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Профспілки за достойний рівень життя
Ф

Віктор Гуска,
голова ПО ПАУ
на ДП «Антонов»
вручає макет
літака Ан-158
Яремі Жугаєвичу

Профспілка авіабудівників України
відзначила своє 20-річчя
14 грудня 2011 року у Будинку спілок у м. Києві відбулось
розширене засідання Президії Центрального Комітету ПАУ,
на якому була розглянута низка поточних профспілкових
питань та ухвалені відповідні рішення.
Закінчення. Початок на с. 1
Валерій Шмаров у своєму виступі
побажав Профспілці і надалі плід‑
ного соціального діалогу з робото‑
давцями та органами влади. Він та‑
кож вручив галузеві нагороди вете‑
ранам Профспілки.
Голова ФПУ Юрій Кулик побажав
Профспілці і надалі бути надійним
захисником трудових і соціальноекономічних прав працівників галу
зі. Він вручив нагороди ФПУ головам
ПО ПАУ.

За дорученням голови Коміте‑
ту Верховної Ради України з питань
промислової і регуляторної полі‑
тики та підприємництва Наталії
Королевської Олександр Найдьонов
вручив Почесні Грамоти Комітету
Голові ПАУ Яремі Жугаєвичу та йо‑
го заступникам — Юрію Єфремову,
Михайлу Трушу, Володимиру Тиндіку
та Олександру Кельїну.
Олександр Палій

Из статьи, написанной летчикомэкспертом журнала «Flight International»
господином Питером Коллинзом
по результатам его полета на Ан‑158

«В

октябре я воспользовался
возможностью стать пер‑
вым западным летчиком, испытав‑
шим недавно сертифицированный
Ан‑158 в Киеве.
Для меня очевидно, что с помо‑
щью программы Ан‑148/158 ГП
„Антонов“ совершил мощный
рывок в 21‑й век. Он создал сов
ременный региональный самолет,
который не только полностью соот‑
ветствует своим соперникам по эко‑
номичности, техническим возмож
ностям, безопасности и уровню
ис полнения, но также обладает
прочностью конструкции, которая,
по моему мнению, не имеет себе
равных в мире и поможет самоле‑
ту занять свою нишу на глобаль‑
ном рынке. Для „Антонова“ ключ
к успеху — не почивать на лаврах,
а последовательно работать над
улучшением Ан‑148/158 по хоро‑
шо продуманной программе вне‑
сения доработок.
Два других фактора для успе‑
ха, в моем понимании, также важ‑
ны. Я убежден, что „Антонов“ дол‑
жен искать пути по рационализа‑
ции и модернизации собственных
сборочных площадей, и что он так‑
же должен серьезно подумать над
некой формой коммерческого пар‑
тнерства с Airbus в том же ключе,

© Владимир Карнозов

Летчик-испытатель 1-го класса
ГП «Антонов» Сергей Трошин (справа)
и летчик-испытатель «Flight
International» Питер Коллинз на борту
Ан-158

что имеется у „Сухой“ с Boeing
по программе „Суперджет 100“.
Я верю, что Ан‑148/158 есте‑
ственным образом встраивается
между серией турбовинтовых само‑
летов ATR 42/72 и узкофюзеляж‑
ным семейством магистральных
лайнеров А320 компании Airbus, —
оба изготавливаются EADS — пер‑
вый через консорциум с Alenia, вто‑
рой — собственным подразделени‑
ем. Если все эти факторы сойдут‑
ся, я вижу очень яркое будущее для
„Антонова“».
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едерація профспілок України
вимагає, щоб прожитковий
мінімум був обрахований вихо‑
дячи з реальних потреб людини,
заробітна плата — достатньою для
задоволення фізичних та духов
них потреб, а пенсія та соціаль‑
на допомога були не нижче ре‑
ального прожиткового мінімуму.
Про це заявив, 16 грудня, під час
зустрічі з представниками ЗМІ,
заступник Голови ФПУ Сергій
Кондрюк.
Заступник Голови зупинився
на найбільш болючих питаннях,
які турбують простих громадян.
Він підкреслив, що зараз нала

