Ми не помилимося навіть ні на йоту, сказавши,
що ДП «Конструкторське бюро «Південне» є од
ним з найславетніших підприємств світового рівня
в галузі розробки ракетнокосмічної техніки. Йо
го історія – велична і звучна, наповнена легендар
ними справами.
КБ «Південне» свій шлях почало у травні
1951 р. з конструкторського відділу автозаводу
№ 586, тількино підпорядкованого Міністерству
озброєння СРСР. Саме тоді молодий колектив
відділу Головного конструктора цього підприєм
ства розробив принципово важливі напрями
створення ракет стратегічного призначення. У
1954 р. на його базі організовано Особливе
конструкторське бюро № 586, яке у 1966 р.
дістало назву КБ «Південне». Його очолювали
одержимі люди – Василь Будник, Михайло Ян
гель, Володимир Уткін. З 1991 р., у найскладні
ші для підпри
ємства роки,
біля
керма
4,5тисячного
колективу пе
ребуває Ста
ніслав Коню
хов.
Більше ніж
за півстоліття
ідеї дніпропет
ровців втіли
лися в чотири
покоління бо
йових баліс
тичних ракет,
численних
космічних апаратах, які забезпечували надійний
оборонний щит держави.
Наприкінці вісімдесятих на поріг КБ «Південне»
прийшла конверсія. Унікальний конструкторський
потенціал значною мірою був спрямований на
розробку конструкцій тролейбуса, автобуса, віт
ряного генератора електроенергії, обладнання
для харчової промисловості. Замість виконання
замовлень військовопромислового комплексу до
велося переорієнтуватися на проектування систем
для мирного освоєння космосу. Так народилася
ракетаносій «Зеніт3SL». Вибрали цю ракету для
забезпечення міжнародного проекту «Морський

Наукововиробничий щомісячний журнал

Видається з липня 1994 р. Перереєстрований 19.06.95 р.
Свідоцтво КВ № 1496
Засновники: Державний комітет України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду;
редакція журналу «Охорона праці»

№ 4 (166) /2008

ТРУДОВИЙ СПІР В И Р І Ш Е Н О

старт» не тільки через високі екологічні стандар
ти. «Зеніт» обладнаний автоматизованою систе
мою підготовки до пуску (так званий безлюдний
старт), коли всі необхідні роботи виконуються
завдяки дистанційному управлінню. Таким чином
виключається ризик для обслуговуючого персона
лу.
Сьогодні колектив ДП «КБ «Південне» разом з
ДП «Виробниче об'єднання «Південний машино
будівний завод імені О. М. Макарова» успішно
працює над проектом «Циклон4». Це спільна ро
бота з бразильськими фахівцями. Пуск систем від
буватиметься з наземного космодрому «Алькента
ро», розташованого на екваторі.
На ДП «КБ «Південне» є невеликі виробничі
підрозділи. Тому тут у 1993 р. було створено від
діл охорони праці та екологічної безпеки. Струк
турно він складається з секторів охорони праці,
екологічної безпеки та хімічної лабораторії, яка
відстежує стан навколишнього середовища.
Всього до цієї роботи залучено 20 фахівців. На
підприємстві діє система стандартів безпеки пра
ці, триступенева система адміністративногро
мадського
контролю за
станом охо
рони праці.
Працівни
кам створено
хороші умо
ви праці. Ко
лектив під
приємства го
товий, як і в
попередні
роки, пра
цювати на
благо країни,
сподівається
на нові замовлення. Дніпропетровці, як і раніше,
тримають марку!
Щиро вітаємо творців космічної техніки
з професійним святом. Бажаємо нових ус
пішних стартів, нових відкриттів. Здоров'я,
щастя, миру та достатку.
Леонід БЕЗУГЛИЙ,
наш власкор
На знімках:
генеральний конструктор – генеральний директор
ДП «КБ «Південне» С. Конюхов;
на нараді у головного інженера – першого заступника
генерального директора В. Василіни (сидить у центрі).
Зліва направо: начальник відділу охорони праці,
екологічної безпеки Г. Бідняк, заступник начальника
відділу охорони праці , головний еколог А. Шейко,
начальник відділу охорони праці Є. Пустовойт,
начальник комплексу композиційних матеріалів
О. Потапов і начальник комплексу забезпечення
міцності В. Федоров;
легендарна SS118 («Сатана») – розробка
ДП «КБ «Південне».
Фото автора та з архіву підприємства
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Н

а засіданні Президії Федерації профспілок України
3 квітня 2008 р. підписано Угоду про вирішення коM
лективного трудового спору між Кабінетом Міністрів
та Федерацією профспілок України.
Угодою передбачено врегулювання питань, що стоM
суються збільшення величини прожиткового мінімуму,
внесення змін до Методики обчислення сукупного дохоM
ду сім’ї, а також внесення змін до нормативних актів КаM
бінету Міністрів України в частині забезпечення соціальM
ного діалогу.
Колективний трудовий спір вважається вирішеним,
враховуючи, що Кабінет Міністрів взяв зобов’язання:
1) розглянути питання щодо актуалізації наборів при
визначенні величини прожиткового мінімуму для соціальM
ноMдемографічних груп населення під час формування
проекту Державного бюджету України на 2009 рік;
2) разом із профспілковою стороною розглянути можM
ливість збільшення вартості величини прожиткового мініM
муму на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб
або удосконалення порядку стягнення податку на дохоM
ди фізичних осіб під час формування проекту ДержавноM
го бюджету України на 2009 рік;
3) під час формування проекту Державного бюджету
України на 2009 рік розглянути можливість внесення змін
до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї, що заM
стосовується для призначення державної соціальної доM
помоги, без урахування в ньому сум сплачених податків і
внесків до фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування;
4) у квітні 2008 р. затвердити зміни до постанови КаM
бінету Міністрів України від 28.12.92 р. № 731 «Про заM
твердження Положення про державну реєстрацію норM
мативноMправових актів міністерств, інших органів викоM
навчої влади, органів господарського управління та конM
тролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер» у частині поM
дання відомостей щодо проходження проектом нормаM
тивноMправового акта, що стосується соціальноMтрудової
сфери, процедури узгодження із всеукраїнськими профеM
сійними спілками та їх об’єднаннями та всеукраїнськими
об’єднаннями організацій роботодавців.
У присутності голови Національної служби посередM
ництва та примирення України О. Окіса документ підпиM
сали: від профспілок — Голова Федерації профспілок УкM
раїни О. Юркін, від Кабінету Міністрів України — Міністр
праці та соціальної політики України Л. Денісова.
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