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Недавно во время 
одного из мероприятий 
ГК «Укроборонпром» 
главному редактору газеты 
«Авиастроитель Украины» 
удалось пообщаться с 
генеральным директором 
«Укроборонпром» Романом 
Романовым в формате блиц-
интервью. Предлагаем его 
Вашему вниманию.

— Роман Анатольевич, ска-
жите, пожалуйста, как Вы 
видите перспективы авиаци-
онной отрасли в контексте при-
соединения ГП «Антонов» к ГК 
«Укроборонпром»?

— Весь мир на сегодняшний день 
глобализируется.  Все компании 
укрупняются, становятся более гло-
бальными. На сегодняшний день  
мы сделали такую глобализацию в 
масштабах Украины – предприятие 
«Антонов» Правительство ввело в 
состав государственного концерна 
«Укроборонпром». Что это означа-
ет? Это означает, прежде всего, то, 
что концерн пополнился еще одним 
предприятием, которое имеет непо-
средственное отношение к военной 
промышленности. И весь потенциал 
оборонной промышленности будет 
работать теперь на ГП «Антонов», 
а потенциал антоновцев будет ра-
ботать на оборонную промышлен-
ность в целом.  Это есть синергия, 
это есть глобализация. Многие экс-
перты и специалисты предрекают 
такому объединению синергетиче-
ский эффект. Это очень правильное 
решение и оно покажет вскоре свою 
эффективность.

Вы знаете, что концерн 
«Укроборонпром» работает с раз-
личными странами мира. И мы 
уже сейчас можем наблюдать рост 

количества переговорных процес-
сов и рост количества обсуждаемых 
реальных заказов для предприятия 
«Антонов». Кроме того, мы пла-
нируем сделать производственную 
и маркетинговую составляющие 
более эффективными, что, безус-
ловно, даст свои положительные 
результаты.

— С какими иностранными ави-
астроительными компаниями воз-
можна дальнейшая интеграция 
нашей отрасли? 

— Что касается Вашего вопроса о 
возможной интеграции отечествен-
ного авиапрома с иностранным, я 
могу однозначно сказать, что пока 
авиационная отрасль интегрируется 
с Украиной и работает на Украину.  
Я считаю, это – самое важное. 

— Граждане Украины с тре-
вогой наблюдают за сообще-
ниями о возможном дефолте 
Украины. Как это может ото-
бразиться на работе предприятий 
«Укроборонпрома»? 

— Вы знаете, что по результа-
там прошлого года предприятия 
«Укроборонпром» обеспечили мил-
лиардные отчисления в бюджет. В 
текущем году они работают еще 
системнее и ритмичнее, в больших 
объемах, нежели в прошлом году. 
Наша задача – зарабатывать деньги. 
Мы не должны думать о том, какие 
будут сценарии в экономике – это 
сфера компетенции Правительства. 
У нас другие задачи – произво-
дить больше качественной и эф-
фективной  продукции, обеспечить 
Вооруженные Силы Украины.

— Членов нашего Профсоюза 
авиастроителей Украины волнует 
вопрос о том, не будет ли за воз-
можной «оптимизацией структу-
ры предприятий» массовых сокра-
щений численности работников 

предприятий отрасли?
— Об этом говорить сегодня, на-

верное, даже невозможно, потому 
что военно-промышленный ком-
плекс Украины в связи с теми собы-
тиями, которые сейчас происходят, 
находится в большом приоритете. 
Большое количество средств и ре-
сурсов выделяется для заводов, ко-
торые производят продукцию воен-
но-промышленного комплекса. Все 
эти факты наоборот говорят только 
о развитии ОПК: мы каждый месяц 
принимаем новых людей, каждый 
месяц создаем новые рабочие места. 
Наша страна должна иметь серьез-
ную оборону, поэтому все предпри-
ятия концерна на это и работают. 

