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70 РОКІВ ДП «ЗАВОД 410 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ»!
Вітання від Генерального
директора ДК «Укроборонпром»
Шановні колеги!
Щиро вітаю вас — усіх
працівників та ветеранів
410-го заводу із ювілеєм.
Вже 70 років ви даруєте
Україні міцні, надійні
крила. Вашими зусиллями і силами тисяч інших
авіабудівників Україна є
світовою авіаційною державою.
За цей час на 410-му
здійснили капремонт понад семи тисяч літаків і сорока тисяч авіадвигунів. Залізна професійна
репутація кожного з вас забезпечує найвищий
рівень надійності і технічної безпеки.
Сьогодні наше спільне завдання — посилювати обороноздатність і національну безпеку
України. Адже ваше підприємство є стратегічним в авіаційному кластері Укроборонпрому.
Упевнений, надалі ми побачимо нові літаки,
відновлені і підняті в небо професіоналами вашого підприємства. Адже 410-й — це інновації,
високі технології та найвищий фаховий вишкіл
спеціалістів. Це — наш найбільший здобуток.
Зичу усім вам міцного родинного затишку,
добробуту та мирного неба!
З повагою, Павло Букін

Вітання Голови Профспілки
авіабудівників України
Шановні друзі!
Щиро вітаю Вас з ювілеєм Вашого рідного підприємства — ДП «ЗАВОД
410 ЦА»!
Великий історичний
шлях, який пройшов Ваш
завод, дозволив йому досягти вагомих висот на
авіаційному ринку.
Сьогодні бренд 410 заводу є широковідомим
у світі. Завдяки злагодженій роботі всього трудового колективу, професіоналізму та застосуванню
сучасних технологій, Ваше підприємство зробило вагомий внесок в розвиток авіації. Літаки,
яким Ви даєте друге життя, прославляють завод
і нашу рідну країну по всьому світу!
Вже багато років поспіль Ваше підприємство є
одним з лідерів галузі по обсягам виробництва,
по рівню заробітної плати, по збереженню робочих місць. Ви маєте повне право пишатися
собою, адже є взірцем для наслідування для
багатьох підприємств нашої галузі і всього машинобудівного комплексу України!
Від імені ЦК ПАУ бажаю Вашому підприємству подальшого розвитку, успіхів у здоланні
нових вершин!
Здоров’я, миру, злагоди і добра Вам і Вашим
родинам!
Щиро Ваш Ярема Жугаєвич

Зліва направо: В. М. Шевченко — монтажник електроустаткування, цех № 10, Д. С. Акіньшин — начальник цеху № 10, Л. Д. Кравченко — старший
майстер цеху № 10, В. В. Ганькевич — Генеральний директор ДП «ЗАВОД 410 ЦА»

Сміливо дивитися вперед:

солідна історія, колектив однодумців, потенціал —
дають нам таке право

1 липня 2018 року ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЗАВОД 410 ЦА» виповнюється 70 років з дня утворення. Напередодні свята
ми поспілкувались з Генеральним директором ДП «ЗАВОД 410 ЦА» Віктором Ганькевичем.

–В

ікторе Володимировичу, нещодавно виповнилось два
роки як Вас призначили
на посаду Генерального директора
підприємства. Дехто насторожено
сприйняв це, вважаючи, що вже за
пів року заводу не буде. Але про
йшов час і завод не тільки продов
жує працювати, але ще й постійно
займає призові місця в галузевому
Рейтингу соціально-економічної діяльності підприємств. Два роки —
це не так вже і багато, щоб досягти
таких вагомих успіхів. Як Вам це
вдалося?
— Будь-які зміни в сучасному українському суспільстві сприймаються
з насторогою. І особливо це стосується
кадрових призначень. Це зрозуміло,
адже працівники тоді ще не були знайомі зі мною, не знали чого очікувати.
До того ж, ситуацію погіршував той факт,
що деякі «доброзичливці» розповсюджували інформацію про те, що нібито
я призначений аби підготувати завод
до банкрутства, а сама територія заводу
буде забудована житловими будинками і розпродана. Звісно, все це повні
нісенітниці, хоча б навіть цей момент
про житлові будинки. Адже в межах
аеропорту (а завод знаходиться по суті
в цих межах) ніяка житлова забудова
неможлива.

