного року заводські колядники піднімуть настрій і будуть співати та засівати
у домівках наших заводчан. Адже коляда у історичному розумінні – це свого роду заклинання, щоб майбутній рік приніс родинне щастя та удачу. А ми обов’язково про це розповімо!
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Вітаємо ювілярів, які народилися у січні-лютому!
Адміністрація ПАТ «НВП «Більшовик», заводський комітет, об’єднаний профспілковий комітет та Рада ветеранів заводу
щиро вітають працівників та ветеранів підприємства, які у січні-лютому 2018 року досягли ювілейної дати з дня народження.
З нагоди 90-річчя:
Майборода Василь Денисович –
ветеран підприємства.

З нагоди 85-річчя:
Соломаха Анатолій Леонідович –
ветеран підприємства;
Півець Аліна Іванівна – ветеран
підприємства.

З нагоди 80-річчя:
Семідочна Галина
Лаврентіївна – ветеран
підприємства.

З нагоди 75-річчя:
Боднарьова Раїса Олексіївна –
ветеран підприємства.

З нагоди 70-річчя:
Лясковська Лариса Іванівна –
ветеран підприємства.

З нагоди 65-річчя:
Жереб Василь Миколайович –
менеджер з постачання;
Уманець Ганна Андріївна –
охоронник відділу охорони та
протипожежної безпеки;
Бордусь Дмитро Васильович
– електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
механоскладального цеху № 1;
Хоменко Надія Іванівна – ветеран
підприємства.

З нагоди 60-річчя:
Денисюк Василь Володимирович –
терміст термічної дільниці № 35;
Цибульський Григорій Миколайович
– слюсар-сантехнік теплосилового
цеху № 14.

З нагоди 55-річчя:
Яренко Світлана Віталіївна –

Підтримуючи пропозицію щодо відзначення заводчан, які мають багаторічний
безперервний стаж роботи на нашому підприємстві, ми відтепер поздоровлятимемо їх на сторінках «Машинобудівника».
Сьогодні вітаємо працівників підприємства, які сумлінно працюючи на заводі,
святкують трудовий ювілей протягом січня-лютого!
Трудовий стаж 45 років:
Баклан Петро Миколайович –
котельник дільниці № 6 котельноскладального цеху № 29 (працює
на заводі з 17.01.1973 року);
Довбуш Анатолій Дмитрович –
начальник відділу контролю якості
та стандартизації (працює на заводі
з 02.01.1973 року).

Трудовий стаж 40 років:
Житовоз Олександр Савович –
слюсар-електромонтажник
електроремонтного цеху № 15
(працює на заводі з 20.01.1978 року);

« МАШИНОБУДІВНИК »
газета трудового колективу ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК»
Видається з грудня 1922 року українською мовою.
Наша адреса: 03057, Київ, проспект Перемоги 49/2
ПАТ «НВП «Більшовик», редакція газети
«Машинобудівник».

Лепеха Віра Миколаївна – інженер
групи автоматизованої обробки
бухгалтерської документації відділу
автоматизованих систем управління
виробництвом (працює на заводі
з 12.01.1978 року);
Розводовський Анатолій
Дмитрович – токар-розточувальник
дільниці № 4 механоскладального
цеху № 1 (працює на заводі
з 26.01.1978 року).

Трудовий стаж 35 років:
Божок Олександр
Миколайович – електромонтер

Комп’ютерна верстка та друк
виконані на обладнанні підприємства.
Реєстрація свідоцтво Кі №484 від
14.03.2000
Наклад 300 примірників.

охоронник відділу охорони та
протипожежної безпеки;
Марисенко Hаталія Іванівна
– секретар адміністративногосподарського відділу;
Бабій Анатолій Васильович –
терміст термічної дільниці № 35.

З нагоди 50-річчя:
Никитенко Сергій Миколайович
– слюсар-ремонтник ремонтноінструментальної дільниця

З нагоди 45-річчя:
Ступак Лариса Антонівна –
завідувач науково-проектного відділу
СКБ

З нагоди 40-річчя:
Тригубенко Сергій Вікторович
– токар-розточувальник
механоскладального цеху № 01.

з ремонту та обслуговування
електроустаткування
механоскладального цеху № 1
(працює на заводі з 06.01.1983 року);
Корженко Олександр
Олександрович – різальник на
пилах, ножівках та верстатах
дільниці № 8 котельно-складального
цеху № 29 (працює на заводі
з 21.01.1983 року).

Трудовий стаж 15 років:
Тарасенко Ірина Вікторівна –
завідувач конструкторським
відділом СКБ (працює на заводі
з 10.02.2003 року).

Трудовий стаж 10 років:
Вертюх Віталій Федорович –
водій автотранспортних засобів
транспортного відділу (працює
на заводі з 21.01.2008 року).

Погляди та думки авторів не завжди
збігаються з поглядами редакції
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