Беседовал Александр ПАЛИЙ

Роман Романов: мы каждый месяц 
создаем новые рабочие места

На початку серпня п.р. ДК «Укро-
боронпром» оголосив результати 
кадрового конкурсу на посаду  
генерального конструктора Дер-
жавного підприємства “Запорізьке 
машинобудівне конструкторське 
бюро «Прогрес» імені академіка 
О.Г. Івченка”. Переможцем став 
діючий керівник підприємства 
Ігор Кравченко.
Вітаємо Ігоря Федоровича з пере-
могою і бажаємо йому подальших 
успіхів у роботі.

Вл. інф.

Оголошено переможця конкурсу на посаду 
генконструктора «Івченко-Прогрес»

Продаж 25 нових літаків 
щороку – план розвитку ДП 
«Антонов» на найближчу 
перспективу. Про це заявив 
виконувач обов’язків 
Президента компанії 
Михайло Гвоздьов в 
інтерв’ю «Голосу України».

«Оновлення виробничих по-
тужностей підприємства та 
зміна підходів до аналізу й оцінки 
світового авіаційного ринку 
уможливить виробництво  
25 літаків на рік», – запевнив очіль-
ник підприємства.

За словами Михайла Гвоздьова, серед 
першочергових завдань на підпри-
ємстві визначили підвищення обсягів 
виробництва, налагодження збуту 
літаків, освоєння нових ринків та забез-
печення експлуатації літаків «Антонов» 
по всьому світу. Це лише перші кроки у 
виконанні завдання Президента України 
перезавантажити авіагігант та вивести 
його на новий світовий рівень.
«Ми маємо потужний потен-
ціал. Є розвинене конструк-
торське бюро, збережене та 
готове працювати. Антонів-
ці– сильний тринадцятити-
сячний колектив, висококласні 

спеціалісти, яким під силу реа-
лізація найскладніших завдань, 
виготовляючи сучасну високо-
технологічну продукцію», – додав 
керівник підприємства.
Нагадаємо, нещодавно ДП «Антонов» 
було включено до складу  
ДК «УКРОБОРОНПРОМ». Новому 
керівнику підприємства Михайлу Гвоз-
дьову доручено максимально швидко 
налагодити його ефективну роботу 
та повернути галузь авіабудування 
України на чільні світові позиції.

Прес-служба ДП «АНТОНОВ»

«АНТОНОВ» вироблятиме 25 літаків щороку», - М. Гвоздьов

ВІТАЄМО З ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!

Шановні бухгалтери та фінансові працівники підприємств авіаційної 
промисловості та первинних організацій Профспілки авіабудівників 
України!

Сердечно вітаємо Вас з професійним святом - Днем бухгалтера!

Ваша робота є надзвичайно важливою і відповідальною, адже 
своєю невтомною працею Ви створюєте всі необхідні умови для 
функціонування фінансової системи авіабудівної галузі, злагодженої 
роботи підприємств авіабудування та їхніх профспілкових організацій.

Без належної роботи бухгалтерських служб неможливо приймати 
ефективні управлінські рішення. Саме Ви покликані забезпечити на-
лежне спрямування фінансових потоків, своєчасність розрахунків, 
об’єктивність і повноту обліку ресурсів у всіх сферах діяльності.

Всі останні роки Вам було нелегко, адже чинне законодавство 
змінювалося постійно, доводилося в процесі роботи навчатися працю-
вати по новим правилам. Сьогодні Вам ще складніше. І ми пишаємось 
тим, що в таких надзвичайно непростих умовах, в яких зараз перебуває 
галузь і країна, Ви гідно долаєте всі труднощі на своєму шляху, 
професійно виконуючи свої посадові обов’язки.

Впевнені, що сумлінність і вірність професійному обов’язку кожного 
бухгалтерського працівника є і завжди будуть надійною запорукою 
ефективного виконання поставлених перед Вами завдань, сприяти-
муть подальшому розвитку нашої галузі.

Бажаємо Вам та Вашим рідним мирного неба, міцного здоров’я,  родин-
ного щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги.

