
Двадцять п’ять років тому здійснилася споконвічна мрія україн-
ського народу – бути господарем на власній землі. Майже тисячу 
років, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, спові-
дувати свої традиції та звичаї не зазнаючи при цьому поневірянь та 
утисків. Отримавши Незалежність без кровопролиття у 1991 році 
ми думали, що економічна, політична, духовна та релігійна свободи 
тепер поняття вічні та невід’ємні не тільки для нас, а й для багатьох 
українських поколінь. 

Трохи більше двадцяти років ми намагались побудувати влас-
ну країну, запровадити інститути державності, стати ближче до 
європейських цінностей. На цьому шляху не все було гладко, але 
суспільство завжди розуміло, що необхідно у нашому спільному 
українському домі виправляти і  вдосконалювати. 

Однак, все змінилось взимку 2013 року. Сьогодні наша держава 
переживає найскладніші часи за всю сучасну історію – військову 
агресію та посягання на незалежність та територіальну цілісність. На 
сході нашої Батьківщини тривають запеклі бої саме за право україн-
ців самим обирати своє майбутнє. Найкращі сини і дочки України 

стали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. 
І вперше за  роки незалежності український прапор, стяг кольорів 
мирного неба і золотого поля залитий кров’ю найкращих синів на-
шого народу і окроплений сльозами їх матерів.

Але наша сильна і мужня, духовно багата нація зможе вистояти 
і у цих випробуваннях – ми переможемо! І не може бути сумніву в 
тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у 
своїй власній державі. 

Впевнений і у безхмарному завтрашньому дні України. Цей день 
обов’язково настане і тим швидше, чим більш свідомо ми працюва-
тимемо сьогодні на благо Батьківщини кожен на своєму робочому 
місці.

СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ! СЛАВА УКРАЇНІ!

Голова правління -
генеральний директор ПАТ «НВП «Більшовик»  

Р. Є. Білоскурський
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Шановні заводчани!

25 років Незалежності
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Welcome Ukraine
Канада відкриває для України власний ринок
Нещодавно в Києві була підписана Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Цей документ закладає 

правові засади режиму вільної торгівлі між нашою країною та однією з найбільших у світі індустріалізованих демо-
кратичних держав. Адже Канада входить до складу Великої сімки (G7), Організації економічного співробітництва та 
розвитку,  разом із США та Мексикою, є учасницею Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

Підписаний в Києві документ відкриває 
можливості для українського бізнесу на 
коротко та довгострокову перспективу, а 
також дозволить диверсифікувати торго-
вельні потоки з України. Угода дозволить 
вітчизняним підприємствам отримати 
більші переваги, скориставшись можли-
востями від безмитного доступу до нового 
чималого ринку. З іншої сторони, відкри-
ваються можливості для імпорту сирови-
ни та передових технологій, що сприятиме 
економічному зростанню нашої держави. 
Президент України Петро Порошенко,  піс-
ля підписання документів заявив, що Уго-
да про зону вільної торгівлі між Україною 
та Канадою набуде чинності негайно, але 
буде імплементована протягом 7 років.

Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман під час неформальної зустрічі 
з Прем’єр-міністром Канади Джастіном 
Трюдо  наголосив, що Україна та Канада 
назавжди стануть стратегічними пар-
тнерами, відкриють нові можливості 
економічно-торговельної співпраці, а від-
носини країн з кожним роком будуть змі-
цнюватися.

Голова Уряду окремо подякував 
Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за 
організацію та особисту участь у Канад-
сько-Українському Бізнес-Форумі, що 

відбувся 20-21 червня в Торонто. «Наші 
економічні відносини мають дуже велику 
перспективу і можуть мати дуже добрий 
прогрес», – зазначив він.

