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Круглый столДостижения нашего ОПК увидим на Авиасалоне
17 сентября 2012 года в 
агентстве «Укринформ» 
состоялся круглый стол на 
тему «Развитие оборонно-
промышленного комплекса 
в Украине». 

Участниками круглого стола 
стали заместитель генерального 
директора ГК «Укроборонпром» 
Татьяна Хрипко, советник пред-
седателя совета директоров АО 
«Мотор Сич» Иван Божков, гене-
ральный конструктор ГП «ГосККБ 
«Луч» Олег Коростелёв, пре-
зидент, председатель правления 
ГАХК «Артем» Станислав Смаль 
и представитель науки – председа-
тель секции прикладных проблем 
при Президиуме Национальной 
Академии наук Украины Алек-
сандр Сотников. 

Круглый стол был организован 
ГК «Вектор» - генеральным рас-
порядителем экспозиции авиасало-
на «Авиасвит–ХХІ». Поскольку на 
авиасалоне, который состоится на 
днях в п.г.т. Гостомель, будут пред-
ставлены образцы авиационной и 
военной техники, которую произво-
дят предприятия, входящие в состав 
оборонно-промышленного ком-
плекса Украины, тема, озвученная 
во время круглого стола, является 
особенно актуальною. На круглом 
столе побывал главный редактор 
газеты «Авиастроитель Украины» 
Александр Палий.

Во время круглого стола Татья-
на Хрипко ознакомила журнали-
стов с деятельностью ГК «Укробо-
ронпром», рассказала о подготовке 
государственной программы разви-
тия оборонно-промышленного ком-
плекса Украины. Программа долж-
на быть подготовлена до конца те-
кущего года и рассчитана на период 
до 2017 года. Также она акцентиро-
вала внимание присутствующих на 
том, что руководство государствен-
ного концерна принимает все меры 
для погашения задолженности по 
выплате заработной платы на пред-
приятиях, входящих в состав «Укро-

боронпрома». На данный момент 
задолженность составляет более 
200 млн грн. Правительством при-
нято решение о целевом внесении в 
уставной капитал предприятий 100 
млн грн на погашение долгов по за-
работной плате. Также Правитель-
ство поставило перед концерном 
задачу до конца 2012 года ликвиди-
ровать задолженность по выплате 
заработной платы. Татьяна Влади-
мировна выразила надежду на то, 
что принятый Верховной Радой 

законопроект о погашении долгов 
предприятий за потребление воды, 
тепло- и электроэнергии, будет под-
писан Президентом Украины.

На вопрос газеты «Авиастрои-
тель Украины», планирует ли ГК 
«Укроборонпром» принять участие 
в разработке и принятии Отрасле-
вого Соглашения авиационной про-
мышленности на 2013 год, Татьяна 
Владимировна сказала, что «У нас 

работает и действует та система 
профсоюзов, которая была, и мы 
этому уделяем большое внима-
ние. Если необходимо, мы, безу-
словно, примем участие в этом 
процессе».

Также Татьяна Хрипко про-
комментировала по нашей просьбе 
ситуацию с реструктуризацией КП 
«Радиоизмеритель». Как известно, 
любая реструктуризация или реор-
ганизация вызывает у людей труда 
опасения, что будут проводиться 

сокращения рабочих мест. Вот что 
ответила Татьяна Владимировна:

«Я могу сказать, что массовых 
увольнений не предвидится. Аб-
страгируясь от конкретного пред-
приятия, могу сказать, что если 
будут приниматься решения по 
поводу переноса мощностей, то, 
безусловно работающим на пред-
приятии будет предлагаться дру-
гая работа, либо будут делаться 

какие-то предложения… По «Ра-
диоизмерителю» решение будет 
принято в ближайшее время».

Станислав Смаль сказал, что 
концентрация и объединение пред-
приятий оборонной промышленно-
сти – тот необходимый шаг, который 
сделало государство, несомненно, в 
понимании руководителей предпри-
ятий приведет к положительному 
результату. В советские годы пред-
приятия «оборонки» были скон-
центрированы де-факто вместе, и 

это давало свой эффект. Одним из 
последних решений Правительства 
ГАХК «Артем» также включена в 
состав ГК «Укроборонпром». На 
его взгляд, в ближайшее время уси-
лиями ГК «Укроборонпром» и Ми-
нистерства обороны Украины будет 
сформирована целевая задача по 
разработке и производству новых 
изделий. Поскольку управление бу-
дет осуществляться централизова-

но, то очевидно, что материальные 
затраты на производство продукции 
оборонного значения будут суще-
ственно меньше, чем раньше.

На авиасалоне ГАХК «Артем» 
представит, прежде всего, продук-
цию основной деятельности – раке-
ты класса «воздух-воздух». Также 
будут представлены элементы авиа-
ционного вооружения, которыми 
комплектуются боевые самолеты. 

Среди современных разработок 
гражданской продукции будет пред-
ставлен медицинский стерилизатор. 
«Артем» единственное в Украине 
предприятие, которое смогло осво-
ить данный вид продукции. На 
просторах СНГ единственный кон-
курент – Тюменский завод, однако 
продукция «Артема» отличается 
тем, что при разработках были при-
менены более современные дости-
жения науки и техники. 