годжується плідний діалог з цен‑
тральними органами влади, з
окремими міністерствами та ві‑
домствами з метою вирішення
найбільш актуальних соціальноекономічних проблем. Серед го‑
ловних з них — питання гідних
и справедливих зарплат і пенсій.
«Праця, як і бізнес, повинна бу‑
ти рентабельною, — наголосив
Сергій Кондрюк. — ФПУ і нада‑
лі буде боротися за справедливі
зарплати і пенсії».
Як сказав заступник Голови
ФПУ, Федерація є активним учас‑
ником заходів з формування умов
гідної праці через підвищення

якості трудового потенціалу, взає‑
мовідносин працівників та мене‑
джерів на таких базових засадах,
як виробнича демократія та фор‑
мування в Україні філософії со‑
ціальної відповідальності бізнесу.
Він зазначив, що профспілки за‑
цікавлені, щоб праця співвітчиз‑
ників стала продуктивною, ви‑
сококваліфікованою і дозволяла
кожному забезпечити собі і своїй
сім’ї достойний рівень життя. І до‑
дав: «зростання зарплати — це ре‑
альний вихід країни і суспільства
з фінансово‑економічної кризи».
За інформацією ФПУ
События

Завод по производству
региональных самолетов
Ан‑140-100 казахстанское
ТОО «АэроКЗ» и ГАК «Антонов»
планируют построить под
Алма-Атой в 2012 году,
сообщил гендиректор
казахстанской компании
В. Куропатенко.
24.11.2011 «АэроКЗ» и «Ан‑
тонов» подписали соглаше‑
ние о совместном производстве
и послепродажном обслужива‑
нии самолетов Ан‑140-100 в Ка‑
захстане. Подписание состоя‑
лось в рамках визита премьерминистра Украины Николая
Азарова в Казахстан.
По информации Куропатен‑
ко, «стоимость проекта со всей
инфраструктурой составит
$150 млн, завод будет отстро‑
ен в Алма-Атинской области
в Капчагае».
«В 2012 году мы закончим
строительство завода, выпустим
три самолета, в 2013 году — во‑
семь, в 2014 – 12 самолетов, по‑
сле доведем до 20‑ти», — сказал
Куропатенко.
Депутат ГосДумы, советник
генерального директора ВАСО
Сергей Гаврилов рассказал
об уникальном предложении
по сохранению и развитию
серийного производства.
На базе ВАСО планируется ор‑
ганизовать производство с
использованием современно‑
го оборудования и новейших
технологий сборки, позволя‑
ющих быстро наладить серий‑
ное высокорентабельное про‑
изводство самолетов Ан‑148
и Ан‑158 в Воронеже совмест‑
но с киевским авиазаводом
«Антонов».
«При реализации проек‑
та уже в 2014 году предприятие
сможет выпустить 12 самолетов
в год, в 2015‑м — 24, а с 2016 го‑
да — по 36 самолетов в год», —
уверен советник генерального
директора ВАСО.
ОАК рассчитывает к 2025
году добиться 10‑кратного
увеличения производитель
ности труда на своих авиа‑
предприятиях.
«Одним из ключевых факторов
конкурентоспособности нашей
продукции на мировом рынке
и обеспечения лидирующих
позиций в мировой авиастрои‑
тельной отрасли к 2025 году яв‑
ляется радикальное — десяти‑