Про цей Форум необхідно сказати більш 
детально, адже до складу української де-
легації входив і Генеральний директор ПАТ 
«НВП «Більшовик» Роман Білоскурський. 
За словами Романа Євгеновича, органі-
зовані заходи стали значною подією, як 
для вітчизняного, так і для канадського 
бізнесу. «Серед п’ятисот учасників були 
представники компаній з обох країн, як 
великого, так середнього та малого біз-
несу. Відбулися панельні дискусії, ділові 
зустрічі з канадськими та українськими 
представниками урядових та приватних 
організацій, заходи для малого і середньо-
го бізнесу та креативна виставка українсь-
ких товарів. Серед спікерів форуму був і 
прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 
Все це стало чудовим стартовим май-
данчиком для українського бізнесу, щоб 
знайти потенційних партнерів, вивчити 
можливості канадського ринку» – заува-
жив Генеральний директор. 

Що стосується нашого підприємства, 
то ринок Канади представляється дуже 
потужним та розвинутим. Він дійсно 
може дати поштовх для розвитку ба-

гатьох підприємств, включаючи і «Біль-
шовик». В-першу чергу нас цікавлять 
заводи, які виробляють автомобільну 
гуму (BRIDGESTONE CANADA INC) та 
переробляють вживані автопокришки 
(BRIDGESTONE/FIRESTONE CDA INC). Також 
у Канаді є безліч фірм, які займаються 
утилізацією автомобілів, і, таким чином, їх 
теж необхідне устаткування по переробці 
старих шин. Однак, щоб мати конкретні 
пропозиції і зацікавить канадських ви-
робників, необхідно  уважно вивчити наші 
можливості та вимоги закордонних пар-
тнерів. І зробити чималі кроки у власному 
розвитку. Тільки таким чином можливо 
забезпечити власне майбутнє у вигляді 
регулярних замовлень та довготривалих 
контрактів.  

Що ж стосується співпраці з Канадою, 
то варто привести думку Посла України 
в Канаді Андрія Шевченка. «У нас є всі 
підстави розраховувати, що ратифікація 
Угоди про зону вільної торгівлі буде швид-
кою. Адже під час візиту Джастіна Трюдо 
в Україну спікер українського парламенту 
Андрій Парубій запевнив, що цей документ 
буде оперативно ратифіковано у Верхов-
ній Раді. Ми сподіваємося на таку саму 
швидкість і з канадського боку», – сказав 
він. Крім того Посол зазначив, що в цьому 
питанні має допомогти дуже потужна гру-
па дружби Канада-Україна в канадському 
парламенті яка складає  85 депутатів.  

Київ. Підписання документів про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Торонто. Канадсько-Український 
Бізнес-Форум. Початок робочих зустрічей.
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Напередодні 25-ї річниці Дня Незалеж-
ності України редакція газети вирішила 
поспілкуватись з заводчанами і спитати 
щодо бачення майбутнього нашої дер-
жави. Вирішили, що висловитись повинні 
як молоді фахівці, так і старожили «Біль-
шовика». Але кому саме надати слово? 
Щоб зберегти символічність публікуємо 
думки тих, хто є ровесником нашої Не-
залежності (народились у 1991 році), 
а також тих заводчан, хто відзначає день 
народження наприкінці серпня – разом 
з  головним святом держави.  

Карнаух Петро Пе-
трович – електро-
монтер з обслуго-
вування підстанції 
електроремонтного 
цеху № 15 (працює 
на заводі з 2010 
року). Народився у 
1991 році.

– Дуже хочеться 
щоб Україна була процвітаючою країною. 
А починати треба з людей похилого віку, 
які сьогодні отримують копійки, намага-
ючись прожити на мізерну пенсію. Влада 
повинна чесно розмовляти з народом 
і показувати власним прикладом від-
критість та прозорість своїх дій. Держава 
зобов’язана платити гідну зарплату педа-
гогам та медикам. Саме ці професії, на 
моє переконання,  є показовими у плані 
відношення країни до своїх громадян. 
Підростаюче покоління хотілось би ба-
чити здоровим та щасливим, а люди се-
реднього віку повинні мати перспективу 
професійного та життєвого плану.

