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Корифей среди нас
Когда по соседству с редакцией газеты
ХГАПП расположился вновь образованный
отдел композиционных материалов, мое
внимание привлек немолодой элегантный
стройный мужчина, проходящий стремительной походкой и всегда вежливо здоровающийся, хотя мы не были знакомы.
Заинтересовал он меня еще и потому, как
весь коллектив здесь состоит преимущественно из молодежи, а что тут делает этот
пожилой человек? Спрашиваю у начальника
отдела Юрия Федоровича Иванько – кто это?
А в ответ: «Как? Вы не знаете Николая
Александровича Погорелова? Это главный
конструктор проекта опытного конструкторско-технологического бюро (ОКТБ) нашего
отдела, известнейшая личность не только
на нашем заводе, но и во всем авиастроении
Украины и России». Да, фамилию я слышала
точно и не один раз, но, к сожалению, лично
не была с ним знакома и никогда не писала
о нем.
Стало очень стыдно. За полвека работы
в заводской газете – ни разу не написать об
этом человеке. А Юрий Федорович подогревает: - Да у него такая биография, что в пору
книгу о нем писать, а не только заметку в газете! У него светлая голова, ясный ум, отличная память и… необыкновенная работоспособность и это при том, что он три года тому
назад отметил свое 80-летие (?!). Между прочим, его сам генеральный директор уговорил
не уходить на пенсию, заводу так нужен его
ум, его идеи, его труд.
Момент наступил тогда, когда из рук
Николая Александровича получила в подарок
написанную им книгу «Невостребованное
наследство» (на 746 страницах) – записки об авиаконструкторе Роберте Бартини,
с которым он проработал несколько лет в
качестве его заместителя над одним из его
необычных проектов – уникальным вертикально взлетающим самолетом-амфибией
ВВА-14.

Николай Погорелов
Интуитивно почувствовала, что он не только великий профессионал в конструкторском
деле, но и талантливый писатель, до высоты
которого мне, скромной заводской газетчице,
ох как далеко!
продолжение — на 3 стр.
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Проблеми безпеки праці потребують
негайного вирішення

У рамках проведення Дня охорони праці в Україні за ініціативи
Федерації профспілок України відбувся брифінг для представників
ЗМІ на тему: «Безпека праці на виробництві, запобігання
професійним захворюванням».

Соціальний діалог на Харківщині
Напередодні 1 травня у м. Харкові відбулись урочисті збори профспілкового
активу Харківської області на честь Дня
міжнародної солідарності трудящих,
участь в якому взяв Голова Харківської
ОДА Михайло Добкін. В своїй промові
він зазначив, що, незважаючи на економічно складні часи, завдяки об’єднанню
зусиль влади, бізнесу та профспілкових
організацій вдається досягти компромісу в будь-якому питанні.
«Зараз нелегкі, економічно дуже
складні часи. Я дивлюся на товарообіг
між Україною, зокрема, Харківською
областю, та іншими державами. Якщо
країни СНД ще мають тенденцію збереження або збільшення балансу торговельної діяльності, то з країнами
Європи та решти світу активність падає. Це чітко відображається на можливості просування нашої продукції, на
створенні нових робочих місць і на надходженні коштів до дохідної частини
бюджетів усіх рівнів. При цьому не підвищуються тарифи на тепло, не збільшується вартість утримання житлового
фонду, і немає заборгованості з виплати
заробітної плати бюджетникам. Є речі,
які прямо залежать від влади і бізнесу.
Хотілося б, щоб зводилися нові будинки, щоб не тільки будівельна галузь,
але і всі суміжні з нею мали серйозний
портфель замовлень. Дуже хотілося б,
щоб наші промислові підприємства не
займалися локальними завданнями, намагаючись виплатити заборгованість із
заробітної плати за минулі періоди, або
ще чимось, що не працює на розвиток