Проте я відразу після призначення
розпочав відкритий діалог з трудовим
колективом. Заслужити у людей довіру,
переконати їх у тому, що зміна керів
ництва — це спроба дати новий поштовх
розвитку заводу, — було нелегко. Але
я вважаю, що це мені вдалося. Працівникам заводу під час нашої першої зустрічі
я сказав, що моєю головною метою є
розвиток підприємства, а не його нищення. І тепер, два роки потому, можна
сказати, що ми впевнено реалізовуємо
цю програму: відкритість всіх процесів,
прозорість закупівлі і ціноутворення,
оптимізація витрат на підприємстві,
завоювання довіри з боку інозамовників
(оскільки, як певна політична ситуація
всередині країни, так і зміна керівництва
викликала певну пересторогу у них).

Коли кожен відчуває свою
відповідальність за ситуацію,
яка є на заводі, а у нас це
має місце, тоді значно легше
досягати кінцевої мети і звітувати за той результат, який
від заводу очікують

Як Ви можете побачити і з сайту підприємства, і з інформації у ЗМІ, ці два
роки ми проводили постійні зустрічі
з нашими іноземними партнерами. Це,
а також наша постійна наполеглива робота і її результати продемонстрували всім,
що завод запрацював з новою силою.
Підприємство в цей час випускало з капітального ремонту літаки не тільки для
наших Збройних Сил України, а також
для інших замовників — з Казахстану,
Республіки Бангладеш тощо. Поступово
до наших іноземних партнерів повертається довіра до підприємства і в цілому
до України, незважаючи на те складне
становище, у якому вона знаходиться
у зв’язку з військовою агресією з боку
нашого східного сусіда.
Вважаю, що в житті кожного підприємства вагому роль відіграє і самоконтроль — від керівника до рядового
працівника. Коли кожен відчуває свою
відповідальність за ситуацію, яка є на
заводі, а у нас це має місце, тоді значно
легше досягати кінцевої мети і звітувати
за той результат, який від заводу очікують. Адже наше підприємство входить
до складу ДК «Укроборонпром» і як на
всіх підприємствах, які займаються «оборонними» замовленнями, на нас лежить
велика відповідальність.
Закінчення читайте на стор. 2
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Авіабудівник України
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1 Л И П НЯ 19 4 8 РОК У — ЗАСН ОВАН О Д П «ЗАВОД 410 Ц А»

Сміливо дивитися вперед:

солідна історія, колектив однодумців, потенціал — дають нам таке право

Закінчення. Початок на стор. 1

няного виробництва, які насправді
є дуже достойними в світі за своєю
надійністю, невибагливістю, простотою в обслуговуванні є, без сумніву, гарне майбутнє. Проте диверсифікація виробництва дозволить
підприємству бути менш чутливим
до певних ризиків і обставин, які
можуть виникати. Як відомо, навіть гроші рекомендують зберігати
в різних місцях. Так і у сфері промисловості. Не можна на кін ставити
усе. Як я вже зазначав, стратегічною
ціллю підприємства бачу освоєння
технічного обслуговування літаків
західного виробництва. Це дуже
поширена техніка, яка перебуває
в експлуатації, як у цивільних, так
і у військових. Тому освоєння цього
напряму дозволить нам забезпечити
себе роботою на роки вперед.

За два роки обсяг товарної продукції збільшився на 69 %, обсяг реалізованої продукції збільшився
на 94 %, рентабельність продукції
зросла майже втричі.
Окремо я хотів би відзначити
професійність своєї команди, без
якої не було б можливим досягнути
таких успіхів. Я вдячний всім своїм
заступникам за їх наполегливу працю задля розвитку заводу.
Ключовою причиною нашого
успіху вважаю згуртованість нашого трудового колективу, його
завзятість до праці, до розв’язання
надскладних завдань.
— В наш час на державних
підприємствах з побоюванням
сприймають політику оптимізації, наслідком якої є, у тому
числі, і скорочення штатної чисельності працівників. З іншого
боку має бути висока продуктивність праці і віддача від кожного працівника. Якою є ситуація
з цим питанням на 410 заводі?
Чи плануєте суттєві скорочення
штату?
— Штат підприємства, на мій погляд, трохи завищений, ніж має бути. До будь-яких скорочень штатної
чисельності я ставлюсь виважено,
адже за кожною посадою стоїть
людська доля. Всупереч прогнозам
недоброзичливців за ці два роки ми
не проводили і не плануємо проводити жодних масових скорочень.
Більш того, люди своєчасно отримують заробітну плату, що в нашій
галузі, на жаль, є не скрізь. Середній
рівень заробітної плати із року в рік
зростає. За два роки середня заробітна плата наших співробітників
зросла майже на 40 %.
Проте проблема з оптимізацією
дійсно є. Тому я зараз створюю нове управління, яке буде займатись,
крім залучення молодих фахівців,
ще і оцінкою ефективності діяльності підрозділів підприємств. Наше
завдання на сьогодні — провести
оптимізацію роботи працівників
інженерно-технічного складу. Під
оптимізацією не завжди варто розуміти скорочення. Це може бути
перерозподіл повноважень, збільшення обов’язків тощо.
У той же час оптимізація не є
нашим пріоритетним завданням.
1000 робочих місць ми зберегли.
І з моменту мого призначення Генеральним директором підприємства
нічого в гірший бік в цьому питанні
не змінилося.
Крім того, важливо враховувати
і соціальну роль підприємств такого
рівня, як наше. Навіть якщо якийсь
працівник викладається не на 100 %,
він все одно має відчувати певну
стабільність в своєму житті. Бо коли
є робота, своєчасно виплачується
заробітна плата, то такий працівник
не піде скоювати злочин, не піддасться на провокації тощо.
Тому враховуючи всі ці обставини, оптимізацію ми будемо проводити поступово і дуже обережно.
— До речі, в галузі є актуальною
проблема омолодження кадрів,
посилення мотивації для молодих спеціалістів. Як вирішується
ця проблема на заводі?
— Так, дефіцит молодих кадрів
відчувається і на нашому підприємстві. Тому ми маємо плідну
співпрацю з внз, технікумами для

