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Соціальна політика

Все найкраще — дітям!

События

1 червня відзначається Всесвітній День захисту дітей. Свій внесок у соціальний захист дітей роблять підприємства авіабудівної галузі
і профспілкові організації нашої Профспілки. Бо допомогти дітям, в умовах, коли держава практично не опікується їхніми проблемами,
святий обов’язок кожної небайдужої людини.
Закінчення. Початок на с. 2
До речі, до Дня захисту дітей
на території ДП «ХМЗ «ФЕД» за під
тримки адміністрації та профспіл
кового комітету відбудеться ви
ставка дитячих робіт як дітей за
водчан, так і вихованців дитячих
будинків, яким допомагає ДП «ХМЗ
«ФЕД» (Люботинського та Харків
ського дитбудинків). Володимир
Тиндік говорить, що «ФЕД» також
постійно допомагає і загально
освітній школі № 158 м. Харкова.

Допомогу школам надають і інші
підприємства нашої галузі. Так, під
час святкування 40‑річчя Волочись
кого машинобудівного заводу АТ
«Мотор Січ» слова глибкої вдячності
на адресу голови ради директорів АТ
«Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва
та директора заводу Валентина
Пастернака висловили трудові ко
лективи та учні відразу кількох воло
чиських шкіл, яким АТ «Мотор січ»
надає всіляку допомогу і підтримку.
Практично кожне підприєм
ство нашої галузі намагається

зробити свій внесок у справу со
ціального захисту дітей, не виня
ток і ДП «Красилівський агрегат
ний завод», який налагодив тіс
ну співпрацю з місцевою школою
і постійно опікується нею. Читай
те з цього приводу коментар голо
ви ПО ПАУ на ДП «КАЗ» Миколи
Галиша.
Окремо хотілося б відзначи
ти, що на весь Київ, столицю на
шої країни, залишився працюва
ти єдиний дитячий будинок куль
тури — «Артемівець». І все завдяки

ДАХК «Артем» (президент — голова
правління Станіслав Смаль).
Допомагайте дітям так, як це ро
блять згадані підприємства і проф
спілкові організації, бо вони —
майбутнє нашої галузі.
Редакція газети «Авіабудівник
України» готова розповісти про роботу дитячих таборів, баз відпочинку, зробити відповідні інтерв’ю.
То ж якщо Вам є про що розказати,
будь-ласка, ми завжди будемо раді.
Олександр П а л і й

Допомогти дітям — наш обов’язок
Микола Галиш,
голова ПО ПАУ на ДП «Красилівський
агрегатний завод»:
— Наша співпраця із загально
освітньою школою № 3 м. Краси
лова Хмельницької області роз
почалася ще у 80‑х роках мину
лого століття. Школа розташова
на по вулиці Центральній нашого
міста. Ініціаторами такої співпра
ці стали як адміністрація нашо
го підприємства, так і адміністра
ція школи і її батьківський комі
тет. В ті роки було ухвалено рі
шення, що за кожним цехом під
приємства буде закріплено пев
ний шкільний клас, а також тех
нічний та інші кабінети.
До співпраці нас спонукало те,
що виникла потреба зміцнити
матеріально-технічну базу шко
ли. Тому ми відразу запропонува
ли свою допомогу у ремонті шко
ли. Так і розпочалася наша багато
річна співпраця. Наші взаємовід
носини з адміністрацією школи та
батьківським комітетом перейшли
на якісно новий рівень після при
значення на посаду директора ДП
«Красилівський агрегатний завод»
Королюка Петра Володимировича, а на посаду директора школи

Ха балюка Якова Федоровича.
Розпочався двосторонній зв’язок:
не лише ми допомагали школі, але
і вона в міру своїх можливостей до
помагала заводу.
Ми виготовили для школи 15 ві
конних блоків, таким чином замі
нивши вікна на всьому третьому
поверсі, замінили 10 дверей в ка
бінети школи, було обладнано ка
бінет трудового навчання (там бу
ло розміщено десять новеньких
верстаків, розміщено нові столи та
стільці).

Регулярно надаємо школі для її
потреб фарби, лаки, будівельні ма
теріали. Було виділено 2 м3 дошки
для ремонту підлоги на першо
му поверсі школи. Наш завод на
дав свою допомогу для перекрит
тя даху школи, ремонту її котельні.
На всіх ключових шкільних захо
дах, таких як перший та останній
шкільний дзвоник, День знань,
День вчителя обов’язково присутні
директор нашого підприємства
Королюк Петро Володимирович,
голова профкому Галиш Микола
Іванович, керівник заводського
комбінату торгівлі і громадського
харчування Бо ровкова Ганна
Іванівна.
У той же час діти часто бувають
гостями на нашому підприємстві,
у т. ч. і в професійні свята. На День
машинобудівника, до свят Нового
Року, 8 березня тощо дітки дають
святкові концерти, які із задоволен
ням дивляться наші працівники.
Старшокласників знайомимо з
нашим підприємством, проводимо
по ньому екскурсії. Це все впливає
на вибір професії старшокласника
ми і як наслідок, частина із них по
тім працевлаштовується у нас.
Ми вважаємо, що коли батьки
мають нормальну роботу і стабіль

ну заробітну плату, тоді значно
ле гше впливати на виховання
дітей, а діти відповідно краще на
вчаються.
Плануємо продовжувати спів
працю і у подальшому. Хочемо
провести переобладнання деяких
шкільних кімнат тощо. Для по
треб школи завод придбав антену
супутникового телебачення, ксе
рокопіювальний апарат. Щорічно
адміністрація і профспілковий ко
мітет виділяють для найкращих
школярів новорічні подарунки.
Під час останнього дзвоника най
кращим учням від нас вручають
ся грамоти і грошові премії. При
ємно, що директор школи, вчителі
і батьки учнів позитивно оцінюють
таку співпрацю нашого підприєм
ства і школи № 3. Вони розуміють,
що в ці нелегкі часи, коли і нашому
підприємству не так просто три
матися на плаву, ми тим не менш,
вишукуємо можливості допома
гати у зміцненні матеріальнонавчальної бази школі. Діти — це
наше майбутнє. Підростати і на
вчатися вони повинні в належних
умовах. І ми про це будемо дбати
і надалі.
Записав Олександр П а л і й

Авіаційній техніці вітчизняного виробництва необхідна
державна підтримка
Профільний парламентський Комітет рекомендував Верховній Раді України взяти за основу законопроект № 10424, ініційований
народними депутатами Вячеславом Богуслаєвим та Ярославом Сухим.

