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Сергій Філоненко: «ПРОДУКЦІЯ ЗАВОДУ
НЕ ЛИШЕ ЯКІСНА, А Й КОНКУРЕНТОЗДАТНА»

Про це та інше – в інтерв’ю
з директором Державного
підприємства «Ізюмський
приладобудівний завод»
С.В.ФІЛОНЕНКОМ.
Кор.: – Сергію Вікторовичу,
майже рік тому на сторінках
міськрайонної газети ми інформували ізюмську громаду про
стан справ на підприємстві. Тоді
йшлося про необхідність модернізації виробництва, потребу
максимальної завантаженості
виробничих потужностей. Чи
вдалося щось зробити за минулий
період?
– Слід зазначити, що ІПЗ
– єдине в місті виробниче підприємство, яке забезпечує роботою близько тисячі працівників. Тому увага засобів масової
інформації до його досягнень
і проблем досить висока. Насамперед, хотів би зазначити,
що керівництво заводу завжди
відкрите для конструктивного спілкування. Намагаємося
вести постійний діалог з представниками влади, ветеранами підприємства, всією громадою. Через засоби масової
інформації знайомимо з новинами підприємства. Приміром,
на сторінках журналу Defense
Express та центрального друкованого органу Міністерства оборони України «Народна армія»
читачі знайомляться зі зразками
приладів ДП ІПЗ, які пройшли
випробування та надійшли до
українського війська.
Слід підкреслити, завод
працює стабільно. Портфель
замовлень сформовано до кінця
поточного року. Деякі виробничі
підрозділи працюють навіть у
три зміни. Прилади для протитанкових ракетних комплексів,

С.В.Філоненко.
системи керування вогнем,
модернізація приладів денного та нічного бачення для
бронетехніки, приціли для переносного гранатомету тощо –
продукція, яку з повним правом
відносимо до значних досягнень
інженерної думки колективу.
Триває модернізація виробничих потужностей, зокрема,
«скловарного серця» заводу –
горшкової скловарної печі. Вона
отримала сучасну автоматизовану систему керування процесами. Застарілі та зношені частини було замінено сучасними
матеріалами. Підсумком такої
модернізації стала можливість
отримання більш якісного
оптичного скла, характеристики якого майже тотожні з
найкращими європейськими
зразками. В активі Ізюмських
скловарів є технології виробництва унікальних марок скла,
яке ніде в світі, крім ДП ІПЗ, не

новини коротко
АКЦІЯ «ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»
РОЗПОЧНЕТЬСЯ 21 БЕРЕЗНЯ
За інформацією директора Департаменту екології та
природних ресурсів ХОДА Ігоря Капусника, з 21 березня
розпочинається щорічна Всеукраїнська акція «За чисте
довкілля». Під час заходів з благоустрою планується забезпечити чистоту і порядок в населених пунктах, ліквідувати
несанкціоновані сміттєзвалища, прибрати та привести до
належного санітарного стану прибудинкові території, парки,
сквери, висадити дерева, кущі, квітники та газони.
БАЛОННИЙ СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ
ПОДОРОЖЧАЄ НА 22 ВІДСОТКИ
Вартість балонного скрапленого газу для споживачів
Харківської області з 16 березня зросте на 22%. Як повідомили в
прес-службі компанії "Харківгаз", ціна одного балона місткістю
50 л (21 кг) становитиме 217 грн. (з урахуванням ПДВ та вартості
доставки споживачеві).
ДОЛЮ ПАМ'ЯТНИКА ЛЕНІНУ
ВИРІШИТЬ ГРОМАДА
До виконкому Ізюмської міськради надійшов лист
від ініціативної групи міста щодо пам’ятника В.І. Леніну.
Пропонується провести громадські слухання, аби в
цивілізований спосіб вирішити долю історичної споруди. Планується розглянути питання щодо перенесення
на територію краєзнавчого музею монумента Ілліча, а на
звільненому постаменті поставити пам’ятник засновнику міста
Ізюма козацькому полковнику Г. Донець-Захаржевському. Крім
того, є намір перейменувати пр. Леніна на пр. Олега Мичака.
ОСВІТЯНИ РАЙОНУ ВШАНУВАЛИ
ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Пройшов районний етап Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2015". У номінації "Українська мова та література"
взяла участь вчитель Комарівської ЗОШ І-ІІ ступенів
В.Руб льовська, у номінації "Образотворче мистецтво" –
вчителі Липчанівського та Бугаївського НВК Л.Антонова
та О.Лещенко. Після підбиття підсумків стало відомо, що
переможцем стала Вікторія Рубльовська. Кращим вихователем року визнано представницю дошкільного підрозділу
Капитолівського НВК Олену Лещенко.
СЕЗОНУ ПОЛЮВАННЯ
ЦЬОГОРІЧ НЕ БУДЕ
В області розроблено додаткові заходи щодо заборони
відкриття сезону полювання на території Харківщини. Як
повідомив радник відділу по забезпеченню діяльності голови
облдержадміністрації та його заступників В’ячеслав Маслов,
заборона діятиме до завершення антитерористичної операції.
Рекомендовано обласному управлінню лісового та мисливського господарства провести роз’яснювальну роботу серед
користувачів мисливських угідь.

