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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ АТ «ПКМЗ»

Конституційна ніч
Від самого моменту набуття неза-

лежності над проектом нової Консти-
туції України працювало декілька груп. 
Питання прийняття Основного Закону 
було таким нагальним, що у 1996 році 
президент змушений був призначити 
на 25 вересня 1996 року всеукраїнсь-
кий референдум. На ньому мала бути 
затверджена конституція у випадку, 
якщо народні депутати не дійшли б зго-
ди щодо остаточного варіанту тексту. 
Однак парламентарії встигли. Після 
цілої доби безперервної праці з 27 по 
28 червня 1996 року парламент прийняв 
Конституцію України. «За» проголосу-
вало 315 народних обранців.

Ще не Конституція, лише договір
В незалежній Україні до прийнят-

тя нового Закону продовжувала діяти 
Конституція Української РСР 1978 року. 
У 1995-му прийняли Конституційний 
Договір між Верховною радою та Пре-

зидентом. Він містив основні засади ор-
ганізації та функціонування державної 
влади і місцевого самоврядування на 
період до прийняття нової Конституції. 

Константа
Конституція України є Законом Украї-

ни, однак її стаття 8 гарантує їй певну 
винятковість з-поміж інших законів. В 
ній закріплено: «Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Закони 
та інші нормативно-правові акти прий-
маються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй».

Мова
В статті 10 закріплено, що держав-

ною мовою в державі є українська. Од-
нак, в тій самій статті окремо виділяєть-
ся захист російської мови. Важливо 
зрозуміти, що це надає їй трохи вищий 
статус за інші іноземні, але не рівняє її 
статус з українською мовою. 

За оцінкою фахівців з права саме 
така невизначеність дає можливість 

деяким політикам спекулювати на мов-
ному питанні. Доцільно було б уникнути 
неоднозначності та надати однакового 
статусу всім іноземним мовам.

Слово про Бога
Конституція України в статті 35 за-

кріпила світський статус держави, відо-
кремивши від неї церкву і релігійні ор-
ганізації, а школи від церкви. Звичайно, 
це обумовлено історичним досвідом, 
який довів, що влада має належати 
виключно світським органам, а церква 
повинна існувати відокремлено. Од-
нак, незважаючи на такий секуляризм 
Основного Закону, звернення до Бога 
в ньому є. Воно міститься в преамбулі, 
у словах «...усвідомлюючи відповідаль-
ність перед Богом…». 

Крим наш!
Від недавнього часу питання тери-

торіальної цілісності України набуло 
великої актуальності. Однак, для того, 
щоб розвіяти неправдиві новини та без-
підставні аргументи, достатньо звер-
нутися до статті 73 Конституції. В ній 
зазначено, що виключно всеукраїнсь-
ким референдумом вирішуються питан-
ня про зміну території держави.

МАШИНОБУДІВНИКМАШИНОБУДІВНИК

В документі зазначається, що упро-
довж минулого року в країні зафіксова-
но 4235 нещасних випадків, пов’язаних 
з виробництвом (у 2016р. – 4287 випад-
ків). Кількість потерпілих від таких не-
щасних випадків становила 4400 осіб 
(у 2016р. – 4429 осіб). Серед потерпілих 
81 особа була у стані алкогольного чи 
наркотичного сп’яніння. На виробництві 
загинула 291 особа, у тому числі 32 жін-
ки (у 2016р. – відповідно 357 осіб і 34 жін-
ки). В результаті нещасних випадків на 

виробництві 475 особам згодом була 
встановлена інвалідність.

Як свідчить аналіз, 70% смертельних 
випадків викликані п’ятьма причинами: 
смерть від падіння, смерть в результаті об-
валення предметів на постраждалих, вибу-
хи газових балонів, дорожньо-транспортні 
пригоди на будівельних майданчиках.

Також велика кількість смертельних 
випадків та травмування були викликані 
порушеннями техніки безпеки (несправне 
обладнання), проведенням зварювання у 

вибухонебезпечному середовищі, необе-
режність через нетверезий стан на роботі.

Крім того, кількість нещасних випадків 
при побутовому, непрофесійному будівни-
цтві значно вище: щорічно серйозні травми 
при виконанні домашніх робіт отримують 
понад двох мільйонів українців. З них гине 
близько 10 тисяч осіб, а 28 тисяч – стають 
інвалідами. Причини травматизму – вибух 
газових балонів, ураження струмом, нео-
бережне поводження з електроінструмен-
тами, опіки кислотами і лугами.

Фундамент країни

Офіційно

Державна служба статистики оприлюднила зведений звіт за 2017 рік щодо травматизму 
на виробництві.

Основний закон

28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України, яка закріпила фун-
дамент правової політики держави в найважливіших сферах. Її  текст за понад 
20-річну історію вивчено досконало. Разом з тим, історики виділяють цікаві 
факти про цей важливий документ. Одні з них є історичними, інші – політични-
ми, треті цікаві з правової точки зору. Проведемо невеличкий екскурс.



шився у порівнянні з минулим періодом 
на 13,7%», – додав він.