підприємства. Але навіть у цих умовах,
завдяки тому, що політика відійшла на
другий план, а залишився тільки професійний інтерес з боку влади, профспілок і т.д. у нас є можливість знаходити
компромісні рішення, які дозволяють
нам в середньостроковій перспективі
не отримувати серйозних конфліктів,
які могли б бути, якщо б втрутилася
сюди політика. Тут я можу висловити
слова подяки профспілкам за те, що був
знайдений певний компроміс з роботодавцями, обласною владою, і ми вже
другий раз підписуємо тристоронню
угоду, яка дає можливість відстоювати
інтереси тих, хто нам довіряє», - сказав
Михайло Добкін.
В свою чергу голова Обєднання
профспілок Харківської області Сергій
Тесленко серед ключових проблем, що
хвилюють профспілки регіону, назвав
низькі темпи росту середньомісячної
зарплати та заборгованість зі виплати
заробітної плати.
Кращі профспілкові активісти отримали нагороди. Так, голові ПО ПАУ на
ХДАВП Михайлу Погорєлову голова Харківської ОДА вручив Почесну
Подяку за вагомий особистий внесок у
реалізацію державної політики у сфері
соціального захисту працівників, сумлінну працю та вискоий рівень професійної майстерності.
Підготував Олександр Палій
за інформацією Харківської обласної
організації ПАУ

У брифінгу взяли участь заступник
Голови ФПУ Сергій Українець, перший
заступник Голови Держгірпромнагляду
Віктор Шайтан, директор виконавчої дирекції Фонду страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
Валерій Акопян, провідний науковий
співробітник Інституту медицини праці
НАН України, кандидат мед. наук Інна
Луб’янова.
На запитання головного технічного
інспектора праці ЦК ПАУ Станіслава
Ліщинського (щодо невиконання заключних актів та зміни законодавства
про відрахування роботодавцями на
заходи з охорони праці 0,5% від ФОП
замість 0,5% від суми реалізованої продукції) та головного редактора газети
«Авіабудівник України» Олександра
Палія (щодо носіння спецвзуття, якщо
це створює дискомфорт працівнику) під
час брифінгу відповіли Віктор Шайтан
та Інна Луб’янова.
продовження — на 3 стор.

Российским
авиакомпаниям
грозит банкротство
из-за пошлин
По словам авиаперевозчиков, в
ближайшие годы им предстоит
платить 20-процентные таможенные пошлины и НДС за все
ввезенные иностранные самолеты
Как сообщают «Известия», практически
все иностранные самолеты для российских авиакомпаний ввозились в последние 2,5 года беспошлинно в режиме процедуры временного ввоза. Этот режим
был установлен решением комиссии
Таможенного союза и предполагал временный ввоз воздушного судна на срок до
пяти лет, причем был ограничен концом
декабря 2013 года.
- По истечении указанных в данном решении сроков у российских компаний появляется обязанность по уплате ввозных
таможенных пошлин и НДС практически
на весь парк воздушных судов.
По данным Ассоциации эксплуатантов
воздушного транспорта (АЭВТ), только в
2012 году парк российских авиакомпаний
пополнился 133 воздушными судами и
лишь 15 из них были отечественного производства.
Продление или непродление льготного
режима ввоза скажется в основном на
компаниях второго эшелона.
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востребован и в
дальнем зарубежье
Первый региональный самолет
Ан-158 сборки украинского государственного предприятия «Антонов»
приземлился в аэропорту Гаваны 22
апреля по местному времени, когда в
Москве и Киеве уже наступил новый
день. Достаточно рядовое событие
- пополнение парка авиакомпании
новым самолетом - в данном случае
имеет свою специфику. Во-первых,
кубинский перевозчик станет первым эксплуатантом новой антоновской машины. А во-вторых, нынешняя сделка является уникальной с
точки зрения примененной схемы
финансирования.
Привлечение
средств обеспечил не производитель
- ГП «Антонов», а посредник в лице
лизинговой компании «Ильюшин
финанс Ко. « (ИФК). Кроме того,
впервые собранный за пределами
России самолет получит экспортную
поддержку как российский высокотехнологичный продукт с предоставлением государственных гарантий.
Это стало возможным из-за того, что
доля комплектующих производства
предприятий Российской Федерации
в стоимости самолета превышает
60%.
Наличие нового инструмента поддержки экспорта позволит ИФК активнее продвигать на рынок самолеты Ан-158.
Источник: Олег Пантелеев
// АвиаПорт.Ru