виготовляється. Наші фахівці
ведуть розробку і реалізацію
ряду проектів не лише в рамках
кооперації вітчизняного ВПК, а
й на міжнародному рівні.
Кор.: – Наскільки відомо,
при пинення співпраці з Російською Федерацією спонукало
підприємства «Укроборонпрому»
шукати нові ринки збуту. Як це
відбувається у вас?
– В активну фазу така переорієнтація увійшла то рік.
Підтримуючи вимоги ДК «Укроборонпром», колектив заводу планомірно перейшов на
нові виробничі рейки, скоригував потреби, доволі оперативно переорієнтувався на
інші, в основному, європейські, ринки. Показник такого імпортозаміщення (заміщення імпортних товарів
вітчизняними) сягає 40% по
придбанню ТМЦ (товарноматеріальні цінності), а реалі-

зація приладів спеціального
призначення на внутрішньому
ринку компенсувала втрати від
російських контрактів.
Кор.: – Як вплинула економічна криза на роботу під приємства?
– Звісно, загальні економічні
тенденції вносять певні корективи в процес роботи, у
формування конкурентоспроможних пропозицій, знаходять
відображення в прайсових показниках. Але все це корегується
на рівні керівної ланки. Потреби
виробництва забезпечуються в
повному обсязі, заробітна плата
працівників індексується, тобто
завод в умовах економічної кризи працює стабільно. Заслуга в
цьому всього трудового колективу. Працівники максимально
сконцентровані на досягненні
результатів. Відповідно є і виконання плану, і випуск продукції,
і матеріальна захищеність за-

водчан.
Кор.: – Чи має приладобудівний завод вихід на ринок Європейського союзу?
– Європі давно відома
продукція Ізюмського приладобудівного заводу. Про відні
фірми Данії, Франції, Бельгії,
інших країн мають тісні контакти в розробці спільних проектів. Прикладом може слугувати співпраця з однією з
бельгійських компаній, результатом якої стало виготовлення
приладу наведення системи
керування вогнем бронетранспортеру, співпраця з французькими колегами в рамках
створення гіростабілізованої
платформи для гелікоптера
тощо. І робота в цьому напрямку
триває. Скажімо, нещодавно в
складі об’єднаної делегації ДК
«Укроборонпром» я відвідав
провідні підприємства ВПК
Польщі. Тум було проведено низку зустрічей, підписано
протоколи про наміри. Окремо слід відзначити географію
Ізюмського оптичного скла:
Сполучені Штати Америки,
Ізраїль, європейські країни,
Білорусь і т.д.
Кор.: – Побутує думка, що
українські товари нікому не
потрібні в Європі. Чи це так?
– Ні, це не так. Продукція
нашого заводу, скажімо, не
тільки якісна, але й конкурентоздатна. Вона затребувана на
європейських теренах, хоча й
вимагає постійного удосконалення, відповідності світовим
стандартам. Крім того, ряд закордонних контрактів засвідчують,
що підприємство успішно опанувало цей напрямок діяльності.
Спільними зусиллями фахівців
ДП ІПЗ та ДК «Укроборонпром»