Олег Коростелёв отметил, что 
идея создания концерна, подобно-
го «Укроборонпром», не нова – она 
существовала уже около 12 лет и 
нашла свою реализацию лишь не-
давно. Еще в 2002 году были раз-
работаны документы с целью объ-
единения предприятий оборонной 
отрасли страны и обеспечения их 
бюджетной поддержкой, поскольку 
невозможно в таком деле, как про-
изводство высокотехнологичной 
продукции не оказывать бюджет-
ную поддержку. Он привел пример 
- если мы считаем нормальным, что 
государство тратит деньги на стро-
ительство и поддержку стадионов 
и никому не приходит мысль о том, 
что футболистам необходимо самим 
искать средства, это само собой по-
нятно. А вот когда дело касается 
высокотехнологичной продукции, 
то почему-то озвучивается вопрос о 
том, чтобы предприятия ОПК сами 
зарабатывали деньги. 

Объединение предприятий ОПК 
под одной вертикалью обеспечива-
ет как организационные, так и про-
изводственные взаимоотношения 
между предприятиями, фактически 
обеспечивает технологически зам-

Як повернути забор-
говану зарплату?  Як 
оскаржити незаконне 
звільнення? Які заходи 
з охорони праці пови-
нні проводитись на під-
приємстві?

Відтепер кожен член 
профспілки може оператив-
но отримати кваліфіковані 
та безкоштовні відповіді 
на подібні питання. Феде-
рація профспілок України 
відкрила гарячу лінію “Ти 
і право”. Зателефонувавши 
за безкоштовним номером 0 
800 21 22 23, Ви зв’язуєтесь 
із оператором, який приймає 

інформацію чи питання. 
Юристи ФПУ готують від-
повідь та по телефону або 
по електронній пошті на-
дають Вам рекомендації та 
роз’яснення.

При зверненні до гарячої 
лінії слід зазначати про своє 
членство в конкретній проф-
спілці, адже при підготовці 
відповіді слід знати які захо-
ди прийняла первинна проф-
спілкова організація для ви-
рішення Вашої проблеми 
аби не повторювати їх.

На гарячій лінії працюють 
висококваліфіковані юристи, 
які мають можливість отри-
мати консультації із спеціа-

лістами з Інституту права ім. 
Корецького та інших ВУЗів, 
а також повністю несуть від-
повідальність за надану ін-
формацію.

Також нагадуємо, що ква-
ліфіковану та безкоштовну 
допомогу Ви завжди змо-
жете отримати у своїх пер-
винних організаціях та від 
працівників виконавчого 
апарату ЦК ПАУ. До нас Ви 
можете звернутися за теле-
фонами (044)279-15-19, 253-
72-05, за адресою: 01012, 
м.Київ, м. Незалежності, 2, 
кімн. 418 або пишіть нам на 
ел.пошту: aviabudivnyk@
narod.ru

Гаряча лінія «Ти і право»

8-ий Міжнародний 
авіакосмічний салон 
«АВІАСВІТ-ХХІ» розпочне 
свою роботу 27 вересня 
2012р. і працюватиме про-
тягом 5-ти днів.

 Цього року на виставці вперше 
представлять свою авіатехніку 
компанії Ізраїлю, Казахстану, Іта-
лії та Перу. Станом на 3 вересня 
список налічує вже понад 300 
компаній-учасниць з 35 країн. 
Серед них  вітчизняні ДП «Ан-
тонов», ВАТ «Мотор Січ», ДП 
«ЗАВОД 410 ГА», російські - ВАТ 
«Вертольоти Росії», ВАТ «ОАК», 
партнер ДП ККБ «ЛУЧ» британ-

ська компанія SELEX Galileo, 
німецька компанія BRÖTJE-
Automation GmbH, американська  
- Laversab, швейцарська  - Pilatus 
Aircraft Ltd та ін.

На території аеродрому „Київ-
Антонов” в смт.Гостомель для від-
відувачів будуть представлені най-
сучасніші зразки авіаційної техні-
ки, літальні апарати всіх типів та 
призначень, ракетні системи, кос-
мічні апарати, космічні технології 
та ін. Традиційно під час виставки 
відбуватимуться демонстраційні 
польоти авіатехніки і літальних 
апаратів та авіашоу. 

Прес-центр ДК «Вектор» 

Цього року понад 300 компаній із 35 країн світу 
візьмуть участь у авіасалоні «АВІАСВІТ-ХХІ»

продолжение читайте  на 3 стр.
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«Мотор Січ»: пам’ятаймо про героїчні подвиги свого народу!
23 серпня 2012 року у місті 
Волочиськ, що на Хмель-
ниччині до Дня міста відбу-
лась урочиста подія – від-
криття Музею бойової сла-
ви АТ «Мотор Січ», участь 
в якому взяв і Голова 
Профспілки авіабудівників 
України Ярема Жугаєвич. 

Ідея створення музею належить 
В’ячеславу Олександровичу Бо-
гуслаєву – голові ради директорів 
АТ «Мотор Січ», Герою України, 
народному депутату України, док-
тору технічних наук. 

Перед урочистим відкриттям 
Музею волочисці зібралися на ве-
лелюдний мітинг. Перед мешкан-
цями міста виступили керівники 
району та міста, представник об-
ласної ради депутатів, священнос-
лужитель. І безумовно, Почесний 
громадянин м. Волочиськ Вячес-
лав Богуслаєв, виступу якого во-
лочисці очікували із особливим не-
терпінням. В своїх виступах воло-
чиські керівники – глава районної 
державної адміністрації Ігор До-
бжанський, Волочиський міський 
голова Костянтин Черніченко та 
депутат обласної ради Сергій Ла-
базюк дякували Вячеславу Богус-
лаєву за допомогу, яку він постійно 
надає місту і району. 