Н

а думку Комітету з питань про
мислової і регуляторної полі
тики та підприємництва, цей за
конопроект спрямований на онов
лення парку цивільної авіації по
вітряними суднами вітчизняного
виробництва, створення вигідних
економічних і правових умов юри
дичним особам, резидентам Укра
їни для вкладення грошових ко
штів в придбання авіаційної тех
ніки цивільної авіації вітчизня
ного виробництва, вдосконален
ня і модернізацію авіаційної тех
ніки цивільної авіації вітчизняно
го виробництва, підтримку і розви

ток науково‑технічного потенціалу
цивільної авіації та сприяння еко
номічному розвитку.
Наприклад, передбачається за
провадити на період з 1 січня
2013 року до 1 січня 2017 року дер
жавну фінансову підтримку збу
ту авіаційної техніки вітчизняного
виробництва через механізм зде
шевлення кредитів шляхом част
кової компенсації ставки за кре
дитами комерційних банків залу
ченими суб’єктами господарюван
ня у національній валюті для заку
півлі такої техніки. Таку компен
сацію пропонується надавати екс

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» обов’язкове. Відповіді на питання з листів
до редакції ведеться тільки на сторінках газети.
Матеріали не рецензуються і не повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

плуатантам авіаційної техніки, які
знаходяться на території України,
виключно для авіаційної техніки
вітчизняного виробництва, за від
сотки, фактично сплачені у поточ
ному бюджетному періоді, у роз
мірі облікової ставки НБУ, що діє
на дату сплати зазначених відсо
тків. Кошти на здійснення такої
державної фінансової підтримки
збуту авіаційної техніки вітчиз
няного виробництва пропонуєть
ся передбачати щорічно, з ураху
ванням вимог Бюджетного кодек
су України, у Законі про Держав
ний бюджет на відповідний рік.
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Порядок використання зазначених
коштів державного бюджету що
річно визначатиметься Кабінетом
Міністрів.
Під час розгляду законопроек
ту наголошувалося що авіабудівна
галузь є пріоритетною і забезпе
чує поступальний розвиток еконо
міки держави, тому потребує дер
жавної підтримки. Крім того, та
ку підтримку необхідно створити
не тільки для збуту авіаційної тех
ніки вітчизняного виробництва,
а також для її виробництва.

На КнААПО стартует программа
подготовки стратегического
кадрового резерва на должности
руководителей высшего уровня
управления.
Это один из новых проектов
в сфере развития персонала,
реализуемый специалистами
Бюро развития персонала
дирекции по управлению
персоналом ОАО «КнААПО»
при поддержке Корпоративного
университета Сухого.
На сегодняшний день уже
сформирована группа канди
датов в программу стратегиче
ского резерва, которая состоит
из 50 человек.
Компания «Сухой» подвела итоги
конкурса молодых специалистов.
Молодой сотрудник одной
из бригад конструкторского бю
ро компании «Сухой», побе
дивший в конкурсе на лучшую
научно-техническую работу, от
правится на международный
авиасалон «Фарнборо‑2012»
в составе делегации компании.
«Всего в конкурсе приня
ло участие 152 человека. Рабо
ты 86‑ти из них вошли в чис
ло лучших. Победители получат
денежные премии и возмож
ность внеочередного повыше
ния должностной категории.

Підготував Олександр П а л і й
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Этой осенью в России появится
долгосрочный прогноз
технологического развития
отечественной промышленности
в сопоставлении с общемиро
выми тенденциями.
Об этом сообщил глава департа
мента стратегического развития
минпромторга России Николай
Кутеев. Впервые, по его словам,
министерство представит рос
сийским компаниям результа
ты масштабного межотраслево
го исследования «Промышлен
ный и технологический фор
сайт Российской Федерации
на долгосрочную перспективу
до 2025 года».
«Мы исходим из того, что
мир стоит на пороге нового ин
дустриального цикла, способ
ного вызвать масштабную ре
структуризацию «зрелых» сек
торов промпроизводства. А об
лик мировой промышленности
будут определять три ключевых
тренда. Во‑первых, массовое
внедрение современных систем
проектирования, инжинирин
га, идеологии управления жиз
ненным циклом. Во‑вторых, ис
пользование в производстве це
лого комплекса материалов но
вого поколения. В‑третьих, раз
вертывание инфраструктур но
вого типа, необходимых для со
временной промышленности
(т. н. умные среды). Еще один
важный штрих — глобализация.
Практически невозможно спро
ектировать и выпустить на ши
рокий рынок конкурентоспо
собный продукт, не включаясь
в международную технологи
ческую кооперацию» — сказал
Кутеев.

Виходить двічі на місяць

По сообщениям
информагентств и СМИ

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №  11645516
від 15.08. 2006 р.
Підписано до друку 06.06. 2012 р.
Замовлення № 11

Вітаємо учасників XI Міжнародної Спартакіади ПАУ, яка відкрилась в м. Алушта!
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Відбулись парламентські слухання
8‑й Міжнародний
авіаційно-космічний
салон «Авіасвіт-ХХІ»
З 27 вересня по 1 жовтня 2012 р.
у м. Києві (смт Гостомель, аеро
дром «Київ‑Антонов») відбудеть
ся 8‑й Міжнародний авіаційнокосмічний салон «Авіасвіт-ХХІ».
Урочисте відкриття заплановане
на 27 вересня. У період прове
дення салону плануються польо
ти «великої» та «малої» авіації,
семінари, «круглі столи», презен
тації.
Генеральний розпорядник експо
зиції салону — Державна корпо
рація «Вектор».