сподіваємося на значне розширення присутності української
продукції, в тому числі й ізюмської, на європейських ринках,
наразі маємо всі підстави для
успіху в цій сфері.
Кор.: – Приладобудівний завод – найбільше бюджетоутворююче підприємство міста.
Які основні техніко-економічні
показники за минулий рік ? Чи є
заборгованість по зарплаті?
– Підкреслю, за підсумками
роботи підприємство отримало торік майже 9,7 млн. грн.
чистого прибутку. Сплачено
майже 18,8 млн. грн. податків
до бюджетів усіх рівнів, в тому
числі до місцевого – майже
2,8 млн. грн. Кожен працівник
отримав грошове заохочення.
Вже наприкінці минулого та на
початку поточного року рівень
заробітної плати зріс. Наступне
таке підвищення заплановано
восени. Оптимізму додає те,
що потужності підприємства
завантажені до кінця року. Слід
додати, завод утримує на балансі
об’єкти соціально-культурного
призначення, зокрема медикосанітарну частину та базу відпочинку, турбується не тільки
про своїх працівників, але й про
мешканців мікрорайону ІПЗ.
Тож користуючись нагодою,
бажаю читачам міськрайонної
газети здоров’я, творчої наснаги та процвітання, а всім
нам – мирного неба. Дякую за
запитання.
Вів розмову
К.ГРИГОРЕНКО.
P.S. Матеріал підготовлено за
сприяння прес-служби ДП «Ізюмський приладобудівний завод» та
в рамках Інформаційної кампанії
«Сильніші разом!»

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

З хати по нитці – сироті свитина
Дане прислів’я, як ніяке інше,
свідчить про важливу роль
спільних дій у розв’язанні
нагальних проблем захисту
знедолених. Особливо це
актуально з огляду на останні
події в Україні, коли Ізюм –
донедавна прифронтове місто
став надійним прихистком
для багатьох, хто у пошуку
миру змушений був полишити
свої домівки в Луганській та
Донецькій областях.
АБИ СКООРДИНУВАТИ
зусилля між державними, самоврядними структурами та
добровільними формуваннями,
з ініціативи міського управління
праці та соцзахисту населення
цими днями було організовано
засідання «круглого столу». В
обговоренні проблемних питань взяли участь представники
Пенсійного фонду, міграційної
служби, центрів зайнятості,
со ціальних служб у справах
сім’ї, дітей та молоді, первинної
медико-санітарної допомоги,
центральної міської лікарні,
во лонтерів та церкви. Як зазначила начальник управління
Надія Петрова, до виходу 505-ї
та 509-ї постанов Кабміну основний тягар з прийому пере селенців на Ізюмщині ліг
на плечі працівників управління Пенсійного фонду та
волонтерів. Клопіт, як кажуть,
мали і вдень, і вночі. Скажімо,
відокремлений підрозділ ГО
«Всеукраїнське об’єднання
«Українські рубежі» у м. Ізюм
на чолі з М.А.Алфьоровою на