Со съезда авиапроизводителей России
Минпромторг
и
Минэкономразвития РФ обещают производителям авиационной техники и компонентов
всестороннюю поддержку.
Правительство ждет от авиапроизводителей повышения
эффективности производств и
выхода на международный уровень. В ответ готовы помогать
деньгами. С соответствующими предложениями на съезде
авиапроизводителей в Москве
выступили заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь
и заместитель министра экономического развития РФ Андрей
Клепач. Первый пообещал
найти денег, второй потребовал
кооперации внутри отрасли.
Юрий Слюсарь отмечает,
что в настоящее время Россия
почти не участвует в международной системе разделения
труда. Авиакомпоненты отечественного производства почти
не экспортируются. Их доля на
мировом рынке едва достигает
2%.
Апеллируя к тому, что во
всем мире государства стремятся стимулировать национальный авиапром, замминистра в
своем докладе пообещал всецело поддерживать конкурентоспособные авиационные производства и выход отечественной
продукции на международный

уровень. «Мы говорим о том,
что должны быть глобально
конкурентоспособны, и продавать наши самолеты и вертолеты сотнями и тысячами,
только тогда наши затраты
окупятся. Согласно статистике
Минпромторга, на поддержку
авиапроизводств до 2020 года
будет выделено 7 трлн руб.
Правда, 5 трлн с небольшим
уйдут на реализацию планов
по госзакупкам, но 1,7 трлн рублей останется непосредственно на развитие отрасли.
Обещают не обходить вниманием и частных производителей. «Мы хотим мотивировать
компании к передаче компетенции в частные руки. Мы
приветствуем все формы собственности», - заявил Юрий
Слюсарь.
По словам замминистра, те
субсидии, что уже предоставляются авиапроизводителям,
весьма популярны. В частности, большим спросом пользуется субсидирование ставки
по кредитам, которые предприятия привлекают для модернизации производств. В 2013
году, например, на эти цели в
бюджете предусмотрено около
полумиллиарда рублей. «У нас
есть субсидии на сертификацию, на попадание в систему
поставщиков - так называемую
Oasis, финансирование новых

разработок, субсидии, которые
мы предоставляем для развития
предприятий, чтобы они могли
войти в эти систему поставщиков. Эти субсидии активно
выбираются», - сказал Юрий
Слюсарь.
Вместе с тем, крайне низкий
уровень присутствия российских комплектующих в международных базах поставщиков
отметил в своем выступлении заместитель генерального директора НИИСУ Антон
Шалаев. По его словам, из 15
тыс. 150 компаний, представленных в реестре поставщиков
Oasis, только 48 российских.
Чтобы исправить ситуацию,
кроме субсидий на развитие
и международную сертификацию, Ю.Слюсарь пообещал
также побороться за «дешевые
деньги» для авиапромышленности. По его словам, отечественные производители выбывают из конкурентной гонки не
только и не столько из-за низкого уровня развития технологий,
как из-за неудачно выстроенной экономической модели. В
частности, авиапроизводители
вынуждены пользоваться кредитам на короткие сроки под
10-15% годовых. «Мы заложили в государственную программу механизм, связанный с
возвратным бюджетным финансированием. Это механизм, при

котором государство выделяет
на возвратной основе средства.
Но возврат их происходит по
мере разворачивания той или
иной программы», - пообещал
замминистра. Кроме того, он
напомнил о стремлении разработать механизм, при котором
авиапроизводители, имеющие
длительные государственные
заказы, могли бы кредитоваться за счет средств пенсионного
фонда или фонда национального благосостояния.
Взамен замминистра просит
убрать дублирующие производства, сократить излишние
мощности, обеспечить конкурентоспособность на мировом
рынке, создать высокопроизводительные рабочие места и мировой уровень научно-технического задела.
Такие взгляды разделяет замминистра экономического развития России А.Клепач. Он, в
свою очередь, настаивает на оптимизации производства и серьезной проработке принципов
технического перевооружения
отрасли. «70-80% добавленной стоимости авиационного
комплекса - это комплектаторы
первого уровня. Важно скоординировать реализацию разных
проектов и обеспечить в части
комплектаторов
опережающую модернизацию», - считает
А.Клепач.