Голова Верховної
Ради України
Володимир Литвин
прилетів до Росії
на Ан-148

П

обувавши із візитом у Ро
сії, Голова Верховної Ради
України Володимир Литвин за
явив, що парламенти обох країн
повинні тісніше співпрацювати,
а особливо — по лінії Парламент
ської Асамблеї. Про це він сказав
на брифінгу у Воронежі, підсумо
вуючи засідання Міжпарламент
ської комісії із співробітництва
Верховної Ради України і Феде
ральних Зборів Російської Феде
рації.
Він також зазначив, що «той
рівень кооперації, який є сьогод
ні у сфері літакобудування, по
требує підсилення, і є ряд про
блем на законодавчому рівні та
на рівні практичної діяльності».
Коментуючи політ на літа
ку Ан‑148, Володимир Лит
вин висловив задоволення тим,
що українська парламентськоурядова делегація прилетіла до
Воронежа літаком АН‑148 — «лі
таком, який має майбутнє».
Від редакції: Участь у захо
дах також взяли народний депу
тат України, голова ради дирек
торів АТ «Мотор Січ» Вячеслав
Богуслаєв та Президент — Гене
ральний конструктор ДП «Анто
нов» Дмитро Ківа.
За матеріалами прес-служби
Парламенту України

23 травня відбулись парламентські слухання, присвячені стану та перспективам розвитку Воєнної організації та сектору
безпеки України. Вів засідання Голова Верховної Ради України Володимир Литвин.

П

ід час слухань виступили Се
кретар Ради Національної
безпеки і оборони України Андрій
Клюєв, голова Комітету Верховної
Ради України з питань національ
ної безпеки і оборони Анатолій
Гриценко, Міністр оборони Украї
ни Дмитро Саламатін, заступник
генерального директора державно
го концерну «Укроборонпром» Володимир Куратченко інші особи.
Так, один з виступаючих народ
ний депутат України Генадій Самофалов підкреслив, що державне
оборонне замовлення на сьогодні
не дозволяє сформувати надійний
внутрішній ринок товарів військо
вого призначення. Воно не вико
нує роль економічного стимулятора
і не визначає пріоритети розвитку
ОПК. Він також вважає, що Украї
на в перспективі може досягти пе
редових позицій на ринках високо
технологічної продукції, у т. ч. в га
лузі авіабудування.
Участь в парламентських слу
ханнях взяв Голова ПАУ Ярема
Жугаєвич. Були також присутні
представники керівництва підпри
ємств галузі О. Жданов (ДП «ХМЗ
«ФЕД»), А.Коваль (ДП «ЖМЗ «Візар»)
та Ю.Андрієнко (ДП «Антонов»).
Через брак часу спікер парла
менту не зміг надати можливість
для виступу всім, кого подав про
фільний комітет Верховної Ради.
Разом з тим, він запропонував всім
доповідачам передати тексти сво
їх виступів до профільного коміте
ту для узагальнення за результата
ми парламентських слухань та під
готовки відповідних рішень та до
ручень. Ярема Жугаєвич також на
дав текст свого виступу до профіль
ного парламентського комітету.
Отже ми озвучимо деякі його тези.
Ярема Жугаєвич зазначає, що
за 20 років галузі ОПК зазнали най
більш загрозливого скорочення

Зліва направо: Ярема Жугаєвич разом з колегами — Дмитром Мірошниченком,
Головою Профспілки працівників Збройних сил України і Григорієм Ольховцем,
Головою Профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України

працюючих (залишилось менше
14 % працюючих). Тому підвищена
увага до проблем ОПК, яка спостері
гається в останні роки, в т. ч. сьогод
нішні слухання, вселяють сподіван
ня на краще.
Наявність державного замовлен
ня має стати для підприємств галу
зі своєрідними інвестиціями у май
бутнє країни. На жаль, констатує
Голова ПАУ, Міноборони в умовах

критичного фінансування не в змо
зі сформувати пріоритети на фі
нансування. Це призводить до від
сутності справді серійного вироб
ництва.
Тому в основу формування
структури витрат на закупку вій
ськової техніки має бути закладе
ний принцип збереження і розви
тку промислової і технологічної ба
зи ОПК.

Дуже важливо аби при закупів
лі військової техніки та озброєн
ня в проекті Державного бюджету
на 2013 рік було передбачене фінан
сування таких закупівель саме у ві
тчизняних підприємств ОПК.
Також на думку Яреми Жугаєвича необхідно терміново вирі
шувати задачу збільшення обся
гів виробництва шляхом суттєвого
підвищення продуктивності праці.
Адже для того, щоб більше зароби
ти, необхідно більше виготовити і
продати продукції.
Ярема Жугаєвич вважає, що
це може бути яскравим прикла
дом соціального діалогу, адже
співпадають інтереси і профспілок
(працівники зароблять більше до
ходів), і держави (більше доходів
в бюджет, більш забезпечені гро
мадяни), і інших власників (більше
прибутку).
Разом з тим, для ОПК залиша
ється проблемним питання на
явності єдиного координаційно
го центру, під керівництвом якого
галузі ОПК справді працювали як
єдине ціле. Такою структурою мо
гло б стати державне агентство або
інше утворення з повноваженнями
міністерства. До речі, в ЄС питан
нями ОПК опікується Європейське
оборонне агентство.
Голова ПАУ висловлює сподіван
ня, що найближчим часом це пи
тання буде вирішене на нещодавно
утвореному Президентом України
Комітеті по реформуванні і розви
тку Збройних Сил і ОПК.
Ярема Жугаєвич також підняв
питання стосовно надання відпо
відного доручення щодо приско
рення укладення контрактів з ке
рівниками підприємств новими
представниками власника в умо
вах адмінреформи.
Підготував Олександр П а л і й

ГП «Антонов»: Колдоговор утвержден
29 мая 2012 года, накануне 66‑й годовщины предприятия, на ГП «Антонов» состоялась конференция трудового коллектива, посвященная
вопросу утверждения Коллективного Договора предприятия на новый срок. Также во время конференции обсуждались вопросы выполнения
действующего Колдоговора.