добровільних засадах зумів охопити широкий спектр гуманітарної допомоги. Фахівці
з управління праці та соцзахисту населення теж включилися в роботу. За словами
першого заступника керівника
цієї установи Максуди Руденко, на облік було взято 21199
осіб, тобто більше 15,5 тисяч
сімей. Серед новоприбулих –
512 дітей, 898 інвалідів, 18726
пенсіонерів, з яких 654 особи
потребують працевлаштування.
Як повідомила посадовець, за
призначенням грошової допомоги звернулось 1142 сім'ї,
більшість з яких вже мали змогу
її отримати. Позитивний вплив
мала роз’яснювальна робота. На
стендах в управлінні було зосереджено інформацію для осіб,
які шукають роботу (перелік
вакансій, перелік документів для
реєстрації, перелік послуг, які
надаються в центрі зайнятості).
Переконливою стала також інформація з управління
Пенсійного фонду. «Із взятих на
облік 24444 осіб до нас надійшло
23000 електронних справ, оброблено вже – 21000», – сказала
заступник начальника УПФУ
в Ізюмському районі Тетяна
Літвінова. За її словами, для
15000 тимчасово переміщених
осіб минулого місяця пенсія
видавалася, а трьом тисячам ця
процедура була тимчасово призупинена у зв’язку з відсутністю
довідки про реєстрацію.
Заступник директора Ізюмського міскрайонного центру
зайнятості Людмила Базаро-

ва повідомила, що у пошуку
роботи до них звернулося 85
осіб, дев’ять з яких працевлаштовано (5 осіб отримали
допомогу для відкриття власної
справи). На сьогодні кількість
трудових вакансій обмежена. Є
такі, що не відповідають освітньо-кваліфікаційним можливостями шу качів роботи. Ще
однією сут тєвою проблемою,
зазначила Людмила Євгенівна,
став низький рівень заробітку.
На Донбасі переселенці мали
значно більшу зарплату. До
таких людей ставилися з особливою увагою. Було запроваджено індивідуальні бесіди,
де обговорювалися можливості
працевлаштування на постійне
чи тимчасове робоче місце,
враховуючи сімейні обставини, транспортну доступність,
бажаний режим роботи та інші
чинники.
Виступила завідуюча міської
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини КЗОЗ Тетяна
Зміївська. Вона підкреслила,
що до центру первинної медико – санітарної допомоги
Ізюма звернулось 4499 осіб,
з них 568 було проліковано
стаціонарно, 3931 – амбулаторно. На облік було поставлено
також 302 вагітні жінки. За
словами Тетяни Борисівни, всі
відомості про осіб, які звернулися, своєчасно передаються
до аналітичного центру ЦМЛ.
От лише існує проблема у повноцінному забезпеченні процедур лікарськими препаратами.
За словами, заступника головно-

го лікаря ЦМЛ Надії Пишняк,
субвенція, яка надходить від держави, не дозволяє навіть укласти
угоди на безкоштовні рецепти.
Ряд питань порушила керівник волонтерського центру
Ма рина Алфьорова. Як вона
зазначила, за підтримкою до
них звернулось 5350 осіб. 31
багатодітна сім’я проживає на
території міста. Переміщеним
особам видаються продуктові
набори, одяг, засоби гігієни.
Аби урізноманітнити надання безкоштовної допомоги,
нині ведуться перемови зі
спеціалістами різного профілю.
Моральної сторони справи
торкнувся пастор В’ячеслав
Воронін. Зокрема, розповів про
взаємини із переселенцями.
Траплялися випадки, коли люди
задля вигоди говорили у владних
установах, що вони мешкають в
приміщенні церкви баптистів,
хоча насправді туди навіть не
заходили. За словами пастора,
були й такі, що брали довідку для
реєстрації, пожили кілька днів
і, образно кажучи, розчинилися. У зв’язку з цим, начальник
управління праці і соцзахисту
Надія Петрова підкреслила,
що дуже важливо виконувати
законодавство і розпорядження
Президента України стосовно
чіткого контролю місця проживання прибулих із Донбасу.
Учасники «круглого столу»
вирішили координувати свої дії.
Пропозиції стосовно надання
допомоги переміщеним особам
будуть узагальнюватися, прийматиметься спільне рішення.
М.КАЛЮЖНИЙ.