Вячеслав Богуслаєв під час 
свого виступу привітав волочис-
ців із Днем міста, зазначивши, що 
воно постійно розвивається, стає 
кращим з кожним днем. «Я не по-
могаю городу. Я обязан городу, по-
тому что продукцию Волочиского 
машиностроительного завода АО 
«Мотор Сич» знают в 120 странах 
мира. Город Волочиск из малень-
кого населенного пункта Фридри-

хивка превратился в авиационный 
город. Сегодня свыше 50 стран 
мира получают электростанции, 
выпускаемые в Волочиске. Высокие 
технологии пришли сюда». 

Після урочистого мітингу на 
волочисців очікував святковий 
концерт, під час якого виступив За-
служений артист України Віктор 
Павлік. 

Всі бажаючі мали змогу взяти 
участь в урочистому відкритті Му-
зею бойової слави. Для цього був 
організований відповідний тран-
спорт.

На відкритті Музею бойової 
слави Вячеслав Олександрович 
Богуслаєв зазначив, що «Нет та-
кого места на Украине, где бы не 
помнили боевые подвиги нашего 
украинского народа. Вся наша зем-
ля овеяна славными делами».

Вячеслав Богуслаєв наголосив 
на тому, що створений Музей не 
варто сприймати лише як данину 
пам’яті загиблим, як наш траур, але 
і як пам'ять про славні подвиги на-
шого народу у боротьбі за незалеж-
ність країни. Не варто тішити себе 
пацифістськими ілюзіями стосовно 
того, що наша земля і її ресурси ні-
кому не потрібні. Це не так. Необ-
хідно виховувати дітей на гарних 
прикладах подвигів дідів, батьків 
і матерів – не вчити їх воювати, а 

навчити їх бути відповідальними у 
житті за свою країну.

Він висловив переконання у 
тому, що відвідання Музею стане 
обов’язковим у розкладі навчаль-

ного плану для школярів. Необ-
хідно щоб діти бачили, що своїм 
життям вони завдячують героїзму 
своїх дідів і прадідів і пам’ятали це 
завжди, передаючи із покоління в 
покоління. 

Нові покоління мають знати, що 
наш народ переміг у Великій Ві-
тчизняній війні, що він вистраждав 
своє право на існування, на сувере-
нітет країни. 

Символічно, що Музей бойової 
слави був відкритий напередодні 
Дня Незалежності України. 

«Сегодня недостаточно средств 
выделяется на оборону. Очень 
маленький государственный за-
каз. Многие предприятия военно-
промышленного комплекса работа-
ют не в полную силу. Тем не менее, 
недавно заработал завод имени 
Малышева, который производит 
прекрасные танки и БТР, которые 
покупают многие страны мира. 
По авиации, такие самолеты как 
«Мрия и Руслан» никто не произ-
водит и нас пока никто не догнал. 
Мы впервые приступили к изго-
товлению украинского вертолета. 
Самолеты и вертолеты могут ис-
пользоваться как средства укрепле-
ния обороноспособности нашей 
страны».

Вячеслав Олександрович під-
креслив, що чим більше гелікоп-
терів та літаків в країні, тим вона 
сильніша. Без розвитку військово-
промислового комплексу, без роз-
витку наукоємних технологій наша 
країна безнадійно відстане від пе-
редових країн світу і перетворить-
ся у третєсортну державу.

«Необходимо делать самолеты. 
Совместно с Россией Украина при-
ступила к производству самолета 
Ан-70, лучшего в мире самолета 

в своей категории. Он может взле-
тать с грязи, разбегаясь 400-500 
метров. Такая оперативная техника 
в условиях борьбы с терроризмом 
очень эффективна. Двигатели к 

самолету – наши. Много в них де-
талей производства Волочиского 
машиностроительного завода» - за-
значив Вячеслав Олександрович.

Вячеслав Богуслаєв наголосив 
на тому, що сучасні літаки Ан-148 
перевезли вже 1 млн пасажирів, 
підтвердивши тим самим свою 
надійність в експлуатації. Своїми 
розробками авіаційна промисло-
вість прославляє нашу країну.

На завершення Вячеслав Олек-
сандрович закликав всіх мешкан-
ців Волочиського і Підволочисько-
го районів відвідати Музей бойової 
слави, щоб побачити наскільки 
Україна була, є і буде сильною.

Голова Ради ветеранів району 
Маначинський Василь Степано-
вич від імені всіх ветеранів міста 
і району подякував Вячеславу Бо-
гуслаєву за ту велику увагу і турбо-
ту, яку він і підприємство «Мотор 
Січ» надають ветеранам, за те, що 
докладають зусилля аби їхні по-
двиги не були забуті. 

Після відкриття Музею з його 
експозицією ознайомив Вячесла-
ва Богуслаєва і присутніх гостей 
заступник директора ВМЗ АТ «Мо-
тор Січ» Микола Басистюк.

Присутні на відкритті діти з ці-
кавістю і захопленням роздивляли-
ся військову техніку. 