А

дминистрацию предприятия
на конференции представля
ли Президент — Генеральный кон
структор ГП «Антонов», Герой Украи
ны, академик Национальной Акаде
мии Наук Украины Дмитрий Кива,
первый вице-президент — генераль
ный директор ГП «Антонов» Владимир Король и другие лица. Вели за
седание конференции заместитель
генерального директора предприя
тия, член ЦК ПАУ Виктор Семенцов
и заместитель председателя профко
ма Федор Федченко.

С докладами перед участника
ми конференции выступили пред
седатель ПО ПАУ на ГП «Антонов»
Виктор Гуска и Президент — Ге
неральный конструктор ГП «Анто
нов» Дмитрий Кива.
Участие в конференции при
няли Председатель ПАУ Ярема
Жу гаевич, вице-президент —
директор Филии ГП «Антонов» —
СЗ «Антонов» Николай Подгребельный и председатель ПО ПАУ
на СЗ «Антонов» Анатолий Коротенко.

Виктор Гуска отметил, что
представленный проект КД пред
варительно обсуждался в под
разделениях предприятия, кото
рые подали свои предложения. Он
остановился на новациях КД. Так,
наиболее обсуждаемыми темами
раздела об оплате и организации
труда стали рабочее время, опла
та труда и доплаты за стаж науч
ной работы, выплаты вознаграж
дений, работа проходной. Проф
союзная сторона в процессе пере
говоров поставила задачу повыше

ния уровня заработной платы ра
ботникам предприятия. Динамка
изменения уровня зарплаты за пе
риод действия предыдущего КД
следующая — в феврале 2009 го
да тарифы и оклады увеличи
лись на 5 %, в апреле 2009 на 20 %,
в январе 2011 — на 11 %, в октябре
2011 на 5 %, в феврале 2012 на 10 %.
В феврале—апреле текущего года
был значительно повышен фонд
выплат за профессионализм.
Окончание на с. 2
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ГП «Антонов»: Колдоговор утвержден
29 мая 2012 года, накануне 66‑й годовщины предприятия, на ГП «Антонов» состоялась конференция трудового коллектива, посвященная
вопросу утверждения Коллективного Договора предприятия на новый срок. Также во время конференции обсуждались вопросы выполнения
действующего Колдоговора.
Окончание. Начало на с. 1
На конец мая уровень средней
зарплаты на ГП «Антонов» был
на 2000 грн. выше, чем на род
ственных предприятиях авиапро
ма и на 900 грн. выше по сравне
нию с январем текущего года на ГП
«Антонов». Кроме того были до
полнительно повышены долж
ностные оклады мастерам, началь
никам участков и технологам про
изводства. В КД впервые предло
жено закрепить порядок осущест
вления доплат за стаж научной ра
боты, продолжительность основ
ного отпуска научных работников
в 28 дней. Виктор Гуска считает,
что повышение социальных гаран
тий научных работников — даль
нейшие задачи профкома. Также
нашли свое продолжение в про
екте КД предложения о подготов
ке в 2012 году документов для осу
ществления выплат вознагражде
ний за результатами интеллекту
альной деятельности.
Профсоюзная организация взя
ла на себя обязательства выпла
ты материальной помощи инвали
дам — членам ПАУ, которые уволь
няются по состоянию здоровья.
За годы действия предыдущего КД
было выплачено из средств проф
бюджета 55 тыс. грн.
По предложению профсоюз
ной стороны родителям, чей ребе
нок впервые идет в школу, выпла
чивается компенсация в размере
средней заработной платы за один
день.
В своем выступлении Виктор
Гуска также остановился на ра
боте комиссии по вопросам охра
ны труда (председатель — Владимир Швец), в частности рассказал
о работе профкома в этом вопросе,
общественных инспекторов охра
ны труда. Профкомом разрабо
тан и согласован с отделом охраны
труда бланк предписания комис
сии профкома по вопросам охраны
труда. Работа комиссии под пред
седательством В. Швеца оказалась
очень результативной.
В разделе социальных гаран
тий КД появился пункт о ремонте
одного из детсадов ГП «Антонов».
Докладчик также рассказал о
проводимой спортивной и физ
культурной работе, досуговой
и оздоровительно-рекреационной
работе, активное участие в кото
рых берет и ПО ПАУ.
Дмитрий Кива во время свое
го выступления предложил в пер