ЦК ПАУ, редакція газети «Авіабудівник України»



№  1 6  ( 1 9 9 ) ,  с е р п е н ь                                                                                                        Авіабудівник України

2                                                                                                                                               В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И

Довгоочікуване літо у 
розпалі  і оновлений 
дитячий оздоровчий 
комплекс «Антей», що 
належить державному 
підприємству «Антонов», 
гостинно запросив дітей  
на II зміну.  

Керівництво ДП «Антонов» на 
чолі з Генеральним конструктором 
Дмитром Семеновичем Ківою 
разом з профкомом по батьківські 
піклуються про оздоровлення ді-
тей працівників підприємства, тому 
щорічно, після закінчення остан-
ньої зміни в «Антеї», починаються 
роботи по благоустрою комплексу. 
Так було і в цьому році, під керів-
ництвом Генерального директора 
Віктора Федоровича Семенцова, 
Заступника Генерального дирек-
тора по соціальним питанням та 
будівництву Петра Івановича 
Мельничука та начальника управ-
ління соціального розвитку Сергія 
Миколайовича Новицького пра-
цівники нашого підприємства ста-
ранно готували «Антей» для дітла-
хів, майбутніх антоновців.

Майже всі підрозділи підприєм-
ства приймали участь у підготовці 
ДОК «Антей»  до оздоровчого сезо-
ну  2015року, а саме:

— цех 12  в одноповерхових 
корпусах замінив вікна, внутрішні 
двері, замінив покриття підлоги на 
лінолеум, побілив у середини та 
ззовні корпуси,  переобладнав при-
міщення пральні, яке вже багато 
років не використовувалось, на ка-
меру схову;

— цех 15 встановив нову сис-
тему вентиляції в їдальні, демон-
тував старе і виконав монтаж та 
підключення  нового кухонного об-
ладнання – посудомийної машини, 
тістоміса, м’ясорубки та занурю-
вального міксера;

— працівники ЖКУ відремонту-
вали окремо розташовану будівлю 
творчої майстерні, виконали ремонт 
5-го корпусу, ремонт даху столової 
, побілили цехи їдальні та будівлю 
сушарки, пофарбували долівку у 
3-му корпусі ,огорожу комплексу, а 
також  долівку сцени у «Зеленому 
театрі». Пофарбували всі окремо 
розташовані  щитові будиночки;

— цех 14 зробив дороговказ, ін-
формаційний стенд, спортивні тур-
ники, піддашок над входом   в каме-
ру схову, підйомник для екрану на 
сцені «Зеленого театру».

За час підготовки комплексу було 
замінено та відремонтовано більш, 
ніж 2/3 частини асфальтового по-
криття , територія комплексу очи-
щена від сухостою, молодих паро-
стків та бур’яну. 

Оновлені в «Антеї» й меблі. Було 
закуплено 34 шафи, 71 банкетки, 
32 стелажі для взуття, 40 ліжок, ма-
траци, приліжкові тумби. А також 
закуплені посуд, господарчі матері-
али, візок на роздачу їжі, морозиль-
на шафа, персональний комп’ютер, 
МФУ. Проведений та підключений 
інтернет для підготовки та організа-
ції змістовного дозвілля дітей.

В одноповерхові корпуси  в усі  
кімнати та холи закуплені тюль та 
штори. Педагогічними працівни-
ками комплексу розроблені  та  ви-
готовлені в кожний корпус екіпаж-
ні куточки  та куточки державної  
символіки.

Активну участь у підготовці 
ДОК «Антей» до літнього сезону 
приймали працівники цеху 04, цеху 
39, відділу 05, відділу 32, відділу 
50, Управління забезпечення, 
льотно-випробувальної бази, кон-
структорських відділів:  РДВ-1, 
КВ-2, КВ-4, КЕВ-6, КВ-7, КВ-10, 
КВ-12, КВ-14, КВ-16, КВ-17, В-19, 
ЕДВ-21,ЕДВ-33, ЕДВ-35,  ПЕВ 
ДКБ, КВ-72, КВ-74.