Источник: Екатерина Тропова // АвиаПорт.Ru

АН-158

репортаж

Інформаційний стенд
профспілкової організації
Донесення оперативної інформації до профактиву про
діяльність профспілкової організації, її плани та заходи
є важливою складовою в інформаційній роботі кожної
первинки. Коли у людей така
інформація відсутня, виникають запитання щодо роботи
профспілкових виборних органів. Пріоритетним напрямком в інформаційній роботі
Профспілки ЦК ПАУ визначив
видання всеукраїнської газети
«Авіабудівник України» та
інформаційне наповнення вебсайту Профспілки. Проте не
варто скидати з рахунків так
звану «стендову» роботу.
Відповідно до пункту 5 статті
40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» члени виборних
органів профспілок, об’єднань
профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право розміщувати власну
інформацію у приміщеннях і на
території підприємства, установи

або організації в доступних для
працівників місцях. Дія цієї норми Закону розширена у Галузевій
Угоді авіаційної промисловості, в
п. 13.4.3, яким передбачено сприяння (організаційне і фінансове)
виборним органам ПАУ, за їх
зверненнями, в оформленні інформаційних стендів про роботу
ПАУ.
Рекомендацій з оформлення
інформаційних стендів є досить
багато. Ось деякі з них. На стенді
профспілкової організації бажано
розмістити:
назву первинки та логотип
Профспілки;
статистичну інформацію про
первинку;
агітаційні та інформаційні матеріали про Профспілку;
склад профспілкового комітету;
перелік комісій профкому;
План та основні напрямки роботи профспілкового комітету;
інформацію про найближче засідання профкому, його порядок
денний;
ключові рішення останнього
засідання профкому;
інформацію про хід виконання колективного договору

підприємства;
витяги із Конституції України,
Законів України, Галузевої Угоди
тощо;
вирізки із газети «Авіабудівник
України», «Профспілкові вісті»,
профспілкових регіональних газет тощо.
За своїм змістом стенди можуть
бути різноплановими. Зазначений
варіант інформаційного стенду
доцільно розміщувати біля приміщення профспілкового комітету. Такий стенд був би ідеальним
рішенням для профспілкових
організацій, у яких не має змоги
мати кілька стендів. Наприклад,
це первинка на невеликому підприємстві, яке не має можливості
надати профкому значну площу
приміщення під розміщення стендів. На великих підприємствах
і організаціях, де первинки активно працюють, обмежуватися лише одним інформаційним
стендом недоцільно. За таких
умов бажано оформлювати тематичні стенди, на яких, крім зазначеної інформації, висвітлювати
питання роботи профспілкової
організації щодо охорони праці,
оздоровлення дітей, робітничого

Спеціальний інформаційний стенд Сніжнянського
машинобудівного заводу АТ «Мотор Січ»
спорту, соціально-культурної діяльності тощо. Особливу увагу
варто приділити так званій наглядній агітації, для чого можна
оформити стенди «Профспілкове
життя», «Молодь і Профспілка»,
«Новини профкому», «Газета
«Авіабудівник України» тощо.
Варто зазначити, що до проведення певних заходів можуть
оформлюватися спеціальні стенди. Наприклад, до проведення
конференцій трудового колективу
з ухвалення колективного договору або під час звітно-виборної
кампанії у профспілковій організації. Такі стенди мають привертати увагу, інформація, розміщена на них має бути стислою
і дійсно корисною, стосуватися

безпосередньої тематики.
«Стендова робота» ніколи не
замінить індивідуальну роботу
та роботу у структурних підрозділах підприємств, під час яких
працівники мають можливість
безпосередньо поспілкуватися з
представниками профкому, задати їм актуальні запитання і отримати вичерпні відповіді. Проте
наочна агітація як раз і потрібна
для того, щоб члени Профспілки,
та й не тільки вони, не забували
про те, що на їхньому підприємстві функціонує профспілкова організація ПАУ, яка щодня
проводить свою роботу на їхню
користь.
Підготував Олександр Палій
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Корифей среди нас
продолжение, начало — на 1 стр.
(печатается в сокращенном виде)
Но написать о нем очень
хочется, тем более, что сам
Николай Александрович сказал, что о нем и в самом деле
никто никогда не писал, даже в
отраслевых газетах. Причиной
тому было не только невнимание СМИ, но и строгая засекреченность работы, над
которой трудился Николай
Александрович.
О! Это мне знакомо.
Наша газета ведь тоже была
«закрытая», а секретность
доходила до абсурда, когда мы, например, не могли
называть профессию летчик –
испытатель, а писали просто
«работник цеха 9».
Итак,
поподробнее
о
Николае
Александровиче.
Он – коренной харьковчанин, точнее из Купянского
района Харьковской области. В 1954-м году окончил
ХАИ по специальности инженер-механик по самолетостроению. Вместе с группой
выпускников получил назначение в ОКБ О.К.Антонова,
которая сразу же окунулась
в работу по проектированию
самолета Ан-8. Как вспоминает Николай Александрович
«коллектив
ОКБ
был
молодым,
малочисленным,