Серед гостей, які брали участь у 
відкритті Музею і народний депу-
тат України, голова підкомітету з 
питань організації роботи Верхо-
вної Ради України Комітету Верхо-
вної Ради України з питань Регла-
менту, депутатської етики та забез-
печення діяльності Верховної Ради 
України  Лев Бірюк. Коментуючи 
нашій редакції подію, він наголо-
сив, що ініціатива Вячеслава Бо-
гуслаєва сприятиме вихованню 
нинішніх та прийдешніх поколінь 

у патріотичному дусі.
Того ж дня Вячеслав Богусла-

єв разом з Головою ПАУ Яремою 
Жугаєвичем, Головою Федерації 
профспілок Хмельницької області 
Геннадієм Харьковським зустрів-
ся з представниками трудового ко-
лективу Волочиського машинобу-
дівного заводу АТ «Мотор Січ», де 
були обговорені актуальні питання 
авіаційної промисловості, ОПК, 
профспілкового життя. Оскільки 
виступ Вячеслава Олександровича 
містить цікаву і корисну інформа-
цію, редакція газети в найближчих 
випусках газети опублікує основні 
його тези.

Ввечері всіх волочисців і гостей 
очікував святковий феєрверк та са-
лют.

Хочеться подякувати за таку 
чудову ініціативу Вячеславу Бо-
гуслаєву, а також всім, хто допо-
магав її втілити у життя – тепер у 
Воличьска є ще одне пам’ятне міс-
це, яке обов’язково слід відвідати 
кожному, хто там побуває.

Редакція також висловлює свою 
подяку директору ВМЗ АТ «Мо-
тор Січ» Валентину Пастернаку, 
голові профспілкової організації 
ПАУ заводу Євгену Сінькову, го-
ловному інженеру заводу Володи-
мир Яковлєву за підтримку, яку 
вони надали у підготовці цього 
матеріалу.

Олександр ПАЛІй

наша історія

28 ВеРеСНЯ У М. КИЄВІ 
ВІДБУДеТЬСЯ чеРгОВе 
ЗАСІДАННЯ ПРеЗИДІї ЦК 
ПАУ, під час якого плану-
ється розглянути питання 
виконання галузевої Угоди 
і колективних договорів 
у першому півріччі 2012 
року, розглянути пропо-
зиції до галузевої Угоди на 
2013 рік та ряд інших по-
точних питань.

***
З 24 ПО 28 ВеРеСНЯ НА 
БАЗІ АКАДеМІї ПРАЦІ ТА 
СОЦІАЛЬНИх ВІДНОСИН 
ФеДеРАЦІї ПРОФСПІЛОК 
УКРАїНИ ВІДБУДеТЬСЯ 
НАВчАННЯ ПРОФСПІЛКО-
ВОгО АКТИВУ ПАУ. 
По завершенню навчан-
ня учасники отримають 
відповідні сертифікати 
Академії, а також змо-
жуть відвідати авіасалон 
“Авіасвіт-ххІ”, який буде 
проходити у смт. госто-
мель, починаючи з 27 ве-
ресня.

анонс

Лев Бірюк

Музей бойової слави в м. Воло-
чиськ створено за ініціативою Ге-
роя України, народного депутата 
України, голови ради директорів 
АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Бо-
гуслаєва.

Історичною основою музею є 
довгочасна огнева точка (ДОТ) 
Проскурівського укріпрайону, яка 
збереглася понині і є складовою 
ланкою оборонних укріплень 
уздовж державного кордону 
СРСР від Карельського переший-
ку до берегів Чорного моря. Бу-
дувалась лінія оборони з 1928 по 
1939 роки, отримавши неофіційну 
назву «Лінія Сталіна» по аналогії 

з «Лінією Мажино», «Лінією Ман-
нергейма» і тому подібних.

Працівниками Волочиського 
машинобудівного заводу АТ «Мо-
тор Січ» було відновлено ДОТ – 
кулеметний напівкапонір, відтво-
рено дільницю оборонного рубе-
жу укріпрайону, траншею позиції 
стрілкового відділення, бліндаж 
для укриття особового складу.

Під відкритим небом зібрана 
експозиція військової техніки, яка 
була на озброєнні в різні роки, по-
чинаючи з часу війни.

У павільйоні музею виставлена 
експозиція, присвячена звільнен-
ню міста Волочиськ від німецько-

фашистських загарбників в ході 
Проскурівсько-Чернівецької опе-
рації, проведеної у 1944 році.

Для відтворення атмосфери 
воєнних років по всій Україні та 
за кордоном проводився збір 
особистих речей солдат, об-
мундирування, озброєння. Осо-
бливо зворушливо виглядають 
«трикутники»-листи солдат з 
фронту, які чудом збереглися до 
наших днів.

По задумці музей покликаний 
не тільки зберегти пам'ять про 
трагічні і славні події минулих ро-
ків, але і сприяти спадкоємності 
поколінь.

довідКово

Вячеслав Богуслаєв
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События 
и комментарии
В ОБщеСТВеННОЙ ПА-
ЛАТе РФ чИНОВНИКИ, 
БИЗНеСМеНы И АНАЛИ-
ТИКИ ПОгОВОРИЛИ О ПРО-
еКТе гОСПРОгРАММы 
«РАЗВИТИе АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМыШЛеННОСТИ» НА 
2013–2025 гОДы. 
её авторы предлагают напра-
вить 2,1 триллиона рублей на 
создание самостоятельных 
национальных корпораций и 
увеличение доли России на 
мировом авиарынке до 3%.