Свій внесок в підготовку комп-
лексу внесли штатні працівники 
профспілкового комітету підпри-
ємства на чолі з Головою профко-
му ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 
Віктором Петровичем Гускою, а 
14 травня, всі працівники апарату 
профкому  працювали над упоряд-
куванням «Антею». Також за ініці-
ативою профспілкового комітету в 
ДОК «Антей» відновлена робота 
бібліотеки. З бібліотечного фонду  
художньої бібліотеки профкому 
до комплексу було передано 80 ек-
земплярів книжок, а також  всі пра-
цівники підприємства долучились 
до організації роботи бібліотеки — 
ділилися фондами своїх власних 

бібліотек, таким чином  було зібра-
но понад 130 екземплярів книжок.    

В цьому році в ДОК «Антей» 
було проведено Міністерством со-
ціальної політики України держав-
ну атестацію. На протязі червня 
місяця в комплексі працювала ко-
місія, яка складалась з представ-
ників Департаменту оздоровлення 
та санаторно-курортного лікуван-
ня  Міністерства соціальної по-
літики України  та Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київради. За 
висновками комісії ДОК «Антей» 
є одним з найкращих оздоровчих 
комплексів України і згідно «Акту 
результатів діяльності експертної 
комісії з проведення державної 
атестації дитячого оздоровчого 
комплексу «Антей» йому присвоє-
на  I категорія. 

Вітаємо всіх працівників нашо-
го підприємства з цією визначною 
подією!
Заступник Голови профкому 
ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 
В. Волкова

ДОК «Антей» - один з найкращих дитячих таборів України!
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Делясь своими впечатлениями 
об отдыхе, первое о чем они рас-
сказали, это об организации самой 
поездки. Профсоюзный комитет 
завода побеспокоился о приобре-
тении билетов на поезд Харьков-
Бердянск. Утром в Бердянске, тоже 
по просьбе профкома, фэдовцев 
встретил комфортабельный авто-
бус и доставил всех на побережье, 
в санаторий «Приморский».

Этот санаторий уже во второй 
раз гостеприимно открыл свои 
двери для заводчан. Их расселили 
в чистые, уютные двухместные 
номера полулюкс, обеспечив всем 
необходимым для комфортного 
отдыха.

Приятно удивило, что на фоне 
общего повышения цен на про-
дукты питания, стоимость путевок 
в санаторий осталась на уровне 

прошлого года. Меню было разно-
образным, блюда вкусными, кор-
мили даже лучше, чем в прошлом 
году. Хотя и тогда на питание на-
реканий не было. Ежедневно в ра-
ционе были молочные каши, сыр, 
масло, йогурты, из фруктов — ба-
наны, яблоки и персики. Баловали 
детвору и шоколадными конфе-
тами. В столовую часто наведы-
вался директор санатория Мирон 
Николаевич Хода, чтобы услышать 
отзывы нашей группы о качестве 
приготовленных блюд.

Всем, кому было рекомендова-
но лечение дыхательных путей, 
прошли спелеотерапию. Но, нахо-
дясь большую часть суток на све-
жем воздухе, детки естественным 
путем укрепляли свой иммунитет, 
купаясь в Азовском море и дыша 
морским воздухом.

В санатории работали детские 
кружки. Например, в кружке по 
изготовлению фигурок из глины, 
все желающие могли получить 
мастер класс от опытного гончара, 
который на одном из фестивалей 
гончарного искусства в Опошне 
завоевала гран-при. В другом 
кружке детвора научилась делать 
куклы-мотанки. Ежедневно в спе-
циально оборудованной детской 
комнате администратор Татьяна 
Григорьевна развлекала детвору 
играми и конкурсами, а также учи-
ла рисовать, делать аппликации, 
лепить; увлеченно читала детям 
книги. Ежедневно работал кино-
театр с двухчасовым просмотром 
мультфильмов. 

Пока дети развлекались, их ро-
дители организованно готовили 
шашлык, чтобы потом всем вместе 

посидеть в приятной обстановке 
на природе.