Зліва направо: В. Ц. Лисичонок — заступник генерального директора ТОВ «ФАНЕЙР», О. Л. Лепетун — радник Генерального директора,
В. В. Ганькевич — Генеральний директор, С. М. Тюльков — директор з маркетингу та зовнішньоекономічних зв’язків
того аби ще на стадії навчання залучати студентів проходити практику на нашому заводі. Це корисно
і в тому сенсі, що студенти зможуть
адаптуватися до свого майбутнього
робочого місця, що називається зі
«студентської лави».
До речі, нещодавно на нашому заводі за сприяння Державної служби
зайнятості України відбувся захід
«Живи і працюй в Україні». Він покликаний продемонструвати молоді, що в Україні є гідні робочі місця
і не варто їхати закордон шукати
свого щастя.
На мою думку, авіаційна промисловість — найперспективніша галузь
нашої країни. Займатися авіабудуванням можуть собі дозволити
лише розвинуті країни світу. Тому
Україна не має морального права
втрачати таку серйозну високотехнологічну галузь.
Крім того в межах нашого підприємства за допомогою моєї команди
розроблена і затверджена програма
підтримки молодих спеціалістів.
В програму включено різні соціальні, наукові і матеріальні складові.
Наприклад, програмою передбачено запровадження інституту наставництва. Молодий фахівець відразу
при працевлаштуванні отримує
наставника з числа особливо досвідчених працівників. Наставник
вводить молодого фахівця у курс
справ, ознайомлює з різними нюансами роботи.
Для молодих фахівців, у яких є
проблеми з житлом, ми місяць на-

Авіапромисловість — найперспективніша галузь
нашої країни. Займатися
авіабудуванням можуть
собі дозволити лише розвинуті країни світу. Тому
Україна не має морального права втрачати таку
серйозну високотехнологічну галузь

зад відкрили гуртожиток. Тож у разі
потреби забезпечимо службовим
житлом.
На перших порах надаємо молодим спеціалістам при потребі
матеріальну допомогу.
Наша програма мотивації молодих кадрів також направлена на
соціальну адаптацію молоді в трудовому колективі, підвищення її
фахового рівня.
Завдяки реалізації цієї програми
ми допомагаємо не лише підприємству а і країні, адже зберігаємо висококваліфіковані кадри, які мають
вагомий потенціал. А це означає, що
у нашої країні є майбутнє.
— З якими проблемами Вам довелося мати справу з моменту
Вашого призначення на посаду
Генерального директора?
— Першою важливою проблемою,
над якою довелося працювати, були
побоювання трудового колективу за подальшу долю заводу. Без
подолання зазначеної проблеми
неможливо було б управляти підприємством. Нам це вдалося. Люди
побачили, що до керівництва заводом прийшли досвідчені і кваліфіковані фахівці у сфері управління.
Протягом цих двох років з моменту
нашого приходу на підприємство
ми не тільки продемонстрували,
що можемо вчасно виконувати замовлення на обслуговування літаків наших Військово-повітряних
сил України і інозамовників, але
і намагаємось освоїти авіаційну
техніку західного виробництва —
Boeing, Airbus. Цьому сприяє і саме
розташування заводу поруч з Міжнародним аеропортом «Київ», на
якому базується багато літаків різних авіаперевізників. Було б нерозумним не скористатися такою
можливістю.
Друга ключова проблема, яку
я побачив на заводі — відсутність
автоматизації і електронного документообігу на підприємстві.
Все було організовано на такому
рівні, як в 70-і роки минулого століття. Вся інформація на паперових носіях, деяка заповнювалася
вручну, займала безліч часу. Тому
одним з пріоритетних завдань но-