спективе провести объединение
профсоюзных организаций ГП
«Антонов» и СЗ «Антонов» и соот
ветственно проводить в дальней
шем общую конференцию трудо
вых коллективов: «Мы одна семья,
один коллектив и мы вместе рабо
таем».
Дмитрий Кива остановился
на вопросах авиастроения и рабо
ты СЗ «Антонов», которые влияют
на работу ГП «Антонов» в целом,
а соответственно и на выполне
ние обязательств администрации
по КД. Он напомнил, что когда за
вод «Авиант» присоединился к ГП
«Антонов» он имел долги на сумму
2 млрд грн. Вместе с тем он отме
тил, что без серийного производ
ства самолетов типа Ан под вопро
сом оказалась и дальнейшая судь
ба коллектива ГП «Антонов», поэ
тому не помочь серийному заводу
было нельзя.
Дмитрий Кива отметил, что
самолет Ан‑148 активно внедря
ется в разработку и эксплуатацию.
Имеются еще сложности с сис
темами управления и шасси само
летов, но они в ходе разрешения.
Тем не менее, данные самолеты
неплохо себя зарекомендовали как
в Украине, так и в России, некото
рые из них находятся в эксплуата
ции до 10–12 часов в сутки.
Одной из важных программ са
молетостроения является запуск
в серийное производство самоле
та Ан‑158, на который был полу
чен сертификат типа. Испытания
по данному типу самолета уже за
вершены. Планируется в дальней
шем с хвостовой частью самолета
Ан‑158 выпускать машину Ан‑148,
которая будет в дальнейшем назы
ваться Ан‑148-200. Это обусловле
но топливной эффективностью,
которая была получена в результа
те разработки и испытания Ан‑158.
Благодаря таким изменениям кон
струкции Ан‑148 станет потреблять
топлива на 5 % меньше, чем ранние
модели этой машины.
28 мая в Воронеже во время ра
боты российско-украинской меж
парламентской комиссии россий
ская сторона заявила о своей за
интересованности в сотрудниче
стве с нами в вопросах производ
ства самолетов Ан‑148 и 158, Ан‑70,
Ан‑124, Ан‑140 и даже маленьких
самолетов Ан‑2-100 и Ан‑38.
С ВАСО достигнуто соглашение,
что они теперь будут изготавли
вать фюзеляжи, а СЗ «Антонов» —
крылья для самолетов.

К сожалению, в Украине нет под
держки экспорта самолетов, поэ
тому, к примеру, контракты с Ку
бой пришлось подписывать через
российскую кампанию «Ильюшинфинанс». Самостоятельно зани
маться лизингом ГП «Антонов»
не имеет возможности, т. к. нужны
средства для производства самоле
тов, а их и так не хватает, не считая
долгов СЗ «Антонов». На каждый
самолет необходимы оборотные
средства, минимум 10 млн долла
ров США. Без серийного производ
ства выйти на окупаемость будет
невозможно.
Одной из главных программ по
самолетостроению Генеральный
конструктор назвал производство
самолета Ан‑70. Необходимо в бли
жайшее время осуществить его до
работку и запустить в серийное
производство.
Отдельно Дмитрий Кива оста
новился на вопросах налогообло
жения и помощи со стороны госу
дарства. Оказывается, что ГП «Ан
тонов» только в 2011 году выпла
тил налогов в Госбюджет в 1,5 раза
больше, чем в 2010! При том, что
в 2010–2011 гг. он не получил от го
сударства ни копейки. Даже те кро
хи, что государство дало пред
приятию в 2009 г. не были преду
смотрены в бюджете государства
на 2012 г.
В 2011 году больше половины
всей прибыли предприятие полу
чило за счет разработок, а доля до
ходности от собственной авиаком
пании уменьшилась. Все это стало
возможным благодаря увеличению
объемов производства.
Касаясь вопросов работы под
разделений, Президент — Гене
ральный конструктор сказал, что
очень многое зависит от их руково
дителей — кто хочет навести поря
док в своем подразделений — то ли
в вопросах безопасности труда, бы
та и т. п., тот наводит. И никто еще
не получил отказа в выделении
средств.
В своем выступлении Дмитрий
Семенович остановился и на дру
гих вопросах, таких как техперево
оружение, трудовая дисциплина,
работа молодежи, служебное жи
лье и т. п.
Многие делегаты в своих вы
ступлениях благодарили админи
страцию и профсоюзный комитет
за решение многих вопросов, ко
торые в свое время они озвучива
ли перед ними. В тоже время были
озвучены и проблемные вопросы,

требующие решения — оборудова
ние навеса на автобусной останов
ке на территории предприятия,
оборудование временных помеще
ний для хранения химических ре
активов на период покраски анга
ра, регулирование работы проход
ной, определение авторских прав
работников предприятия и т. п.
Так, Валерий Дуда, делегат 3 цеха,
председатель цехкома в своем вы
ступлении поблагодарил всех, кто
принимал участие в том, чтобы го
родские власти установили свето
форное регулирование на пере
крестке улиц Академика Туполе
ва и Эстонской. Следует отметить,
что в борьбе за решение этого во
проса приняла свое участие и наша
редакция, направив соответствую
щие запросы в мэрию и управле
ние ГАИ города, которые поддер
жали редакцию в этом вопросе.
Ярема Жугаевич во время сво
его выступления сказал, что вы
ступлениях делегатов продемон
стрирвали, что комиссия по разра
ботке проекта КД поработала очень
хорошо. Он отметил, что в т. ч. бла
годаря хорошей работе ГП «Анто
нов» авиастроительная отрасль яв
ляется лидером по темпам произ
водства среди всех отраслей ОПК.
На ГП «Антонов» достаточно вы
сокая зарплата, однако Профсоюз
не хочет останавливаться на этом
уровне и будет добиваться ее повы
шения. Но для роста зарплат долж
ны быть объективные предпосыл
ки, такие как рост темпов произ
водства, что осуществить без тех
нического и технологического пе
ревооружения невозможно. Прият
но, что данные вопросы находятся
постоянно в поле зрения руковод
ства предприятия.
Председатель ПАУ подчеркнул,
что Профсоюз будет помогать во
всех вопросах, начиная от мел
ких, таких как оборудование све
тофоров, и заканчивая глобальны
ми — лоббирование финансирова
ние в Госбюджете, в законопроект
ной работе.
В завершение Ярема Жугаевич
вручил Дмитрию Киве и Виктору
Гуске Диплом победителя Рейтинга
оценки социально-экономической
деятельности предприятий авиа
прома за І квартал 2012 года.
Участники конференции едино
гласно утвердили проект КД на сле
дующий период. Теперь дело — за
его выполнением.