***
геНеРАЛЬНыЙ ДИРеКТОР 
Airbus ФАБРИС БРежЬе 
ОБНАРОДОВАЛ ПЛАНы РеОР-
гАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ, со-
общает сайт Аviationweek.com. 
Руководство Airbus планирует 

с 1 января 2013 г. отказаться 
от жестко централизованной 
структуры и предоставить 
большую самостоятельность 
предприятиям в целях уско-
рения производственных про-
цессов.
***
С НАчАЛА эКСПЛУАТАЦИИ В 
АВИАКОМПАНИИ «РОССИЯ» 
САМОЛеТы АН-148 НАЛеТАЛИ 
СВыШе 37 ТыС. ч., при этом 
среднемесячный налет на одну 
машину составляет 300 ч. Ра-
нее заместитель генерального 
директора авиакомпании Миха-
ил Минаев во время МАКС-2011 
заявил, что рентабельным этот 
самолет становится именно 
при налете 300 ч в месяц.

***
ПРеЗИДеНТ РеСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН РУСТАМ МИННИ-
хАНОВ В хОДе ПОеЗДКИ НА 
УКРАИНУ В ПОНеДеЛЬНИК 
ОДОБРИЛ СхеМУ ПРОИЗВОД-

СТВеННОЙ КООПеРАЦИИ 
СОВМеСТНОгО УКРАИНСКО-
РОССИЙСКОгО СеРИЙНОгО 
ПРОИЗВОДСТВА НОВОгО 
ВОеННО-ТРАНСПОРТНОгО 
САМОЛеТА АН-70. 

Как сообщили в пресс-службе 
гП «Антонов», главной темой 
обсуждения состоявшихся 
на предприятии переговоров 
делегации Татарстана во главе 
с Р.Миннихановым стало вза-
имодействие сторон по про-
грамме Ан-70 в части налажи-
вания серийного производства 
самолета в ОАО «Казанское 
авиационное производствен-
ное объединение им. С.П. гор-
бунова».

***
УКРАИНА И РОССИЯ ИЗУчА-
юТ ВОЗМОжНОСТЬ СТРО-
ИТеЛЬСТВА В ВОРОНеже 
НОВОЙ ТехНОЛОгИчеСКОЙ 
ЛИНИИ ДЛЯ УВеЛИчеНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВеННых МОщ-
НОСТеЙ СТРОИТеЛЬСТВА СА-
МОЛеТОВ АН-148. Об этом со-
общил заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации юрий 
Слюсарь.
«У нас есть проект совмест-
ного нового завода с гП «Ан-
тонов» на территории ВАСО 
(«Воронежское акционерное 
самолетостроительное обще-
ство») по новой технологичес-
кой линии для Ан-148. Мы этот 
вопрос прорабатываем, кон-
сультируемся с технологичес-
кими экспертами и банками», 
- сказал Слюсарь. 
Он сообщил, что на сегодня в 
планах выйти на производство 
30 самолетов Ан-148 в год на 
мощностях ВАСО. 

«Мы не собираемся закрывать 
эту программу. У нас в отно-
шении Ан-148 большие планы. 
Все остальное - домыслы», - 

подчеркнул замминистра. 
Слюсарь сообщил, что Ан-148 
- хороший самолет, который 
имеет очень высокие налеты 
и востребован на рынке. При 
этом он подчеркнул, что ни в 
коем случае нельзя говорить, 
что Ан-148 - заместитель рос-
сийского «Сухой Супер Джет», 
поскольку эти самолеты 
сделаны для несколько 
разных рыночных, клима-
тических и географических 
условий. 
По словам гендиректора ком-
пании Виталия Савельева, 
причина в том, что выросли 
цены на эту модель. 

Как известно, АН-148 спроек-
тирован киевским АНТК им. 
Антонова, в программе произ-
водства задействованы завод 
«Авиант» на Украине и «Воро-
нежское акционерное самоле-
тостроительное общество» в 
России. 

кнутый цикл. Из всех стран бывше-
го СССР только Россия и Украина 
обладают полным замкнутым ци-
клом производства ракетной техни-
ки. Как известно, ракетная техника 
и боеприпасы – это основное содер-
жание и наполнение любой армии. 
Поэтому, на его взгляд, курс, кото-
рый взяло Правительство – своев-
ременный, полезный и в ближай-
шем будущем должен принести до-
статочно эффективный результат.

Основной задачей на ближай-
шую перспективу является совер-
шенствование отношений между 
Министерством обороны Украины, 
ГК «Укроборонпром» и ГП «Укр-
спецэкспорт». Это облегчит, сэко-
номит и повысит эффективность 
нашего производства.

В состав концерна входят в част-
ности оптические предприятия,  
электронные, высокоточной меха-
ники, обработки метала различной 
формы и т.д. Поэтому поддерж-
ка оборонной отрасли превратит 
страну в высокотехнологичную 
развитую державу, которая сможет 
гордиться тем, что основное напол-
нение бюджета государства будет 
происходить за счет машинострое-
ния, как это делают ведущие госу-
дарства мира – Германия, Франция, 

США и др., а не за счет сырьевых 
ресурсов.

КБ «Луч» планирует представить 
на авиасалоне новые разработки. 
Кроме авиационных ракет будет 
представлена сухопутная техни-
ка, которая широко экспортирует-
ся и приобретается МО Украины. 
Эта техника совершенно новая и 
основана на принципе управления 
ракетами по лазерному лучу. Гер-
мания и Бельгия закупают активно 
продукцию КБ «Луч», поскольку 
предприятия НАТО не производят 
технику ствольных ракет – управ-
ляемые заряды. 

Александр Сотников обратил 
внимание на то, что оборонно-
промышленный комплекс является 
движущей силой всех развитых 
государств мира. В этот комплекс 
помимо заказчиков, производите-
лей и административного корпуса, 
входит большой спектр научно-
технических сил: ВУЗы, академи-
ческие институты, научные центры 
и т.п.