Стратегічною ціллю підприємства бачу освоєння
технічного обслуговування літаків західного
виробництва. Це дуже
поширена техніка, яка
перебуває в експлуатації,
як у цивільних, так і у військових. Тому освоєння
цього напряму дозволить
нам забезпечити себе
роботою на роки вперед
вої управлінської команди заводу
стало запровадження автоматизації
управління і обліку.
Ще одна стратегічна проблема
заводу полягає у тому, що він спеціалізується на технічному обслуговуванні вітчизняної авіатехніки — літаків сімейства «Антонов».
Тому однією з наших пріоритетних
цілей є освоєння західної авіатехніки, насамперед Boeing, Airbus, яка
користується широким попитом
у авіакомпаній.
Також є проблема імпортозамі
щення, яку до кінця ще не роз
в’язано. Але спільно з ДП «Антонов»,
яке є розробником літаків типу «Ан»,
ми працюємо над цим. Зараз заводом освоєний ремонт багатьох складових літаків — нам у зв’язку з цим
вже не потрібно кожного разу звертатись до розробника. Також низка
вітчизняних підприємств освоює
виробництво складових запчастин,
що дозволяє нам робити імпортозаміщення. Наш завод теж освоює виробництво деяких складових в рамках програми імпортозаміщення.
— Якими є перспективи підприємства щодо «загрузки» в найближчі роки?
— Скажу своє бачення: воно хоч
і доволі сміливе, але має право на
існування, і моя команда підтримує мене у цьому. У літаків вітчиз-

— Наскільки нам відомо, у 410
заводу раніше були плани участі
у вертолітній програмі. Які перс
пективи Ви бачите по цьому напрямку?
— Ми і на сьогоднішній день
співпрацюємо з АТ «Мотор Січ»
щодо модернізації вертольотів Мі‑8
у вертольоти Мі‑8МСБ. Головним
чином модернізація полягає у ремоторизації вертольотів — заміні
старих двигунів на нові з кращими
техніко-економічними показниками. Також програма передбачає
деякі доробки гелікоптерів, зокрема
посилення фюзеляжу.
Хоч ми активно працюємо з «Мотор Січ» у цьому напрямку, тим не
менш, ми не відмовляємось від програми диверсифікації і маємо наміри
працювати і по вертольотам західного виробництва. Так, наприклад, нещодавно ми почали процес освоєння
гелікоптерів виробництва компанії
Robinson. Компанія сертифікувала
нашого фахівця, надала доступ до
своєї документації. Зараз підприємство працює над тим, щоб отримати
Сертифікат на технічне обслуговування цих вертольотів у Державіа
служби. Маю надію, що ми почнемо
роботи з обслуговування вертольотів
даного типу вже досить скоро.
Також ми готові освоювати технічне обслуговування гелікоптерів, які
будуть придбані нашою державою
для потреб МВС. Деякі майданчики, на яких МВС планує розмістити
свої гелікоптери, знаходяться поруч
з нашим заводом, тож це було б дуже
зручно для них.
— Вікторе Володимировичу, напередодні ювілею заводу щоб Ви
хотіли побажати працівникам?
— 70 років, що виповнюється заводу, це — вагома дата в його історії
і в житті трудового колективу. Це
дозволяє нам проаналізувати весь
період діяльності заводу, оцінити його
потенціал, спрогнозувати майбутнє
і напрямки розвитку. Користуючись
нагодою, хотів би привітати в першу
чергу ветеранів підприємства, які доклали максимум зусиль для збереження, зміцнення і подальшого розвитку
підприємства, передали його «в руки»
наступним поколінням. Безмежна
Вам повага, дорогі ветерани! Також
хочу привітати всіх працівників, які
зараз з гордістю працюють на Заводі, тих, хто планує працювати у нас.
Бажаю всім нам миру, добра і злагоди; здоров’я, благополуччя і достатку
в сім’ях, довгих років життя і праці
на благо заводу і всієї нашої країни!
Бесіду вів Олександр ПАЛІЙ
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Вітання від зарубіжних партнерів
Генеральному директору ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
В. Ганькевичу
Шановний пане В. Ганькевичу!