ровлення дітей, допомагають дітям
в АТ «Мотор Січ», ГП «ХМЗ «ФЕД»,
ДАХК «Артем», ДП «Антонов», СЗ
«Антонов», ДП «Новатор», ДП «Кра
силівський агрегатний завод», ДП
«МФ «Артем», на Сніжнянському
та Волочиському машинобудівних
заводах АТ «Мотор Січ», ПАТ «Вол
чанський агрегатний завод», ПАТ
«Точприлад», ДП «ЖМЗ «Візар»,
ДП «ХАКБ», ДП «Івченко-Прогрес»,
ДП «Завод 410 ЦА», ДП «ДержККБ
«Луч», ПАТ «ФЕД» та інших. На
віть там, де це зробити дуже склад
но внаслідок непростої фінансо

вої ситуації, намагаються не зали
шитися байдужими, як, наприклад,
на ХДАВП та КМЗ ХДАВП. На сто
рінках нашої газети ми неодно
разово розповідали про соціальну
базу, яку зберегли і продовжують
розвивати на багатьох підприєм
ствах нашої галузі і яка приносить
користь дітям.
Так, у нашої галузі збереглися
і нормально функціонують дитя
чі оздоровчі табори завдяки таким
підприємствам, як АТ «Мотор Січ»,
ДП «Антонов», ДАХК «Артем», СЗ
«Антонов», ХДАВП, ДП «Івченко-

рофактив постійно підні
мав питання нефінансуван
ня Фондом соцстрахування пу
тівок на санаторно-курортне
оздоровлення. Так, такі пробле
ми озвучували голова ПО ПАУ
на ДП «Антонов» В. Гуска та го
лова ПО ПАУ на ДП «ХМЗ «ФЕД»
В. Тиндік. І ось маємо результат.
17 травня поточного року від
булося чергове засідання прав
ління Фонду соціального страху
вання з тимчасової втрати пра
цездатності.
Головою правління Фонду на
2 роки обрано Горбатова Валерія
Мироновича — першого заступ
ника Голови Федерації профспі
лок України. Заступником Голо
ви правління Фонду від сторони
держави обрано заступника Мі
ністра соціальної політики Коло
мійця В. М.
Правлінням внесено зміни
до бюджету Фонду на 2012 рік.
Доходну частину бюджету збіль
шено на 106,7 млн грн. за раху
нок фактичного залишку коштів
(результату виконання бюджету
Фонду за 2011 рік).
Правління підтримало про
позиції профспілок і виділи
ло 362,4 млн грн. на збільшен
ня асигнувань на оздоровчі за
ходи, збільшивши загальну су
му бюджету по даній статті до
1076,8 млн грн. Витрати на при
дбання путівок на санаторнокурортне лікування (в т. ч. на ме
дичну реабілітацію) у цьому ро
ці збільшено на 326,7 млн, фі
нансування оздоровлення дітей
у дитячих закладах оздоровлен
ня — на 34,9 млн грн., часткове
фінансування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл — на 797 тис.
грн. Це дозволить додатково про
лікувати в санаторно-курортних
закладах 60 тис. хворих, оздоро
вити 17 тис. дітей.
9,5 млн грн. додатково виділе
но на створення електронного ре
єстру листків непрацездатності.
Вл. інф.

Генсек МОЦА
зустрівся з Главою
Уряду України

П

Прогрес». Є свій табір і у ДП «ХМЗ
«ФЕД».
Володимир Тиндік, голова
ПО ПАУ на ДП «ХМЗ «ФЕД» гово
рить, що буквально на днях 38 ді
тей будуть відправлені у два дитя
чі табори, розміщені на берегу Чор
ного моря. В смт Солнечногорськ
(АР Крим) будуть оздоровлювати
ся 26 дітей, а в смт Затока (Одесь
ка область) — 12 дітей. Батьки дітей
платять за путівки лише 10 % від їх
ньої вартості.
Закінчення на с. 4

Підготував Олександр П а л і й

Александр П а л и й

1 червня відзначається Всесвітній День захисту дітей. Свій внесок у соціальний захист дітей роблять підприємства авіабудівної галузі
і профспілкові організації нашої Профспілки. Бо допомогти дітям, в умовах, коли держава практично не опікується їхніми проблемами,
святий обов’язок кожної небайдужої людини.
ише відносно недавно наша
держава розпочала трохи до
помагати сім’ям при народженні
дітей, та й то допомога виділяється
не відразу, а частками, які потроху
за час їх виплат з’їдаються інфля
цією. А от, наприклад, одноразова
матеріальна допомога Матерямгероїням взагалі сміхотворна.
В розв’язанні інших питань держа
ва теж поступово самоусувається…
Варто в цей день згадати тих,
хто незважаючи на всі негаразди,
знаходить можливість допомогти
дітям. Регулярно проводять оздо

П

ід час зустрічі з Прем’єрміністром України Миколою Азаровим Генеральний се
кретар Міжнародної організації
цивільної авіації Раймон Бенжамен заявив, що ДП «Анто
нов» «має величезний потенці
ал». На його думку «Україна одна з небагатьох країн, яка має виробництво найкращих суден у світі, які ви не можете втратити».
Також Раймон Бенжамен вва
жає, що з кожним роком у світі
зростатиме попит на хороших
спеціалістів у сфері авіації, то
му Україні необхідно утримува
ти своїх фахівців.
В свою чергу М. Азаров за
значив, що розвиток авіагалузі
для України є пріоритетним. Він
зазначив, що в Україні авіаційна
сфера має велику матеріальнотехнічну базу і потенціал, тому
продовжує розвиватися. Зокре
ма, авіабудування звільнено від
оподаткування.

Все найкраще — дітям!
Л

Пропозиції В. Гуски,
В. Тиндіка та інших
почуті
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Спорт і праця

Спортивная жизнь завода
Проведение ежегодных заводских спартакиад на предприятиях АО «Мотор Сич» стало уже прекрасной традицией. В мае текущего года при поддержке председателя
совета директоров предпрития Вячеслава Богуслаева и председателя профкома Михаила Труша состоялась заводская спартакиада на головном заводе — в Запорожье.
В том же месяце прошла и 42-я общезаводская спратакаида СМЗ АО «Мотор Сич». К присутствующим обратился Заслуженный машиностроитель Украины, депутат
Донецкого областного совета, директор завода А. Недашковский.