Многим деткам понравилось в 
санатории, они даже высказывали 
свое желание остаться здесь жить. 
Кормят хорошо, досуг интерес-
ный. А уж  как весело на пляже! 
Наперегонки с родителями детво-
ра лепила крокодила. Потом срав-
нивали у кого лучше.

Перед отъездом директор сана-
тория М.Н. Хода вновь пообщал-
ся с заводчанами; интересовался 
качеством отдыха, какие есть по-
желания. Фэдовцы поблагодарили 
персонал санатория и лично его 
руководителя за прекрасный отдых 
и внимательное к ним отношение. 
В качестве пожелания предложи-
ли расширить детскую площадку, 
сделать ее более современной. А 
в общем, отдыхом все остались 

довольны.
Домой уезжали так же организо-

ванно, как и приехали — на авто-
бусе до Бердянска и в одном вагоне 
до Харькова. Детвора не могла на-
говориться. Делились своими впе-
чатлениями и взрослые.

Группа заводчан, побывавшая на 
море, благодарит профсоюзный ко-
митет и администрацию ГП «ХМЗ 
«ФЭД» за то, что в такое нелегкое 
для страны время, когда соцстрах 
ограничил выдачу санаторных 
путевок, они нашли средства на 
оздоровление детей. Отдыхом все 
остались довольны.

Инна ПИДЯК,
главный редактор 
многотиражной 
газеты «Фэдовец»

Как мы отдыхали...

Любим в море мы купаться и в морской волне плескаться. Как дельфины и киты. Эй, июль, ныряй и ты!

410 завод провів святкові заходи

Хорошие впечатления привезли 
с собой из Приморска фэдовцы, 
отдохнувшие там вместе с 
детьми. 10 ярких дней мамы, 
папы и их детки провели на 
Азовском море по льготным 
путевкам, заплатив за детский 
отдых 10% от полной стоимости и 
за себя — 25%. Основная нагрузка 
в оплате путевок легла на плечи 
профсоюзного комитета и 
администрации ГП «Харьковский 
машиностроительный завод  
«ФЭД».

10 липня п.р. на ДП «Завод 410 
ЦА» відбулись урочисті заходи, 
присвячені 67 річниці з дня 
заснування підприємства.  

Відкрив захід генеральний директор ДП 
«Завод 410 ЦА» Сергій Подрєза. Він 
привітав працівників підприємства із святом 
і подякував колективу за трудові досягнен-
ня. З привітальним словом до керівництва і 
працівників підприємства виступив Президент 
Асоціації «Укравіапром», перший цивільний 
Міністр оборони України Валерій Шмаров. 
В своїй промові він звернув увагу присутніх 
на вагомі успіхи, які робить підприємство, не-
зважаючи на надзвичайно складу економічну 
ситуацію в країні.  На підтвердження цього 
Валерій Миколайович вручив Диплом Рейтингу 

соціально-економічної діяльності підприємств 
авіаційної галузі (за відповідний квартал) гене-
ральному директору Сергію Подрєзі та голові 
ПО ПАУ Сергію Бояндіну.

За дорученням Голови ПАУ участь в заході взяв 
заступник Голови ПАУ по м. Києву, голова ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем» Олександр Кельїн, який 
привітав керівництво і профспілковий комітет 
підприємства, трудовий колектив з святковою 
подією і перемогою в Рейтингу і побажав нових 
трудових звершень.

В ході святкового заходу керівник підприємства 
вручив нагрудні знаки заводу найкращим 
працівникам  ДП «Завод 410 ЦА».

Підготовлено за інформацією 
профспілкового комітету 
ДП «Завод 410 ЦА»
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Огурцы с кетчупом.

Маринад:

Вода - 1 литр + 0,5 стакана;

сахар - 1 стакан (если 0,5 — будет не-
много острее);

уксус - 200 г;

соль - 2 ст. ложки.

Кетчуп чили «Торчин» - 1 пачка (300 г).

Все смешать и закипятить.