1. Від імені Начальника штабу Військовоповітряних сил Народної Республіки Бангладеш і користуючись наданою мені нагодою, дозвольте висловити Вам і в Вашій
особі усім працівникам Державного підприємства «ЗАВОД 410 ЦА» наші найщиріші
привітання з нагоди 70-річного ювілею на
шляху успішної роботи в авіаційній галузі.
Ми переповненні гордістю за ті славетні
досягнення і внесок Вашого підприємства
у технічне обслуговування і безпечну експлуатацію літаків сімейства Антонов. Саме
тому ДП «ЗАВОД 410 ЦА» визнано найавторитетнішим і найпрестижнішим підприємством з технічного обслуговування літаків
сімейства Антонов.
2. ДП «ЗАВОД 410 ЦА» є близьким і перевіреним часом (роками) другом Військовоповітряних сил (ВПС) Бангладеш і єдиним

підприємством, на якому проходять капітальний ремонт усі літаки ВПС Бангладеш.
Кожного разу Ви повертаєте наші літаки
вчасно і якісно відремонтованими. Літаки
АН‑32 вже 29 років безпечно і надійно експлуатуються ВПС Бангладеш, і завод завжди
надавав нам кваліфіковану технічну допомогу з різних питань. Тому ВПС Бангладеш
високо цінують і визнають внесок Вашого
підприємства в експлуатацію і технічне обслуговування літаків АН‑32 ВПС Бангладеш.
3. У зв’язку з цим дозвольте мені висловити
слова найщирішої вдячності Вам і усьому
Вашому колективу і побажати ДП «ЗАВОД
410 ЦА» стати світовим лідером з технічного
обслуговування і ремонту авіаційної техніки.
4. Вітаємо з 70-річчям!
З повагою, Помічник начальника Штабу
ВПС Бангладеш (техобслуговування)
Віце-маршал авіації М. Квамрул Ехсан,
(M. Quamrul Ehsan)

Соціальна політика
на підприємстві відіграє
вагому роль

«С

Передача літака МО Народної Республіки Бангладеш. Генеральний директор ДП «ЗАВОД 410 ЦА» В. В. Ганькевич та командир групи
підполковник Мухаммед Махбуб Ахмед Чоудхур

ДП «ЗАВОД 410 ЦА» як учасник корпорації
«Українська авіабудівна компанія»

«Н

аше підприємство входить
до складу цієї авіабудівної
корпорації з квітня 2017
року. Корпорація працює досить
вдало і, наскільки я знаю, концерн
«Укроборонпром» має наміри підсилити корпорацію і в кадрових
питаннях, і матеріально, і в організаційному плані», — зазначає
Генеральний директор ДП «ЗАВОД
410 ЦА» Віктор Ганькевич.
— На мою думку, така корпорація
потрібна, оскільки вона є своєрідним майданчиком, де всі учасники
авіаційної галузі можуть зібратися
і обговорити проблеми, ухвалити
рішення з актуальних питань: наукових, комерційних, соціальних
тощо. Тому потреба у такій структурі буде завжди.
Завдяки зусиллям корпорації
вдалося розробити і подати до
Кабінету Міністрів України на затвердження проект Стратегії відродження вітчизняного авіабудування. В розробці цієї Стратегії
приймали участь всі зацікавлені
підприємства галузі. На мою думку,
були враховані максимально всі за-

уваження і пропозиції, побажання
всіх вітчизняних учасників авіаринку. Тому маю надію, що нас почують і держава здійснить належну
підтримку нашої галузі.
Після набрання чинності Стратегії
наступним кроком буде реалізація
її заходів, які передбачені відповідним планом.
Всі підприємства галузі орієнтуються на флагмана авіапрому — ДП
«Антонов». Від того як він буде працювати будуть залежати перспективи
і інших учасників авіаційного ринку.
Ми великі сподівання покладаємо на те, що на ДП «Антонов» буде
відроджено серійне виробництво
літаків і що зазначена Стратегія
та план заходів, розроблений на
її реалізацію, допоможе у цьому.
А це, в свою чергу, дасть додатковий
портфель замовлень для заводу 410,
в тому числі нові типи літаків, які
ми ще не освоювали.
Стратегія передбачає корпоратизацію 410 заводу. На мою думку,
корпоратизація посилить гнучкість
роботи підприємства з одного боку,
а з іншого спростить налагодження

взаємовідносин з потенційними
інвесторами. Корпоратизація — це
перетворення підприємства в акціонерне товариство. На відміну від державного підприємства, акціонерне
товариство є власником того майна,
яке знаходиться у нього на балансі.
Це дає гнучкість і мобільність в прий
нятті управлінських рішень.
Також варто зазначити, що під час
спілкування з нашими інозамовниками щодо питань інвестування,
вони наголошують на тому, що залюбки інвестували б кошти, але не
в державне підприємство. Оскільки
над державним підприємством є
багато контролюючих органів, рішення яких не можна передбачити,
за таких умов така форма власності
для них є більш ризикованою в питаннях інвестицій.
При цьому хочу уточнити, що
корпоратизація і приватизація — це
зовсім різні речі. При корпоратизації завод залишиться у державній
формі власності. А приватизація —
це зовсім інший складний процес,
який потребує погодження з боку
Кабінету Міністрів України.