А

лександр Петрович приветствовал участ
ников спартакиады, поблагодарил работ
ников за плодотворный труд, активное уча
стие в жизни коллектива предприятия. Дирек
тор завода ознакомил присутствующих с теми
задачами, которые стоят перед заводчанами
в текущем году, пожелал новых спортивных
успехов, а также активно, с пользой для здо
ровья отдохнуть. Он отметил, что, невзирая
на различные трудности, наш коллектив дол
жен всегда оставаться дееспособным и всегда
успешно решать поставленные задачи.
Зачитан приказ по заводу о подведении
итогов минувшей Спартакиады, поощре
нии лучших производственников — победи
телей соревнований, общественного актива,
инструкторско-тренерского состава. Дипло
мами и денежными премиями были награждены призеры 41-й Спартакиады.
За занятое первое место награжден кол
лектив цеха 302 — начальник цеха А. Брянцев,
председатель цехкома И. Поволоцкая, физорг
М. Деркачев, председатель молодежной орга
низации О. Полищук, за второе место — кол
лектив цеха 301 — начальник цеха А. Халимоненко, председатель цехкома В. Ныч, физорг
А. Старцев, председатель молодежной орга
низации С. Зленко, за третье место — коллек
тив цеха 316 — начальник цеха A. Рогатюк,
председатель цехкома А. Леликова, физорг
А. Подкуйко, председатель молодежной орга
низации Н. Середин.
Дипломами и денежными премиями бы
ли также награждены лауреаты смотраконкурса, показавшие на высоком уровне
свои программы и сольные выступления.
Высокую степень ответственности и уме
ние организовать работников на подготовку
и выступление с концертными программа

ми показали руководители и профсоюзные
комитеты цехов 302, 303, 304, 305, 314, 316,
317 и другие.
За первое место среди коллективов пер
вой подгруппы награжден коллектив цеха
303 — начальник цеха И. Кобец, председатель
цехкома В. Торкунов, председатель молодеж
ной организации С. Мироненко, за второе ме
сто — коллектив цеха 302 — начальник цеха
А. Брянцев, председатель цехкома И. Поволоцкая, председатель молодежной организации
О. Полищук, за третье место — коллектив цеха
304 — начальник цеха В. Воронцов, председа
тель цехкома О. Проданец, председатель мо
лодежной организации К. Торкунова.

Среди коллективов второй подгруппы —
за первое место — коллектив цеха 316/374 —
начальник цеха A. Рогатюк, председатель
цехкома А. Леликова, председатель моло
дежной организации Н. Середин, за вто
рое место — коллектив цеха 305 — началь
ник цеха И. Погребняк, председатель цех
кома Н. Доценко, председатель молодеж
ной организации A. Литаврин, за третье ме
сто — коллектив цеха 317 — начальник цеха
А. Кашапов, председатель цехкома Ю. Патлатюк, председатель молодежной организа
ции Н. Крюкова.
В приказе по заводу за победу в вокаль
ном жанре решено премировать О. Гурьянову,

А. Коханова, Е. Фоменко — цех 305, Е. Ширяеву,
О. Полищук, Т. Майорову — цех 302, Н. Кушнир — цех 304, Р. Катрич, С. Дадыку — цех 317,
Е. Шишову, С. Иванилова — цех 306.
За примерное выступление в хореографи
ческом жанре отмечены танцевальные кол
лективы цехов 303 и 302.
Среди ведущих решено отметить А. Лукину,
А. Павлова, Н. Яцуру — цех 374.
В литературном жанре решено наградить
А. Шевченко — цех 302.
Жюри смотра конкурса отметило актив
ных участников и организаторов А. Сафиканову, Ю. Прокопенко, И. Подгорного, Н. Шишова, И. Кобец, И. Погребняка, А. В. Брянцева,
А. В. Леликову, В. Г. Воронцова.
В начале июня в городе Алушта будет
проходить ХI отраслевая Спартакиада
Профсоюза авиастроителей Украины. Пра
во представлять заводскую команду завое
вали энтузиасты спорта, показавшие на со
ревнованиях высокие спортивные резуль
таты В. Ф. Торкунов — наладчик станков
с ЧПУ цеха 303, С. Н. Проноза — плотник
цеха 307, М. В. Зайцева — полировщик цеха
302, А. В. Тимофеев — сверловщик цеха 302,
С. С. Мироненко — инженер-технолог цеха
303, Д. В. Гончаров — слесарь — инструмен
тальщик цеха 317, С. А. Дудак — ученик шли
фовщика цеха 317, А. М. Петечело — води
тель цеха 325, М. П. Лысенко — бухгалтер
цеха 365.
Желаем нашим труженикам спортивной
удачи и новых побед.
Статья печатается в сокращенном
варианте по материалам, предоставленным
профкомом завода и редакцией газеты
«Новатор»

В выборе профессии не ошибся
«В жизни всегда помогает то, что ты идешь на свою любимую работу, в свой любимый коллектив, который дает возможность наилучшим образом сработать
и принести пользу...»