Заступник директора – начальник 
управління промисловості та інноваційної 
політики Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА Ана-
толій Баган, звертаючись до підприємців 
зазначив, що виставка зосереджена на 
просуванні продукції промислових під-
приємств на міжнародний ринок.

– Ми відмовилися від російського 
ринку і ключовим питанням було замі-
щення його відповідними міжнародними 
сегментами. Саме тому міською владою 
приділяється велика увага по підтримці 
просування продукції київських вироб-
ників на міжнародні ринки, – зауважив 
він.

Цей корисний захід дає можливість 
промисловцям столичного регіону ознай-
омити споживачів зі своїми товарами, ро-
звинути ділові зв’язки,  подивитися «чим 
дихають» партнери по галузі. 
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В експозиції були представлені про-
мислові підприємства машинобудівної, 
оборонної, харчової, легкої, фармацев-
тичної галузей; виробники будівельних 
матеріалів, медичної техніки, хімічної 
продукції; компанії, що працюють у сфері 
енергетики та енергоефективності, еко-
логії, транспорту, поліграфії, а також ін-
формаційних технологій та інноваційної 
інфраструктури.

Під час прес-конференції з нагоди 
відкриття експозицій, директор Депар-
таменту промисловості та розвитку під-
приємництва КМДА Андрій Мельничук 
повідомив, що мета виставки полягає у 
демонстрації столичними промисловими 
підприємствами власних досягнень та 
презентації потенціалу. 

– Вже втретє ми збираємо столичних 
товаровиробників. Цьогорічний захід 
«Зроблено в Києві» буде найсмаштабні-
ший, експозиційна площа зросла вдвічі. 
В перший рік при проведені виставки 

брав участь 71 учасник, цього року на 
3500 кв. м розміщено вже понад 300 
столичних підприємств різних галузей 
та науково-дослідницьких організацій, 
– зазначив Андрій Мельничук. Він також 
відзначив, що за останніми статистични-
ми даними за І квартал поточного року 
спостерігається позитивна експортна 
динаміка столичних виробників. «Так, 
експорт товарів до країн Європейського 
Союзу склав 932 млн доларів та збіль-

Подія

5 червня в столичному Міжнародному 
виставковому центрі відбулася щорічна 
виставка-презентація промислової про-
дукції та науково-технічних досягнень під 
загальним гаслом «Зроблено в Києві». 
Головним організатором цього заходу 
виступила Київська міська державна ад-
міністрація (КМДА). У проведенні вистав-
ки взяв участь і «Перший київський ма-
шинобудівний завод».

Будівля Міжнародного виставкового центру на початку 
роботи виставок-презентацій «Зроблено в Києві».

Зроблено 
в Києві!

Представники заводу 
у секції підприємства

Перший заступник 
голови Київської міської 
державної адміністрації 
Микола Поворозник 
(голова організаційного 
комітету) та віце-
президент Національної 
академії наук України 
Антон Наумовець (член 
організаційного комітету) 
під час огляду сектору 
машинобудування.Секція нашого заводу

Відвідувачі цікавляться виробничими 
можливостями заводу
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Подія

Традиції

Нещодавно делегація Першого київсь-
кого машинобудівного заводу перебува-
ла у Німеччині, де відбувалася зустріч з 
місцевим бізнесом. Зарубіжні партне-
ри за підтримки посольства України у 
Німеччині організували форум «Німець-
ко-Українська інтеграція промисловості: 
співпраця, замовлення, технології, пер-
спективи, інвестиції, майбутнє»

Крім нашого заводу запрошення на 
участь у бізнес-зустрічі отримали і інші 
українські підприємства, які займаються 
автоматизацією процесів,   створюють 
роботизовані пристрої, а також виро-
бляють устаткування для переробки ма-
теріалів. 

Сектор українського машинобудуван-
ня представляв наш завод, а також під-
приємство, що розташоване у Жашкові. 
На форумі були присутні представники 
бізнес-кіл Німеччини, в тому числі керів-
ництво заводу, на якому експлуатується 

обладнання, вироблене нашими праців-
никами. Зарубіжні партнери високо оці-
нили його надійність і працездатність, а 
також вивчили питання щодо проведення 
капітального ремонту гумозмішувача 
та вальців. Крім того іноземців цікавила 
можливість закупівлі нового обладнання, 
а також технічні новинки, які українське 
підприємство впровадило в нове облад-
нання. 

Інше німецьке підприємство вивчає 
наші можливості по організації коопера-
ції з механічної обробки великогабарит-
них деталей. З ними  ведеться робота з 
опрацювання реальних проектів.

Загалом бізнес-форум показав, що 
європейський ринок цікавить можливості 
наших підприємств щодо виробу різно-
манітного обладнання машинобудівного 
сектору. 

У третій четвер травня в Україні відзна-
чають День вишиванки. Цього року свято 
випало на 17 травня. 

Ідею акції Всесвітній день вишиванки 
у 2006 році запропонувала студентка фа-
культету історії, політології та міжнарод-
них відносин Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Леся 
Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї і 
святкування стала вишиванка Ігоря Жита-
рюка, яку він регулярно надягав на пари, як 
і багато інших студентів. Леся запропонува-
ла одногрупникам і студентам вибрати один 
день і всім разом одягнути вишиванки.