оціальна складова є клю
човою у взаємовідносинах між керівником і працівником. Певною проблемою для
нас є залучення молодих спеціалістів на підприємство. Саме тому
ми маємо створювати нові стимули, мотивувати молодь працювати
саме у нас. Тому соціальну сферу
потрібно розвивати», — наголошує керівник ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
Віктор Ганькевич.
— Зараз в мене є чудовий діалог
з трудовим колективом: я цього
прагнув і доклав максимум зусиль.
Не хотілося б втрачати цього діалогу, взаєморозуміння і довіри. Я довіряю своїм працівникам, вони довіряють мені. Тому я, як керівник,
роблю і буду робити все можливе
аби цю довіру не втратити і зробити максимально комфортними
умови праці працівників.
Нещодавно ми відкрили новий гуртожиток, насамперед для
молоді, бо в неї забезпеченість
житлом за статистикою гірша,
ніж у людей старшого віку. Це для
нас була ціла перемога, адже відкрити гуртожиток в наш час дуже
важко — потрібно багато дозволів
і документів.
Також ми відкрили додаткову
прохідну, що значно посилило
пропускну спроможність підприємства: заводчани менше часу
втрачають для того, щоб вранці
пройти на територію заводу, а ввечері її покинути. Приділяємо ува-

гу і розвитку робітничого спорту.
Так, наприклад, на підприємстві
за моєї підтримки була відновлена
футбольна команда. Щороку вона
бере участь у різних змаганнях,
у тому числі і в змаганнях, які
проводяться в рамках щорічної
Галузевої Спартакіади, завойовує
лідируючи і призові місця.
Окремо хотів би відзначити,
що на підприємстві ми запровадили систему медичного страхування. Страхова компанія обирається шляхом тендеру і з нею
працівник може укласти договір
медичного страхування. Підприємство здійснює страховий платіж
за працівника у повному обсязі.
Таким чином частина вартості
лікування покривається працівнику за рахунок страхування. За
таких умов проходити лікування
значно легше, ніж самому його
«витягувати».
Також ми приділяємо велику
увагу оздоровленню і відпочинку
наших працівників та їхніх дітей.
Підприємство має свою базу відпочинку і компенсує працівникам
відповідні витрати, здійснені ними
для забезпечення відпочинку. На
жаль, погодні умови не дозволили нам відкрити сезон відпочинку
раніше, але тим не менш, як тільки вони поліпшяться, база почне
приймати працівників. Зазвичай
18 червня йде заїзд, але поки що
через паводки ми відклали старт
сезону.
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Згуртована команда професіоналів
З нагоди 70-ї річниці з дня заснування ДП «ЗАВОД 410 ЦА» ми поспілкувалися з працівниками заводу , які користуються повагою і заслуженим
авторитетом у своїх колег.