Э

ти слова, принадлежащие глав
ному инженеру ГП «ХМЗ «ФЭД»
Валерию Андреевичу Фадееву.
Трудовая деятельность Вале
рия Андреевича началась на заво
де имени Шевченко, куда он при
шел после окончания школы уче
ником токаря. Затем была служ
ба, учеба в институте и интересная
творческая работа в Центральном
конструкторско-технологическом
бюро «Центросоюза», где В. А. Фа
деев трудился старшим инженером
экспериментального отдела.
В 1975 году судьба крепко свя
зала его с «ФЭДом», сюда он при
шел в 26-й инструментальный цех
сменным мастером. Через два го
да был назначен начальником тех
бюро, затем в 1981 году — замести
телем начальника цеха по новой
технике. А дальше новое движе
ние по карьерной лестнице: заме
ститель главного технолога заво
да, главный технолог, зам. главно
го инженера по эксплуатации, на
дежности, сборке и испытаниям,
зам. главного инженера по подго
товке производства, заместитель
директора по производству ТНП,
главный инженер. По оценке ди
ректора завода А. А. Жданова, во
просы внедрения высоких энергои ресурсосберегающих технологий,
решаемые в 90‑е годы под руковод
ством главного инженера, и ныне
на предприятии успешно реали
зуются.
«Как главный инженер Валерий
Андреевич несет большую интел
лектуальную нагрузку. Ежедневно
ему приходится принимать десят
ки важных для предприятия техни

Главный инженер ГП «ХМЗ «ФЭД»
Валерий Фадеев

чески обоснованных решений, ко
торые дают возможность успеш
но выполнять намеченные пла
ны. Я не ошибся в этом челове
ке, — так сказал о своем замести
теле А. А. Жданов. — Главным ин
женером завода Валерий Андре
евич был назначен в трудные для
предприятия 90‑е годы. За 16 лет
работы в должности моего пер
вого зама он проявил свои самые
высокие профессиональные каче
ства. А главное — создал крепкую
команду из числа грамотных, вы
сокоэрудированных инженеров».
Чтобы внедрять на «ФЭДе» все
новое и передовое нужны специ
алисты высокого класса. Таких лю
дей, по мнению Валерия Андре
евича, на «ФЭДе» немало. Но их
число должно постоянно расти.

«Наука не стоит на месте. Труд
рабочего все больше сближает
ся с трудом инженера. Современ
ным оборудованием сегодня мо
жет управлять только специалист
со среднетехническим и высшим
образованием. И кем бы он не ра
ботал — оператором станков с ЧПУ,
конструктором, технологом — он
должен постоянно быть в курсе
технических новшеств, обладать
современными знаниями в обла
сти информационных технологий,
нанотехнологий, интегрированных
и генеративных технологий», —
считает главный инженер, и вместе
с директором завода успешно ре
шает задачу по повышению уров
ня квалификации главных специ
алистов, руководителей среднего
звена, инженерно-технических ра
ботников и молодых рабочих.
«Мы сегодня пытаемся соеди
нить науку и производство, поэто
му наше предприятие успешно раз
вивается, — говорит В. А. Фадеев. —
Для стабильной работы мало иметь
большой портфель заказов, надо
обеспечить производство не толь
ко современным оборудованием
и инструментом, нужны новые тех
нологии. В этом вопросе многие го
ды завод сотрудничает с ХПИ, ХАИ
и многими другими вузами города,
страны и ближнего зарубежья».
Творческая устремленность и
высокая работоспособность — это
черта его характера. Валерий Ан
дреевич никогда не перестает
учиться. Настольной книгой в его
кабинете является книга «Филосо
фия достижения успеха», авторы
которой — его единомышленники

из ХПИ. Второй не менее важной
для себя В. А. Фадеев считает книгу
«Инновационная экономика». Ес
ли серьезно заниматься инженер
ной работой, надо глубоко знать
экономические процессы, проис
ходящие не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Ежегодно, уже более десяти лет,
для повышения уровня знаний ин
женерного состава завода, по ини
циативе главного инженера на базе
«ФЭДа» проходят международные
научно-технические конференции.
Сегодня у доктора технических
наук, профессора ХНТУ «ХПИ»,
В. А. Фадеева свыше 150 научных
работ, многие из которых посвяще
ны автоматизации ручного труда.
Он является автором почти 10
монографий и такого же коли
чества учебных пособий. Работа
«Научные основы выбора струк
туры параметров технологических
систем механической обработ
ки высокоточных деталей в точ
ном производстве» и ныне име
ет большой успех и использует
ся в различных отраслях народно
го хозяйства, прежде всего в ави
ационном комплексе (АО «Мотор
Сич», авиационные и агрегатные
заводы Украины, ГП «ХАКБ» и дру
гие предприятия ближнего зарубе
жья). Работа была написана при
менительно к «ФЭДу» и посвяще
на вопросам минимизации затрат
на производство сложной авиаци
онной техники.
Валерий Андреевич имеет 16 ав
торских свидетельств и патентов.
В 2001 году он стал лауреатом на
ционального конкурса «Деловой

человек года», спустя год был на
гражден орденом «За заслуги» тре
тьей степени. В 2007‑м ему было
присвоено звание «Почетный авиа
строитель».
В этом году за весомый лич
ный вклад в развитие отечествен
ной промышленности, укрепле
ние промышленного потенциала
страны, многолетний добросовест
ный труд Указом Президента Укра
ины В. А. Фадеев награжден орде
ном «За заслуги» второй степени.
«Когда молодые люди приходят
на наше предприятие, я им говорю:
определите свое место в жизни,
что вам ближе — конструирование,
разработка техпроцесса или управ
ленческая работа. Потому что пра
вильный выбор профессии — это
на всю жизнь, — подчеркивает
В. А. Фадеев. — Лично я свой выбор
когда-то сделал: стал инженером.
И в выборе профессии не ошибся».
От редакции: Председатель
ПАУ Я. В. Жугаевич часто при
водит примеры различных реко
мендаций Фадеева В. А. Так, еще
в 2008 году по его предложению
Профсоюз инициировал перед
Правительством Украины задачу
технологического перевооружения
авиастроительной отрасли. В осно
ве такого убеждения было утверж
дение Фадеева В. А. о том, чтобы
быть конкурентоспособным на се
годняшнем рынке, необходимо ис
пользовать обрабатывающее обо
рудование, спроектированное ме
нее пяти лет тому назад.
Инна П и д я к,
гл. редактор газеты «Фэдовец»