Спочатку їх одягли кілька десятків сту-
дентів та кілька викладачів факультету. І 
вже протягом наступних років свято роз-
рослося до всеукраїнського рівня, у ньому 
почала брати участь українська діаспо-

ра по всьому світу, а також прихильники 
України.

У цей день мільйони людей одягають 
вишиті сорочки на виробництво, до школи, 
вузу, дитячого садочку, офісу або просто 
на прогулянку. В акції беруть участь люди 
різного віку та соціального становища. 
Нова традиція не прив’язана до будь-яких 
політичних чи релігійних поглядів, а має 
на меті нагадати громадянам країни про їх 
етнічну приналежність і відродити народні 
звичаї.

 Не став виключенням і наш завод. Чи-
мало робітників прийшли на підприємство 
у традиційному українському одязі. Ми 
сфотографували деяких з них на робочих 
місцях. Сподіваємося що наступного року 
редакція зробить колективний знімок, що в 
подальшому стане гарною традицією.

ЦІКАВО ЗНАТИ:
Вишиванка є не тільки тра-

диційним українським одягом, а й 
оберегом. Символи і кольори, які 
використовуються при вишивці, 
володіють певним змістом.

* * *
Традиційно вишивали дівчата, 

які готували собі посаг, збираючи 
його в спеціальну скриню. Зазвичай 
дівчина могла похвалитися 30-
40  сорочками, середнього достат-
ку – 50-70, а багаті – 100.

* * *
Сорочку для немовляти вишива-

ла мама чи бабуся, під час роботи 
співали пісні, молилися. Вважалося, 
що так вишиванка стає справжнім 
оберегом.

Генеральний директор 
Роман Білоскурський

Начальник планово-
еко номічного відділу 
Наталія Міненко

Начальник бюро авто-
матизації та інформ-
те хнологій Сергій 
Васильєв

Директор з питань 
виробництва Микола 
Іванушко

Начальник адміністра-
тивно-господарського 
відділу Іван Андруш-
кевич
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Комп’ютерна 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 90-річчя:
Барабанова Неоніла Фридріхівна – 
ветеран підприємства;
Рудак Ольга Олександрівна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 85-річчя:
Кушніренко Раїса Марківна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 80-річчя:
Козюк Володимир Кузьмич – 
ветеран підприємства.

З нагоди 70-річчя: 
Веремеєнко Ганна Іванівна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 60-річчя:
Стецюк Дмитро Анатолійович – 
котельник 5 розряду котельно-
складального цеху № 29;

Фогель Борис Валентинович – 
інженер-конструктор 1 категорії 
відділу головного механіка;
Андрушкевич Іван Васильович – 
начальник адміністративно-
господарського відділу;
Чепурний Володимир Опанасович – 
ветеран підприємства;
Єрмоленко Любов Федорівна – 
ветеран підприємства.

З нагоди 55-річчя:
Корольчук Юрій Миколайович – 
транспортувальник адміністративно-
господарського відділу 
Лигомина Світлана 
Григорівна – машиніст крана 
механоскладального цеху № 1 
 

 З нагоди 45-річчя: 
Крицька Світлана Петрівна – 
охоронник бази «Альбатрос».

Трудовий стаж 40 років:
Литвин Володимир Іванович – 
(працює на заводі з 05.06.1978 року);
Борщ Микола Григорович – (працює 
на заводі з 23.06.1978 року).

Трудовий стаж 35 років:
Уманець Ганна Андріївна – (працює 
на заводі з 01.06.1983 року).

Трудовий колектив АТ «ПКМЗ» щиро-
сердечно вітає заводчан, які мають бага-
торічний безперервний стаж на нашому 
підприємстві та святкують трудовий 
ювілей протягом травня-червня!

В дні пам’яті та примирення, коли 
все людство згадує мільйонні жертви 
та руйнівні наслідки Другої світової вій-
ни, на нашому заводі відбулася зустріч 
Генерального директора підприємства 
Романа Білоскурського з ветеранами. 
На початку заходів були покладені 
квіти до пам’ятника заводчанам, які не повернулись 
з фронту, а також вшановано пам’ять усіх загиблих.

Далі відбулася розмова з керівництвом заводу. Ве-
терани висловили надію, що підприємство працюва-
тиме і надалі, а робітники будуть завантажені новими 
замовленнями.

Роман Євгенович в свою чергу запевнив вете-
ранів, що він та керівна ланка прикладуть максимум 
зусиль, щоб Перший Київський машинобудівний 
завод розвивався, а виробнича слава підприємства 
тільки примножувалася.

Фотофакт

Адміністрація АТ «ПКМЗ», заводський комітет, об’єднаний профспілко-
вий комітет та Рада ветеранів заводу щиро вітають працівників та вете-
ранів підприємства, які у травні-червні 2018 року досягли ювілейної дати 
з дня народження.

Вітаємо ювілярів, які народилися у травні-червні!