–М

ожна сказати, що все моє свідоме
життя пов’язане з заводом. Коли
я прийшов на підприємство працювати інженером, то побачив колосальні обсяги
робіт, які виконували працівники. Було багато
замовлень, робота, що називається, кипіла, —
згадує Віктор Жученко.
— Більшу частину свого трудового життя
я віддав ремонту двигунів і розвитку виробництва двигунів. Зокрема, доводилося брати
участь у плануванні і будівництві нових корпусів (там, де зараз заводоуправління, агрегатний
цех, механічний цех). Ці приміщення будувалися в 70-і роки.
Я також застав ще ті часи, коли на заводі відбувався ремонт авіаційних поршневих двигунів. Це якраз була зміна поколінь заводчан: попереднє покоління, яке добре освоїло ремонт
поршневих двигунів, йшло на заслужений
відпочинок. Це були справжні професіонали, люди, які пройшли війну, стояли у джерел
створення заводу. Мені та деяким моїм колегам-одноліткам дуже пощастило, що довелося з ними працювати, перейняти їхній досвід,
пройти їхню «школу». Вже потім ми спільно
з моїми молодими колегами освоювали реактивні двигуни.
Першим таким двигуном став АІ‑25 та допоміжна силова установка АІ‑9 для масового літака Як‑40. Ми їх успішно освоїли і ремонтували
в величезній кількості.
Пізніше, з початку 80-х років ми у співпраці з ВО «Моторобудівник (сьогодні АТ «Мотор
Січ» та ЗМКБ «Прогрес» освоювали ремонт
нового двигуна Д‑36 для літаків Як‑42, Ан‑72,
Ан‑74 та турбогенератора АІ‑8 для гелікоптерів
МІ‑6, МІ‑10).
Мені випало за честь бути керівником групи
процесу освоєння. Відповідно до цих складних
завдань і відбувалися зміни на заводі — велось
будівництво і реконструкція виробничих приміщень, оснащення випробувальних стендів, придбавалось нове обладнання, проходив навчання
персонал, освоювались нові процеси тощо.
Наприкінці 80-х років ми побудували корпус для подальшого розвитку цеху ремонту
і під перспективні двигуни типу Д‑436 у тому
числі. Розробили проект та почали реконструювати два бокси випробувальної станції під
цей двигун.
Після розпаду СРСР були розірвані давно
налагоджені коопераційні та ділові зв’язки
з різними підприємствами, які знаходились
на території інших республік СРСР. Довелося
вже в рамках СНД налагоджувати та зберігати
ці зв’язки. Внаслідок цих процесів не всі авіаційні підприємства колишнього СРСР змогли
вижити. Для нашого підприємства цей період
виявився досить складним, довелося пройти
через складнощі пошуку замовлень, затримкою
виплати заробітної плати, вирішувати інфляційні і фінансові проблеми. Тим не менше, нам
вдалося пережити ці складні часи і продовжити
свою діяльність.
В чому полягає секрет нашого заводу? У тому,
що нам вдалося зберегти кадровий кістяк —
ключові спеціалісти не залишили завод у такий
складний період. Улюблену авіаційну справу
вони не проміняли на бізнес чи інший вид діяльності, хоча могли це зробити.
Коли молодь побачила, що наш завод не тільки живе, але і розвивається, то сама почала підтягуватися до нас.
Як тільки з’явилися фінансові можливості, ми
почали покращувати умови праці на підприємстві. Змінився і зовнішній вигляд заводу.
Звісно, що всього цього не можливо було б
досягнути, якби керівництво підприємства не
займало вірну активну позицію.

Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи
точки зору автора. Відповідальність за достовірність
інформації несуть автори. У разі передруку
матеріалів посилання на газету «Авіабудівник
України» обовʼязкове. Відповіді на питання з листів
до редакції ведеться тільки на сторінках газети.
Матеріали не рецензуються і не повертаються.
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до цієї справи з великою увагою, все ретельно
перевіряємо. Дуже приємно, коли нам висловлюють подяку ті, хто користується нашою продукцією. Це теж стимулює нас до ще кращої
праці, до більшої відповідальності.
З нагоди ювілею я хочу побажати всім заводчанам здоров’я і благополуччя. Для нас важливо аби у нашого заводу були замовлення, аби
літаки прилітали до нас постійно. І тоді у нас
буде робота і зарплата. А люди у нас на заводі
завзяті, наполегливі, вміють працювати. Коли
буде гідна робота і зарплата, то люди зможуть
собі дозволити і відпочити, і здоров’я зміцнити
тощо. Також хочу побажати аби у всіх нас була
взаємоповага, щоб ми чули один одного. Допоки це буде, ми здолаємо всі труднощі.

–М

ені подобається працювати на підприємстві. Я захоплююсь своєю справою,
приємно бачити результати свої роботи, розуміти високу відповідальність за кожен
літак, — зазначає Андрій Наконечний.
Коли почалися події 2014 року на сході України я добровольцем пішов в зону АТО. Вважаю,
що це — обов’язок кожного українця. Любов до
Батьківщини, прагнення захистити її від ворога — ці почуття мають бути у кожного чоловіка.
З іншого боку я розумію, що поки я з побратимами боронив країну від ворога, мої колеги
і друзі тут, на 410 заводі працювали в тилу, можна сказати на другому фронті, забезпечуючи
економіку країни в належному стані. Це було
теж нелегко, адже більшість наших авіабудівних
підприємств були пов’язані тісними економічними зв’язками з підприємствами країни-агресора. Тож буквально «з коліс» довелося розгортати програму імпортозаміщення. І в нас це вийшло. Я пишаюсь нашим заводом і його працівниками. Разом ми здолаємо будь-які труднощі!
Ми маємо зберегти промисловий потенціал
своєї країни. Бо він — наша гордість. Наші хлопці віддають свої життя на сході країни, щоб був
мир на нашій рідній землі, щоб діти завжди посміхались, щоб у кожного громадянина України
була гідна робота і гідна оплата праці, щоб був
добробут у родинах. Щоб стяг нашої України
гордо майорів у світі!