После распада СССР и перехода 
Украины в условия рыночной эко-
номики, в нашем государстве прои-
зошел полный провал по созданию 
научно-технического задела для 
ОПК. И тот ресурс, который вычер-

пывают наши предприятия сегодня, 
был создан гораздо ранее и он, на 
взгляд многих ученых, постепенно 
заканчивается. Развитие современ-
ной науки в мире происходит на-
столько стремительно, что за 3-5 
лет меняется идеология некоторых 
образцов вооружения. Все это усу-
губляется такими проблемами, как 
изношенность основных фондов, 
отток рабочей силы, сложности 
подготовки молодых специалистов, 
устаревшие технологии.

На его взгляд государство долж-
но в первоочередном порядке про-
извести обновление всех основных 
фондов предприятий ОПК, обеспе-
чить модернизацию производства, 
обеспечить опережающий темп 
создания научно-технического за-
дела.

Иван Божков подчеркнул, что 
те требования, которые на взгляд 
его коллеги Александра Сотникова 
должны быть применены на пред-
приятиях ОПК, успешно реализу-
ются на предприятиях АО «Мотор 
Сич».  Как известно, «Мотор Сич» 
выпускает двигатели для самоле-
тов, вертолетов и летательных ап-
паратов, которые используются в 
т.ч. и в военной сфере.

 «Мотор Сич» выпускает около 55 
модификаций и наименований дви-
гателей, которые эксплуатируются 
в 122 странах мира. «Мотор Сич» 
является не только изготовителем, 
но и разработчиком авиационных 
двигателей. 

Недавно «Мотор Сич» получила 
статус разработчика вертолетов, 
подкрепленный сертификатом, вы-
данным государственным органом в 
области авиастроения – Госавиаци-
ей Украины. Основанием и поводом 
для этого нового направления раз-
вития предприятия послужил факт 
того, что на «Мотор Сич» был раз-
работан один из самых успешных, 
не имеющих аналогов в мире новый 
двигатель под названием ТВ3 117 
СБМ 1 В с модификациями 4Е и 4 
в зависимости от системы запуска 
– воздушной иди электрической. 
Речь идет о вертолетном двигателе, 
который существенно отличается от 

своих предшественников. Его мо-
дификации используются на граж-
данском пассажирском самолете 
Ан-140. Двигатель был установлен 
в качестве экспериментального на 
боевой вертолет Ми-24, чем суще-
ственно изменил боевые качества 
данного вертолета. В отличие от 
своих предшественников он может 
запускаться при температурах от 
-55 до +60 С°. Двигатель полностью 
соответствует международным 
нормам по загазованности и шуму. 
У него высокая экономичность, что 
позволяет брать на борт большее 

количество груза или увеличить 
дальность вертолета. Двигатель 
проще в эксплуатации, а его срок 
эксплуатации до первого ремонта 
увеличен в несколько раз. Вертолет 
Ми-24, который был на Конотоп-
ском авиационном заводе переосна-
щен новым двигателем  СБМ 1 В, 
установил мировой рекорд: за 12 
минут вертолет преодолел высоту 
8300 метров. Позднее, на авиасало-
не в Гостомеле в 2010 году он уста-
новил еще один рекорд – за 6 минут 
поднялся на высоту 5000 метров. 
Таким образом, был осуществлен 
еще один революционный шаг в об-

ласти вертолетостроения.
Иван Божков рассказал о том, 

что «Мотор Сич» занимается мо-
дернизацией вертолетов Ми-8Т и 
Ми-2. 

«Мотор Сич» через переосна-
щение Ми-2 новыми двигателями 
фактически дает новую жизнь дан-
ному типу вертолета (с новым дви-
гателем вертолет получил название 
МСБ-2). В мире эксплуатируется 
около 8000 вертолетов Ми-8Т. Они 
используют устаревшие двигатели 
и поэтому переоснащение их но-
вым двигателем от «Мотор Сич» 
существенно меняет в лучшую сто-
рону тактико-технические и боевые 
характеристики этого вертолета. 
Для осуществления программы мо-
дернизации названных вертолетов 
есть все необходимые производ-
ственные мощности, которые на-
ходятся в г. Запорожье и в г. Орша 
(Беларусь).

Иван Иванович пригласил всех 
участников круглого стола и жур-
налистов посетить авиасалон 
«Авиасвіт-ХХІ», где будет демон-
стрироваться данный вертолет с 
новым двигателем.

Он также выразил уверенность в 
том, что модернизированные верто-
леты Ми-2 и Ми-8Т будут востре-
бованы не только за рубежом, но и 
в Украине. «Мотор Сич» исходит 
из того, что транспортная система 
нашей страны будет со временем 
развиваться и вертолет Ми-2 пас-
сажироемкостью 6-8 пассажиров и 
вертолет Ми-8Т окажутся, востре-
бованы в нашей стране.

На авиасалоне «Мотор Сич» 
также представит новый двигатель 
МС-14, который планируется уста-
навливать на самолет Ан-2- самый 
серийный самолет в мире и другую 
продукцию. 

Редакция благодарит за орга-
низацию круглого стола Леонида 
Зворыкина, генерального дирек-
тора ГК «Вектор» и руководителя 
пресс-центра корпорации «Вектор» 
Наталью Мостовую.

Александр ПАЛИй

Достижения нашего ОПК увидим на Авиасалоне
продолжение, начало - на 1 стр.