кратное — увеличение произ‑
водительности труда на всех на‑
ших предприятиях», — сказал
Президент ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
(ОАК) М. Погосян в своем вы‑
ступлении в Казани.
По его словам, «основные
пути роста производительно‑
сти — это внедрение новых тех‑
нологий, модернизация обору‑
дования, повышение квалифи‑
кации людей и совершенство‑
вание организации работы, на‑
правленное на минимизацию
потерь во всех без исключения
процессах создания и сервисно‑
го обслуживания авиационной
техники».
Постпред России при НАТО
Дмитрий Рогозин возглавил
комиссию по обороне и обо‑
ронной промышленности при
Общественном комитете сто‑
ронников, созданном Дми‑
трием Медведевым. В своей
статье, написанной для газе‑
ты «Известия», он рассуждает
о перспективах ОПК.
Сегодня в условиях глобаль‑
ного финансового кризиса
и столкновений цивилизаций
за обладание природными ре‑
сурсами в полный рост встал
вопрос об укреплении оборо‑
носпособности нашей Родины.
Оперативное и качественное
перевооружение российских
армии и флота становится зада‑
чей «жизни или смерти» наше‑
го государства. Российское ру‑
ководство это прекрасно по‑
нимает, потому и запущена ам‑
бициозная программа резкого
подъема боеспособности Во
оруженных сил и оснащения их
современным оружием и всем
необходимым для выполнения
самых сложных задач по за
щите суверенитета и свободы
России.
Государственная программа
вооружения на 2011–2020 годы
предусматривает выделение
более 20 трлн рублей на эти це‑
ли. Приоритет отдается закуп‑
кам высокотехнологичных воо‑
ружений.
Мы должны сделать все, что‑
бы наш ОПК вновь стал миро‑
вым лидером, а для этого мы
должны дать ему возможность
работать на всю катушку. Мощ‑
ная отечественная оборонная
промышленность — это локо‑
мотив модернизации всей эко‑
номики страны.

Евросоюз прекращает господ‑
держку авиастроительной
корпорации Airbus. В феврале
2012 года государственных
субсидий может лишить‑
ся и американский концерн
Boeing.
Флагманские программы граж‑
данской авиации разрабатыва‑
лись с нарушениями требова‑
ний Всемирной торговой орга‑
низации.
Решение Евросоюза резуль‑
тат многолетнего спора между
промышленным лобби Европы
и США. Если Америка сочтет
изменения в программе госфи‑
нансирования авиакомпании
не достаточно масштабными,
это повлияет на размер импорт‑
ных пошлин на товары из ЕС.
Вопрос субсидий остается
самым конфликтным для ЕС
и США в рамках Всемирной
торговой организации. Страны
обвиняют друг друга в незакон‑
ной поддержке авиакомпаний.
В мае текущего года ВТО по‑
становила, что за счет незакон‑
ных государственных субсидий,
Airbus разработал почти весь
парк своих самолетов. По под‑
счетам Boeing, Airbus получил
$18 млрд незаконных государ
ственных субсидий, включая
$4 млрд на самый большой пас‑
сажирский лайнер А380. Airbus
оспаривает это, утверждая,
что значительная часть финан‑
сирования предоставлялась
не в форме субсидий, а за счет
кредитов. Такой механизм ВТО
считает законным. Но, по дан‑
ным ВТО, большинство кре‑
дитов, выданных Великобри‑
танией, Францией, Германией,
Испанией, фактически были
субсидиями для Airbus, так как
ставки по ним не соответство‑
вали рыночным.
23 ноября 2011 года,
в рамках официального
визита в Казахстан
Премьер-министра
Украины Н. Я. Азарова,
в аэропорту Астаны состоя‑
лась презентация регионально‑
го реактивного самолета ново‑
го поколения Ан‑148-100 пред‑
ставителям Министерства
транспорта и коммуникаций
Казахстана, Комитета граждан‑
ской авиации и руководителям
авиакомпании страны.
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Відбулася нарада
спорторганізаторів
підприємств галузі

Профспілка авіабудівників України відзначила своє 20-річчя

Н

З

а виконання постанови ЦК ПАУ
від 16.06.2011 р. № 2–5, 15–16 лис‑
топада 2011 року, у Києві, в Будинку
спілок, відбулась нарада спорторганіза‑
торів підприємств галузі.
Учасниками наради запропонова‑
но провесту наступну, XI Cпартакіаду,
в 2012 році.
Також сформовані деякі зміни до
Положення про проведення галузевих
спартакіад.
Запроновано розширити склад Орг‑
комітету по проведенню XI Спартакіади.
Учасники наради ознайомились з до‑
свідом проведення спортивно-масової
роботи в СК «Сокіл» ДАХК «Артем».

Вл. інф.