В банку положить чеснок, лавровый 
лист, перец, укроп. Сложить огурцы, 
залить маринадом. Стерилизовать 10 
мин. Закатать.

Приятного аппетита!

Рецепт прислала Ирина Л.

В июле т. г. работники 
Харьковского государственного 
авиационного 
производственного 
предприятия провели 
пикетирование Харьковского 
офиса Банка «Финансы и 
кредит», требуя возвращения 
12,5 миллионов гривен, 
необходимых для выплаты 
заработной платы работникам 
предприятия.

Как известно, на предприятии су-
ществует многомесячная задолжен-
ность по выплате заработной платы. 
Недавно решением Кабинета Министров 
Украины предприятие было включе-
но в состав Государственного концер-
на «Укроборонпром». Однако вряд ли 

проблема погашения задолженности по 
выплате заработной платы решится бы-
стро. Поэтому профсоюзный комитет 
предприятия предпринимает все усилия 
для того, чтобы решить эту проблему. 
Одно дело, когда не выплачивается за-
работная плата, потому что предприятие 
«не заработало денег» и совершенно дру-
гое, когда есть деньги, но они «осели» в 
банке, который не спешит их возвращать.

В комментарии газете «Авиастроитель 
Украины» Михаил Погорелов, предсе-
датель ПО ПАУ на ХГАПП сказал, что 
трудовой коллектив возмущен тем, что, 
несмотря на заблаговременное пред-
упреждение, к участникам пикета не 
вышли представители банка, а снизошли 
к разговору с пятью представителями от 
собравшихся. Но и этот диалог оказался 
неконструктивным. Михаил Васильевич 
отметил, что профсоюзная организация 
направила письмо на имя руководства 
центрального офиса Банка.

В письме в частности, говорится: 
«Понимая тот факт, что переговоры 
между администрацией ХГАПП и  руко-
водством банка зашли в тупик, коллектив 
решил сам добиваться возврата своих, 
таким нелегким трудом заработанных 
денег,  и не намерен останавливаться в 
своем решении, а и далее, при необходи-
мости, выйти уже со своими товарищами 
по профессиональному союзу с участием 
не только рабочих ХГАПП, но и рабочих 
ГП «Антонов», СЗ «Антонов», др. пер-
вичных организаций, входящих в состав 
ЦК профсоюза авиастроителей Украины, 
к центральному офису банка «Финансы и 
кредит» в г. Киеве по ул. Артема, 60».

Напомним, что в конце зимы — нача-
ле весны 2015 года, у банка «Финансы и 
Кредит» начались проблемы, а его убыт-
ки, сравнимо с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличились в 13 раз. 

Трудовой коллектив ХГАПП 
потребовал вернуть деньги

Підприємства 
Хмельниччини та 
Державний концерн 
«УКРОБОРОНПРОМ» 
поглиблюють співпрацю 
у сфері імпортозаміщення 
комплектуючих для 
вітчизняного військово-
промислового комплексу 
на заміну російським, 
повідомляє прес-служба 
концерну. 

Задля виконання державного обо-
ронного замовлення сторони посилять 
кооперацію науково-технічного та ви-
робничого потенціалу. Про це йдеться 
у Меморандумі про розширення 
співпраці ДК «УКРОБОРОНПРОМ» з 
підприємствами Хмельницької області 
у рамках виконання державного 
оборонного замовлення та програм 
соціально-економічного розвитку, який 

сторони підписали 14 серпня.

Загалом, договір передбачає тісну 
співпрацю між підприємствами області 
та «УКРОБОРОНПРОМОМ», а також 
залучення до програми підготовки 
військової техніки цивільних ви-
робничих потужностей, зокрема, 
підприємств «Пригма-Прес» та «Укре-
лектроапарат», які відвідала делегація 
Концерну.

Генеральний директор «УКРО-
БОРОНПРОМу» Роман Ро-
манов та Голова Хмельницької 
облдержадміністрації Михайло 
Загородний визначили основні 
напрямки співпраці підприємств 
заради посилення обороноздатності 
держави та оснащення наших вояків 
усім необхідним. Всі ці дії нададуть 
можливість не тільки підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції, а й допоможуть вирішити 

соціально-економічні питання, як-от 
збереження трудового потенціалу 
області, створення нових робочих 
місць, підвищення рівня заробітної 
плати.