И. Божков общается с журналистами

Т. хрипко отвечает на вопросы СМИ



В Центральном Комитете Профсою-
за авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), 
при участии Ассоциации предприя-
тий авиационной промышленности 
Украины “Укравиапром”, подведены 
итоги рейтинговой оценки социально-
экономической деятельности пред-
приятий и организаций авиационной 
промышленности Украины за ІІ квар-
тал 2012 г.

Победителями Рейтинга (призовые 
места в своих группах предприятий) 
стали:

- по группе А (промышленные 
предприятия):

- Государственное предприятие 
«Антонов», г. Киев, (Президент - Ге-
неральный конструктор - Кива Д.С., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Гуска В.П. )

- Публичное акционерное обще-
ство «Мотор Сич», г. Запорожье, 

(председатель Совета директоров – Бо-
гуслаев В.А., председатель первичной 
организации ПАУ – Труш М.И.);

- Государственное предприятие 
«Харьковский машиностроитель-
ный завод «ФЭД», г. Харьков, (дирек-
тор Жданов А.А., председатель пер-
вичной организации ПАУ - Тындик 
В.Т.);

- Публичное АО «Волчанский 
агрегатный завод», г. Волчанск, Харь-
ковской обл.  (директор – председатель 
правления Антоненко А.А., предсе-
датель первичной организации ПАУ – 
Шаповалов Л.П.);

- по группе Б (другие предприятия 
и организации):

- Публичное АО «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления – Попов В.В., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Дьяков В.С.);

-Частное АО «НПК» Днепроспец-

маш», г. Днепропетровск, (председа-
тель совета директоров – Кравченко 
А.В., председатель первичной органи-
зации ПАУ - Фаязова Г.Н.);

- Частное АО «УХЛмаш», г. Киев, 
(директор - председатель правления – 
Приходько В.Р., председатель первич-
ной организации ПАУ Воскобойников 
О.А.);

- Дочернее предприятие публично-
го АО «Мотор Сич» Гуляйпольский 
механический завод, г. Гуляйполе, За-
порожской обл., (директор – Семеню-
та А.Н., председатель первичной орга-
низации ПАУ - Деревянко В.В.);

- по группе В (научные и проектно-
конструкторские организации):

- Публичное АО «Научно-
технический комплекс «Электрон-
прибор», г. Киев, (председатель прав-
ления - генеральный директор – Дро-
бинов В.П., председатель первичной 
организации ПАУ- Абрамов А.Н.);

- Государственное предприятие 
«ГосККБ «Луч», г. Киев, (генераль-
ный директор - генеральный конструк-
тор – Коростелёв О.П., председатель 
первичной организации ПАУ - Ма-
лый Л.И.); 

- Государственное предприятие 
«Ивченко-Прогресс,»г. Запорожье 

(генеральный конструктор – Крав-
ченко И.Ф., председатель первичной 
организации ПАУ - Харькин С.Г.);

- Публичное акционерное обще-
ство «УкрНИИАТ», г. Киев (директор 
- председатель правления – Кривов 
Г.А., председатель первичной органи-
зации ПАУ  - Столейкова  О.И.).

Особо хочется отметить ДП ПАО 
«Мотор Сич» - ГМехЗ, которое впер-
вые стало призером в своей группе.

По отдельным показателям Рейтин-
га наилучших результатов во ІІ кварта-
ле 2012 года достигли, в своих группах 
предприятий:

а) по объемам товарной продукции 
(выполненных работ) на одного рабо-
тающего):

- ГП «Антонов», г. Киев; ПАО «Мо-
тор Сич», г. Запорожье; ПАО «ФЕД», 
г. Харьков; ГП «ГосККБ» Луч», г. 
Киев.

б) по уровню загрузки работающих:
- ГАХК «Артем»; ПАО «ВАЗ»; ГП 

«Антонов»; ЧАО «НПК «Днепро-
спецмаш»; ПАО «ФЭД»; ПАО «Ук-
рНИИАТ»; ПАО НТК» Электрон-
прибор; ГП «ХАКБ».

 в) по сохранению (росту) численно-
сти работающих:

- ПАО «Мотор Сич»(+3,41%); 
ГП «Антонов» (+2,03%); ПАО 
«ФЭД»(+8,57 %), ДП ПАО «Мотор 
Сич» - ГМашЗ (+25,581%), ДП ПАО 
«Мотор Сич»- ГМехЗ (+5,15%),  
ПАО “УкрНИИАТ”(+ 10,71 %); ПАО 
«НТК» Электронприбор»(+0,19%). 

г) по уровню среднемесячной зара-
ботной платы:

- ГП «Антонов», ГП» Завод 
410 ГА», ГП «ЖМЗ «Визар», ГП 
«ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД», ПАО 
«НТК»Электронприбор», ГП 
«ГосККБ»Луч».

Вместе с тем, задолженность по вы-
плате заработной платы, по состоянию 
на 01.07.2012 г., имели следующие 
предприятия отрасли:

- ГП «НИИ аэроупругих систем», 
г. Феодосия (50587,82 грн. в среднем 
на одного работающего);

- ГП «НИЦ»Вертолет», г. Феодо-
сия, (7068,63 грн. в среднем на одного 
работающего);

- ГП «Южгипронииавиапром», 
г. Харьков (3314,47 грн. в среднем на 
одного работающего).