Васильєв Віктор 
Ілліч – менеджер 
із зовнішньоеко-
номічної діяльності 
відділу маркетингу 
(працює на заводі 
з  2015 року).  
Народився у 1991 
році. 

– Країна сьогод-
ні знаходиться в кризовому стані. Війна 
на сході гальмує всі процеси розвитку. Це 
справжня трагедія як для держави в ціло-

му, так і для окремого громадянина. Але, 
незважаючи на такі умови, кожен у кого 
є бажання, може досягти власної мети і 
відбутися як особистість. Є чимало при-
кладів, в тому числі, у сфері підприєм-
ництва. Хоча, на мою думку, легальному 
бізнесу необхідно давати з боку держа-
ви певні преференції. Прикладом для 
України може бути Польща, яка провела 
комплекс економічних та політичних ре-
форм і сьогодні є процвітаючою держа-
вою. Впевнений, що кардинальні зміни 
відбудуться через декілька поколінь. 
Вони вже стануть незворотними. І дітей 
будуть виховувати зовсім по-іншому, 
і умови для розвитку держави будуть 
значно кращими.

    
Войтенко Олег 
Васильович 
– начальник 
відділу правової 
роботи управління 
правової роботи та 
майнових відносин 
(працює на заводі 
з 2015 року).   На-
родився 23 серпня. 

– Україна повинна в подальшому збе-
регти принципи демократії та верховен-
ства права. Дуже важливі права людини, 
які у розвиненому суспільстві є визна-
чальними. Громадяни мають бути освіче-
ними і усвідомлювати, що вони живуть у 
незалежній державі. Саме таку бачу рідну 
Україну у майбутньому. А закінчити хочу 
словами Тараса Григоровича Шевченка: 
«Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, й 
свого не цурайтесь...»  Дуже точно і спра-
ведливо сказано. 

Харченко Леся 
Василівна – на-
чальник плано-
во-економічного 
відділу (працює 
на заводі з  2008 
року).  Народилась 
25 серпня. 

– Всі мої думки 
щодо майбутнього 

країни безумовно пов’язані з сім’єю, рід-
ними та близькими. Хотілось щоб Украї-

на стала розвинутою державою у якій 
комфортно буде жити як старшому по-
колінню так і тим у кого кар’єра і сімейне 
життя попереду. У мене двоє дітей, яким 
10 та 12 років. Мрію, щоб вони дорослі-
шали в успішній країні, яка розвивається 
та має перспективи. Хочеться, щоб наші 
громадяни відповідально відносились 
до своєї роботи,  були більш активними 
та вболівали за свою справу. В цьому 
плані для мене є прикладом власні бать-
ки та дідусь, які на заводі відпрацювали 
тривалий час. Я бачила на власні очі, що 
для них є доручена робота! Звичайно, 
мрію, щоб в нашій країні панував мир та 
злагода.

Фекліна Наталія 
Петрівна – інженер 
з організації та 
нормування праці 
техніко-норму-
вального бюро 
відділу праці та 
заробітної плати 
(працює на заводі 
з  1968 року). 

Народилась 25 серпня. 
– Всі мої думки пов’язані з моєю ро-

диною, дітьми та онуками. До речі, моя 
найстарша онука, якій виповнюється 
дев’ятнадцять років, народилася саме на 
День Незалежності, 24 серпня! Майбутнє 
країни бачу тільки мирним, дуже хочеться 
щоб війна закінчилась, а люди не гинули. 
Крім того, мрію щоб кожен громадянин 
мав роботу і отримував гідну заробітну 
платню. Хочу щоб державні і приватні 
підприємства України вийшли з кризи, 
були завантажені замовленнями, ство-
рювали нові робочі місця. Наприклад, на 
«Більшовику» все життя пропрацювала 
моя мама, роблю зараз я, трудилися син 
та донька. Хотілось щоб і надалі існували 
робочі династії, люди мали перспективу 
на вітчизняних підприємствах.  

