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ЗВЕРНЕННЯ 

Голови Профспілки авіабудівників України 

до спілчан, роботодавців і органів державної влади 

щодо підтримки працюючих людей в умовах надзвичайної ситуації 

в Україні 

 
Дорогі друзі! 

Шановні колеги! 

 

Коронавірусна інфекція не оминула нашу країну... На сьогоднішній день ми 

маємо серйозний виклик державі, всьому українському суспільству. Від наших 

злагоджених дій залежить те, наскільки повністю і швидко ми подолаємо цю серйозну 

проблему, яка набирає обертів і масштабується ледве не щодня. 

В нашій державі був оголошений карантин, а з 25 березня - надзвичайна ситуація. 

Схожі дії вживають і інші держави світу. Ці заходи мають убезпечити від поширення 

вірусу і наблизити той день, коли людство здолає цю інфекцію. 

Разом з тим, карантинні заходи, попри їх необхідність і зрозумілість, несуть 

серйозну загрозу економіці нашої держави, яка і до того знаходилася в дуже критичному 

стані. Не є винятком і наша авіабудівна галузь – найбільша за чисельністю і найбільш 

працююча галузь в Україні в машинобудівному і оборонно-промисловому комплексах 

України. 

А тому всі підприємства галузі мають суворо дотримуватися карантинних заходів, 

визначених рішеннями Президента та РНБОУ, директивами Уряду, Міністерства 

охорони здоров’я, місцевою владою з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації 

охорони здоров'я. 

 

Під час пандемії важливо мати достовірну інформацію. Тому її отримуйте 

виключно з офіційних джерел – офіційних сайтів органів влади та підприємств. А ще 

краще - будь-яку інформацію перевіряйте з різних джерел. Приклад Китаю, який 

першим зіткнувся з цією інфекцією, яскраво продемонстрував – високоорганізовані 

карантинні заходи, сувора дисципліна і дотримання медичних рекомендацій дозволили 

мінімізувати і кількість летальних випадків, і поширення вірусу. Ні в якому разі не 

можна ховатися, мовчати, робити вигляд, що все гаразд – це не допоможе нам подолати 

коронавірус! 

 

Закликаю кожного члена Профспілки стати прикладом для наслідування – 

суворо дотримуватися всіх карантинних приписів, допомагати колегам, у разі 

виявлення, не дай Боже, підозр на хворобу в себе чи у колег – повідомляти медикам, 

органам влади та адміністрацію підприємства. 

 



 

Закликаю кожного роботодавця забезпечити максимальний захист працівників 

респіраторами медичними масками, антисептичними засобами, захисними рукавичками, 

а у разі потреби і засобами захисту очей та спецодягом, інструктаж щодо суворого 

дотримання гігієни праці. 

Особливо привертаю увагу на те, що не можна допускати вивільнення 

працівників з підприємств, які тимчасово призупинили/скоротили виробничу діяльність 

та надання послуг, а також порушення гарантованих законодавством, Генеральною та 

Галузевою Угодами і колективними договорами прав працівників, у разі виходу 

підприємства у простій. 

Без сумніву, що у абсолютної більшості працюючих в галузі заробітна плата є 

єдиним джерелом до існування, а тому, має регулярно сплачуватися відповідно до 

законодавства. 

 

Закликаю голів первинних організацій Профспілки, профактивістів брати 

активну участь у моніторингу протиепідемічних заходів на підприємствах, дотримання 

соціально-економічних та трудових прав працівників, постійно інформувати членів 

ПАУ про роботу Профспілки, її виборних органів, виконавчого апарату, профспілкових 

комітетів; обмінюватися досвідом з колегами; а також оперативно інформувати про 

виниклі проблемні питання виконавчий апарат ЦК ПАУ. 

 

Закликаю державні органи влади у цій скрутній ситуації вжити 

екстраординарні заходи, направлені на підтримку нашої галузі – перейти від 

багаторічного обговорення до невідкладного затвердження Державної Програми 

розвитку авіаційної промисловості до 2030 року із передбаченням відповідного 

фінансування у Державному бюджеті України. Не втрачайте дорогоцінний час, активно 

використовуйте міжнародний досвід, який демонструє, що всі розвинуті країни світу 

спираючись на ситуацію, викликану поширенням коронавірусу у світі, вживають 

надоперативні протекціоністські заходи для підтримки вітчизняного виробника. 

 

Зі свого боку Профспілка докладає максимум зусиль, щоб допомогти 

підприємствам галузі і працівникам. Виконавчий апарат ЦК ПАУ працює в 

дистанційному режимі і готовий допомогти кожному члену Профспілки у разі його 

звернення. 

Офіційну інформацію про роботу галузі і Профспілки дивіться на сайті ПАУ, 

сторінці Профспілки в Фейсбук, телеграм-каналі та в газеті «Авіабудівник України». 

 

Бережіть себе і всіх навколо себе! 

 

З побажаннями здоров’я 

 

Голова Профспілки  Ярема Жугаєвич  
 

 

 