Віктор ЖУЧЕНКО,
перший заступник директора технічного —
головний технолог ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
(46 років стажу на підприємстві):

Надія ПОНОМАРЕНКО,
майстер, цех 4 на ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
(50 років стажу на підприємстві)

Андрій НАКОНЕЧНИЙ,
монтажник електричного устаткування л/а,
10 цех (працює на підприємстві з 2012 року),
учасник АТО

Ярослав РОЖАНСЬКИЙ,
начальник цеху 4 (працює на підприємстві
з 2004 року)

Поступово ми розвіяли міф, який мав місце
на території СНД, що нібито наш завод перестав існувати. А це важливий фактор в отриманні нових замовлень. І дійсно, нові замовники почали приходити до нас, співпрацювати.
Зі збільшенням оборотних коштів ми почали
вкладати їх у оновлення виробництва, переобладнання, запровадження нових техпроцесів
тощо.
Окремо треба відзначити, що новий поштовх
заводу дав серйозний контракт з ВПС Індії
на модернізацію літаків Ан‑32. Цей контракт
з’явився завдяки роботі керівництва заводу,
відповідних спеціалістів та за сприяння представників влади і спецекспортерів.
Завод зміг виконати цей контракт і забезпечив ремонт і модернізацію 40 літаків ВПС Індії.
Ми і надалі продовжуємо співпрацю з індійською стороною, оскільки у нас є чимало
зобов’язань щодо поставки запчастин, комплектуючих і забезпечення ремонту решти літаків, які мають виконати індійські спеціалісти на
своїх потужностях.
Зараз працюємо над планами освоєнням технічного обслуговування літаків та гелікоптерів
зарубіжного виробництва з метою диверсифікації діяльності підприємства.

Заводчанам і ветеранам підприємства з нагоди ювілею хочу побажати міцного здоров’я,
життєдайних сил, енергії, благополуччя у родинах і успіхів у роботі. А заводу — гарних
перспектив. Ми віримо, що в країні настануть
кращі часи, а значить і для нас всіх, і для нашого
рідного підприємства. Многая літа заводу!
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сі, хто працює на нашому заводі вже
не один рік, безумовно, закохані в своє
рідне підприємство. Без перебільшення скажу, що кожна частинка заводу для нас — як
рідна домівка. Тому, коли таке ставлення до заводу, то відповідно, намагаємось тримати його
в належному стані, — наголошує Надія Пономаренко.
Якщо згадати коротко про свій трудовий
шлях, то можна сказати, що весь час довелося
провести в роботі. Звісно, весь процес організації роботи мого підрозділу проходив за участі
і допомоги всіх працівників. У всіх питаннях
мені допомагали колеги, постійно я відчувала
їхню підтримку. І ця взаємодопомога, згуртованість додавали всім нам наснаги і бажання
працювати над новими завданнями.
Ми віддані своїй роботі. Наприклад, коли
шиємо чохли для крісел літака, то підходимо
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лючова причина успіху нашого підприємства полягає у згуртованому і працьовитому трудовому колективі. Ми
знаємо один одного, можемо допомогти колегам,
порадити або навпаки спитати поради. Також
розуміємо, що потрібно постійно навчатися, отримувати новий досвід. Авіапромисловість — це та
сфера, де неможливо все знати і бути задоволеним
отриманими знаннями. Тут потрібно постійно
підвищувати свої навички, отримувати нові знання. Тільки так ми можемо бути в галузевому
тренді, — говорить Ярослав Рожанський.
Однією з проблем галузі є необхідність
омолодження трудового колективу. В цьому
сенсі я вважаю важливо не тільки виплачувати гідну заробітну плату, а і використовувати європейський досвід, де на підприємствах
вже думають не лише про зарплату, але і про
employeebenefits, більш відомі в нас, як соціальний пакет. На нашому підприємстві це, як мінімум, — житло в гуртожитку, медична страховка
і можливість займатися спортом.
Ми дуже добре знаємо наші літаки і знаємо
їхні переваги по відношенню до конкурентів.
Тому пишаємось нашими літаками, вони — наша гордість!
Усім заводчанам хочу побажати всього найкращого, міцного здоров’я, щоб їхні золоті руки
продовжили життя ще не одного літака. А ветеранам, які вже не працюють на заводі — довголіття, поваги і щоб їх ніколи не забували.
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