Що ж стосується країни, то вважаю, 
що Україна у майбутньому, як будь яка 
інша  розвинута держава, має дбати про 
своїх людей, допомагати кожному гро-
мадянину незалежно від його статусу та 
матеріальних статків. 

Спілкувався Андрій Кучеров

Люди заводу

ЧЕСНА, СПРАВЕДЛИВА, ЗАМОЖНА...
САМЕ ТАКУ УКРАЇНУ БАЧАТЬ ЗАВОДЧАНИ У МАЙБУТНЬОМУ
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Адміністрація ПАТ «НВП «Більшовик» та Рада ветеранів заводу щиро вітають працівників та ветеранів підприємства, які 
у липні-серпні 2016 року досягли ювілейної дати з дня народження.

Вітаємо ювілярів, які народились у липні-серпні!

З нагоди 90-річчя:
Карпенко Ганна Федорівна –  

ветеран підприємства;
Лукашенко Ольга Харитонівна –  

ветеран підприємства.

З нагоди 85-річчя:
Цаплай Надія Леонтіївна  – 
ветеран підприємства;
Бруцька Віра Михайлівна – 
ветеран підприємства;
Покутіна Любов Микитівна –
 ветеран підприємства. 

З нагоди 80-річчя:
Зудін Павло Іванович – 
ветеран підприємства.

З нагоди 75-річчя:
Пільгуїва Антоніна Йосипівна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 70-річчя:
Перепечай Анатолій Павлович – фрезеру-

вальник механоскладального цеху № 4;
Винагіна Світлана Іванівна – ветеран 

підприємства. 

З нагоди 65-річчя:
Даценко Петро Григорович – фрезе-

рувальник ремонтно-інструментальної 
дільниці; 

Бураков Олександр Миколайович – 
електромонтер з обслуговування підстанції 
електроремонтного цеху № 15;

Фішбейн Олександр Якович – директор 
бази відпочинку «Альбатрос»; 

Кубрак Михайло Миколайович –  
слюсар-ремонтник кисневої станції тепло-
силового цеху № 14;

Таран Віра Дмитрівна –  
завідувач сектору СКБ;

Фекліна Наталя Петрівна – інженер 
з організації та нормування праці тех-
ніко-нормувального бюро відділу праці та 
заробітної плати;

Міщенко Анатолій Михайлович –  
токар-карусельник механоскладального 
цеху № 1.

З нагоди 60-річчя:
Городнянська Віра Трохимівна – приби-

ральник службових приміщень механоскла-
дального цеху № 4; 

Коваленко Василь Миколайович – охо-
ронник відділу охорони та протипожежної 
безпеки;

Коваленко Лідія Іллівна – начальник бюро 
відділу головного технолога;

Постолюк  Олександра Анатоліївна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 50-річчя:
Самофал Олександр Миколайович 

– заступник начальника відділу охорони та 
протипожежної безпеки.

З нагоди 55-річчя:
Кирста Олександр Анатолійович – токар 

механоскладального цеху № 4.

З нагоди 45-річчя:
Шепурєв Андрій Олександрович – слю-

сар-ремонтник ремонтно-інструментальної 
дільниці 

З нагоди 40-річчя:
Многоліт Сергій Миколайович – терміст 

термічної дільниці № 35.

З нагоди 35-річчя:
Харченко Леся Василівна – начальник 

планово-економічного відділу.

З нагоди 25-річчя:
Карнаух Петро Петрович – електромонтер 

з обслуговування підстанції електроремонт-
ного цеху № 15.

Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай друзі щиро в Ваш заходять дім,
І буде хліб й до хліба на столі!
Здоров’я й щастя зичим від душі!
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