Профспілка дякує
за теплі слова на її
адресу

У

зв’язку із 20-ю річницею з Дня за‑
снування Профспілки авіабудів‑
ників України на адресу Центрального
Комітету Профспілки надійшло багато
привітальних листів та телеграм від дер‑
жавних та іноземних установ, громад‑
ських організацій та підприємств галузі.
ЦК Профспілки отримав привітання
від нашої братньої організації — Росій‑
ської профспілки трудящих авіаційної
промисловості (Роспрофавіа), яке на‑
дійшло за підписом Голови Профспілки
М. Соловйова.
Надіслали свої теплі привітання
на адресу нашої Профспілки і коле‑
ги по профспілковій ниві — Київська
міська рада профспілок (В. Мельник),
Профспілка машинобудівників та при‑
ладобудівників України (А. Кубрачен
ко), Профспілка працівників машино‑
будування та металообробки України
(А. Таранчук).
У день ювілею, який припав на ви‑
хідний, та згодом ЦК Профспілки авіа‑
будівників України та її Голову Ярему
Жугаєвича привітали від імені трудових
колективів підприємств галузі чимало
їхніх керівників та голів ПО ПАУ.
ЦК Профспілки висловлює щиру по‑
дяку за теплі і щирі слова, побажання і
настанови, які пролунали на адресу на‑
шої Профспілки. Віримо у те, що і нада‑
лі ми будемо працювати разом із Вами,
шановні друзі та колеги, на благо галузі,
на благо всіх її працівників!

Олександр Палій

Редакция газеты «Авиастроитель
Украины» обращает внимание
читателей на статью об известном
юристе Владимире Куйбеде
и его сотрудниках, работающих
в ГАХК «Артем». Владимир
Куйбеда много лет был активным
членом Президиума Киевского
городского комитета профсоюза
трудящихся авиационной
промышленности. Подробности
смотрите на 2 странице в статье
«Авиастроение Украины
гордится своими юристами!».

14 грудня 2011 року у Будинку спілок у м. Києві відбулось розширене засідання Президії Центрального Комітету ПАУ,
на якому була розглянута низка поточних профспілкових питань та ухвалені відповідні рішення.
окрема, під час засідання бу‑
ло підбито підсумки навчан‑
ня профспілкових кадрів і акти‑
ву, спортивно-масової роботи в га‑
лузі, роботи ЦК ПАУ з виконан‑
ня основних статутних обов’язків,
виконання кошторису ЦК ПАУ то‑
що. Відбулась жвава дискусія щодо
проведення Спартакіади у 2012 ро‑
ці. Так, було запропоновано не до‑
пускати до участі у Спартакіаді
працівників, які працюють на під‑
приємствах галузі менше одно‑
го року. Учасники дискусії дійшли
згоди щодо необхідності встано‑
вити термін стажу на підприєм‑
стві галузі не менше трьох міся‑
ців. Також учасники спортивних
змагань Спартакіади ПАУ пови‑
нні будуть надавати копії трудових
книжок. Було запропоновано що‑
денно, в ході змагань Спартакіади
ПАУ, розглядати на засіданні по‑
стійної комісії ЦК ПАУ з питань
спортивно-масової роботи підсум‑
ки змагань та суддівства.
Перед учасниками засідання
Президії ЦК ПАУ виступив Голо
ва ФПУ Юрій Кулик, який розповів
про важку поточну ситуацію, в якій
знаходиться ФПУ, адже на сьогод‑
ні ФПУ перебуває в 380 судових тя‑
ганинах, що суттєво позначається
на роботі ФПУ в цілому.
Певна частина судових проце‑
сів була розпочата без спроби ак‑
тивізувати соціальний діалог і зна‑

Сергій Харкін, голова ПО ПАУ на ДП «Івченко-Прогрес», ветеран ПАУ
разом з Головою ФПУ Юрієм Куликом та Головою ПАУ Яремою Жугаєвичем

йти порозуміння з усіма його учас‑
никами. Тому, на думку керівни‑
ка ФПУ, сьогодні важливо відно‑
вити ефективний соціальний ді‑
алог, намагатися знайти спільну
мову з усіма учасниками соціаль‑
ного діалогу.
Юрій Кулик розповів також
про результати своїх робочих зу‑
стрічей з Головою Верховної Ра‑

ди України В. Литвином, Першим
віце-прем’єр-міністром України
А. Клюєвим, віце-прем’єр-мініс
тром України — Міністром соці‑
альної політики України В. Тигип
ком, президентом Федерації робо‑
тодавців України Д. Фірташем.
Юрій Кулик окремо зупинився
на питаннях ухвалення проекту
Трудового Кодексу України.