У зустрічі з приводу підписання 
Меморандуму взяли участь заступник 
генерального директора з виробницт-
ва ДК «УКРОБОРОНПРОМ» Юрій 
Пащенко, керівник ДП «Антонов» 
Михайло Гвоздьов, очільники 
підприємств області, що входять 
до концерну: ДП «Новатор», ДП 
«Красилівський агрегатний завод», 
ДП «Шепетівський ремонтний завод», 
ДП НТК «Завод точної механіки» та 
представники цивільних підприємств, 
які залучатимуться до співпраці з 
«УКРОБОРОНПРОМОМ».

Нагадаємо, «УКРОБОРОНПРОМ» – 
це більше 100 підприємств оборонно-
промислової галузі, на яких працює 

понад 80 тис. людей. Концерн вже 
самостійно виробляє більше 35% 
номенклатурних одиниць, які раніше 
постачались з Росії. Починаючи з 

квітня, аналогічні Меморандуми було 
підписано підприємствами Львівщини, 
Тернопільщини, Миколаївщини, Хер-
сонщини та Чернігівщини.

Новини Укроборонпрому

Многие вкладчики жалуются, что банк с января 
т.г. прекратил возврат депозитов и начисление про-
центов. При этом НБУ не спешил вводить в Банк 
временную администрацию. СМИ сообщают, что 
банк не возвращает вклады, даже несмотря на по-
лучение солидного рефинансирования.

На внеочередных сборах держателей акций бан-
ковского учреждения было принято решение об 
увеличении уставного капитала. По словам акцио-
неров банка, процесс увеличения уставного капи-
тала начнется путем частного размещения допол-
нительных акций, стоимость которых составит 0,5 
гривен, а количество – 3,944 млрд гривен. Таким 
образом, уставной капитал банковского учрежде-
ния, ранее признанного одним из проблемных, смо-

жет увеличиться до 5,388 млрд гривен.

Соб. инф.

 НОВИНИ УКРОБОРОНПРОМУ

 «УКРОБОРОНПРОМ» посилює 
кооперацію між підприємствами та 
спецекспортерами задля нарощування 
збуту продукції авіаційної галузі України. 
Про це йшлося на зустрічі представників 
авіабудівних, авіаремонтних підприємств 
та спецекспортерів в рамках семінару 
«Нарощення збуту продукції авіаційної 
галузі України: синергія підприємств 
та спецекспортерів», що відбувся в 
головному офісі «УКРОБОРОНПРОМу» 
3 серпня 2015 року.

«Україна – одна з небагатьох країн світу, 
яка має замкнутий цикл виробництва 
літаків. Ми повинні докласти максимум 
зусиль задля відродження авіаційної 
галузі країни та активніше діяти на 
світовому ринку», – заявив, відкриваючи 
семінар, заступник генерального дирек-
тора із зовнішньоекономічної діяльності 
Денис Гурак.

Під час заходу керівники та фахівці 
підприємств-учасників Концерну 
обговорили перспективи розвитку 
авіабудівної галузі України, можливості 
спецекспортерів з просування 
вітчизняної авіапродукції на зовнішніх 
ринках та поділилися практичним 
досвідом у вирішенні проблемних питань 
ремонту та модернізації авіатехніки.

«Наша продукція здатна конкурувати з 
іноземними авіавиробниками та вже нині 
користується попитом – літаки «Антоно-
ва» складають ядро аівапарку багатьох 
країн світу. В той же час, ми наполегли-
во працюємо над залученням іноземних 
інвестицій в авіабудівну галузь», - додав 
Д.Гурак.

За підсумками семінару прийнято 
рішення регулярно проводити подібні 
заходи задля посилення співпраці між 
вітчизняними виробниками та спецек-
спортерами.