Отдел социально-экономической 
защиты исполнительного аппарата 
ЦК ПАУ
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Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной промышленности Украины 
за ІІ квартал 2012 г.

З 6 по 9 вересня ц.р. на базі 
Закладу ФПУ – Олімпійського 
учбово-спортивного цен-
тру «Спартак» у м. Алушта 
відбулися змагання ХVІІІ 
Всеукраїнської міжгалузевої 
Спартакіади трудящих 
промислової сфери та 
транспорту, яку традиційно 
спільно проводять 
профспілки та фізкультурно-
спортивне товариство 
«Україна». 

Спартакіада була приуроче-
на до Дня фізичної культури і 
спорту України, який у цьому 
році відмічався 8 вересня. Вже 
традиційно участь в Спартакіаді 
взяла команда і Профспілки 
авіабудівників України. В красивій 
спортивні формі, на параді - 
відкритті Спартакіади, попереду 
колони пройшли кращі  спор-

тсмени - призери ХІ галузевої 
Спартакіади.  

Учасників Спартакіади привітали: 
голова оргкомітету Спартакіади, го-
лова ФСТ «Україна» Ципло М.І., 
мер Алушти  Колот С.В., директор 
Харківського машзаводу «ФЕД», 
Герой України Жданов О.А.

Заступник Голови Федерації 
профспілок України  Осовий 
Г.В. оголосив привітання Голови 
Федерації профспілок України Кули-
ка Ю.М. учасникам Всеукраїнської 
міжгалузевої Спартакіади. 

Голова ФСТ «Україна» Ципло 
М.І. зачитав привітання від голови 
Державної служби молоді та спорту 
України Сафіулліна Р.С. та прези-
дента Національного олімпійського 
комітету України Бубки С.Н. 
Учасники відкриття змагань тепло 
привітали голову ФСТ «Україна» 
Ципло М.І. з високою держав-
ною нагородою – орденом «За за-

слуги» III ступеня, яку він отри-
мав за значний особистий внесок 
у розвиток фізичної культури та 
спорту вищих досягнень. Адже 11 
вихованців товариства «Україна» 
стали чемпіонами та призерами 
ХХХ літніх Олімпійських ігор у 
Лондоні.

Учасники Спартакіади змагались 
у таких видах спорту: армспорт, 
волейбол, гирьовий спорт, легка 
атлетика, настільний теніс, футзал, 
шахи. 

Спортсмени Профспілки 
авіабудівників України здобули 6 
золотих, 6 срібних та 9 бронзових 
медалей з різних видів спорту.

В армспорті маємо таких 
призерів: Олексій Баликін (2 
місце у ваговій категорії до 70 
кг), Андрій Караськін (3 місце 
у ваговій категорії понад 90 кг), 
Владислав Пержинський (2 місце 
у ваговій категорії до 80 кг); в ги-
рьовому спорті: перші місця здо-
були Володимир Поручиков ( у 
ваговій категорії до 90 кг) та Ми-
кола Пташник (у ваговій категорії 
понад 90 кг), друге місце у ваговій 
категорії до 70 кг отримав Валерій 
Петров.

З легкої атлетики двічі «золото» 
здобула Марина Пупова – спочатку 
за біг на 100 м., а згодом за стрибки 
у довжину серед жінок старше 35 
років.

Ольга Смірнова отримала друге 
місце за біг на 100 м. серед жінок 
до 35 років та третє місце за біг на 
400 м. у цій же віковій категорії. 
Серед чоловіків добре показали 
себе Анатолій Довгаль (здобув 1 

місце за біг на 800 м та 3 місце за 
біг на 100 м серед чоловіків старше 
35 років) та Ігор Лаврик (виборов 
третє місце серед чоловіків до 35 
років за стрибки у довжину).

Змішана команда авіабудівників 
(два чоловіки і дві жінки) в еста-
фетному забігу отримала 3 місце – 
Марина Пупова,Ольга Смірнова, 
Ігор Лаврик та Анатолій До-

вгаль.
В настільному тенісі серед жінок 

до 35 років перше місце здобу-
ла Наталія Рябченко, а серед 
чоловіків до 35 років – Віталій 
Вєтров (третє місце). Вони ж здо-
були друге місце у змішаній парній 
категорії.

Насамперед варто подякувати тим 
підприємствам галузі, які направили 
на Спартакіаду своїх спортсменів – 
призерів XI Спартакіади ПАУ:

- АТ «Мотор Січ» - 19 осіб;
- ДП «ХМЗ «ФЕД» - 5 осіб;
- ПАТ «ВАЗ» - 2 особи;
- ПАТ «ВМЗ «Мотор Січ» - 1 

особа;
- ДП «МФ «Артем» - 1 особа;
- ХДАВП – 1 особа.
Загалом Спартакіада пройшла 

на високому рівні, а організатори 
змагань вже обговорюють формат 

наступної Спартакіади, у тому 
числі питання розширення кількості 
команд-учасниць. Адже подібні 
Спартакіади являються оглядом 
проведеної масової роботи у тру-
дових колективах, і у галузевих 
профспілках.

Підготував 
Станіслав ЛІщИНСьКИй, 
Головний технічний інспектор 
праці ЦК ПАУ

Відбулась Міжгалузева Спартакіада

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей 
Украины (ЦК ПАУ), при участии Ассоциации предприя-
тий авиационной промышленности Украины “Укравиа-
пром”, подведены итоги рейтинговой оценки социально-
экономической деятельности предприятий и организаций 
авиационной промышленности Украины за ІІ квартал 
2012 г.