«Своей способностью выживать и развиваться
в разных условиях отрасль подтверждает:
каждому, кто хоть что-нибудь сделает для
украинского авиапрома, — успех гарантирован!»

Профспілка авіабудівників України
підтвердила свою репрезентативність
5
грудня 2011 року у приміщенні
Національної служби посеред‑
ництва та примирення України
відбулося урочисте вручення Сві‑
доцтва про відповідність Проф‑
спілки авіабудівників України кри‑
теріям репрезентативності.
Відповідно до статті 7 Зако‑
ну України «Про соціальний діа‑
лог в Україні» та п. 2.1.2 «Поряд‑
ку оцінки відповідності крите‑
ріям репрезентативності та під‑
твердження репрезентативності
суб’єктів сторін профспілок та
організацій роботодавців», рішен
ням Національної служби по
сер едництва і примирення від
25.11.2011 року № 037/11-00‑П
Профспілку авіабудівників України
визнано такою, що відповідає кри
теріям репрезентативності на галу
зевому рівні — для участі у колек‑
тивних переговорах з укладен‑
ня галузевих (міжгалузевих) угод
та для делегування представни‑

Голова ФПУ не виключив, що
найближчим часом відбудеться йо‑
го зустріч з Президентом України
Віктором Януковичем та Прем’єрміністром України Миколою Азаро
вим. Перед керівниками держави
Голова ФПУ має намір поставити
питання щодо реформування заро‑
бітної плати, підтримки галузей на‑
родного господарства, зокрема —
розвитку авіабудівної галузі. Юрій
Кулик висловив сподівання, що
в найближчій перспективі вдасться
відновити практику зустрічей Пре‑
зидента України з профспілками раз
на рік, з Главою Уряду — двічі на рік
і щоквартально з віце-прем’єрміністрами для того, щоб профспіл‑
ки мали змогу доводити свою пози‑
цію до керівництва держави.
Після ділової частини засідання
Президії ЦК ПАУ відбулось уро‑
чисте зібрання, присвячене 20‑річ‑
чю ПАУ. Участь в ньому прийняли
голови більшості первинних органі‑
зацій, ряд засновників Профспілки,
поважні гості, серед яких — Голова
ФПУ, Заслужений журналіст Укра‑
їни Юрій Кулик, Президент Асоціа‑
ції «Укравіапром» Валерій Шмаров,
відповідальний працівник Секре‑
таріату Комітету Верховної Ради
України з питань промислової і ре‑
гуляторної політики та підприємни‑
цтва Олександр Найдьонов.
Закінчення на с. 4

Правонаступник
Мінпромполітики
України

Н

а виконання Указу Президен‑
та України від 31.05.2011 р.
Кабінет Міністрів України ви‑
дав розпорядження № 1152 від
09.11.2011 р., яким, зокрема, ви‑
значив коло питань Мінеконом‑
розвитку України після ліквідації
Міністерства промислової полі‑
тики України.
Як відомо, Міністерство еконо‑
мічного розвитку і торгівлі Укра‑
їни стало правонаступником Мі‑
ністерства промислової політики
України в частині формування та
реалізації промислової політики.
Тому одним з основних завдань
Мінекономрозвитку України є
формування та забезпечення реа‑
лізації державної промислової по‑
літики, науково‑технічної політи‑
ки в промисловості.

Шановні читачі!

Під час вручення Свідоцтва про репрезентативність

ків до органів соціального діало‑ ченням Голови НСПП О. Я. Окіса
гу на відповідному рівні.
його заступник, голова комісії по
На підставі згаданого рішення репрезентативності Сергій Гербеда.
Свідоцтво НСПП Голові Профспіл‑
ки Яремі Жугаєвичу вручив, за дору‑
Вл. інф.

Звертаємо Вашу увагу
на те, що працює сайт
Профспілки авіабудівників
України, на якому регулярно
розміщується важлива
і корисна інформація.
Адреса сайта Профспілки:
www.ukrprofavia.org.ua