конструкторов с большим
опытом еще не было. А самолет был, как мы тогда
думали, первой ласточкой
среди специальных десантнотранспортных
машин,
создаваемых в нашей стране.
Мы считали себя первопроходцами, очень этим гордились и рвались в бой». В ОКБ
Антонова сразу приметили
способного молодого специалиста и вот он уже инженерконструктор 3-й, 2-й категории,
начальник
конструкторской
бригады пассажирского оборудования, ведущий инженер
отдела общих видов, начальник бригады перспективного
проектирования. В этой должности он с увлечением занимается своей любимой еще со
студенческих времен темой –
вертикальным и укороченным
взлетом. Эта работа получает
продолжение: с 1963 года он
становится ведущим конструктором по проектированию двух
новых самолетов – Ан-40 и его
модификации Ан-42 с системой управления пограничным
слоем.
В 1966 году его назначают
заместителем Главного конструктора и направляют на
работу начальником филиала

Проблеми безпеки
праці потребують
негайного вирішення
продовження, початок — на 1 стор.

Інна Луб’янова вважає, що
для того, щоб налагодити виконання заключних актів, необхідно повернутися до тієї системи
організації охорони здоров’я,
яка була раніше, у СРСР. Тоді
проводився медичний огляд
медсанчастиною або поліклінікою, яка була при підприємстві,
і подальше оздоровлення тих
працівників, у яких виявляється
початкова стадія професіонального захворювання або загального характеру, проводила ця
ж установа, що і провела медогляд. А що ж зараз робиться?
На тендерній основі роботодавець укладає угоду з будь-якою
медичною установою, в т.ч.
приватною. Виграють тендери,
звісно, ті фірми, яки просять у
роботодавців менше коштів на
проведення медогляду працівників, і які будуть виконувати
умови власника підприємства.
Доки така ситуація не зміниться, проблеми будуть залишатися. Тому необхідно повертатися
до роботи системи, перевіреної в часі, на практиці – до так

званої цехової медицини і медико-санітарних частин. Більш
того, необхідно відновлювати
санаторії-профілакторії,
які
були при багатьох великих підприємствах, а зараз вони збереглися лише у деяких підприємствах, керівники яких дбають
про здоров’я своїх працівників.
Переважна ж більшість санаторіїв стали недоступні для більшості працівників. Вже немає
де їм оздоровитися. Та горстка
санаторіїв, що ще працює на
робітників, не в змозі задовольнити попит. Якщо ж медична
служба буде реформуватися
тим шляхом, який зараз відбувається, то нічого гарного з цього
не вийде. Для нашої країни це
буде катастрофа. Ми вже наближаємось до так званої «точки
невороття».
Віктор Шайтан зазначив, що
коли велося обговорення програми реформування медичного
сектору, Держгірпромнагляд разом з профспілками зайняв однакову позицію: необхідно повернути виробничу медицину.

персоналії
ОКБ О.К.Антонова на ташкентский
авиационный завод, где он со своим
коллективом занимается сопровождением опытной партии и постановочной серией самолета Ан-22, а
наряду с этим – самостоятельными
разработками различных модификаций самолета Ан-12.
Посчастливилось
Николаю
Александровичу поработать и над
самолетом Ан-124 «Руслан» в качестве его ведущего конструктора в
пору еще только зарождения этого
знаменитого самолета.
Но не всегда удача сопутствовала
талантливому
инженеру.
Обстоятельства в ОКБ в 1969 году
сложились так, что он оказался
невостребованным.
И тут, как говорится, не было
бы счастья, да несчастье помогло. Так случилось и с Николаем
Александровичем.
Начальник
6-го Главка МАП А.В.Болбот, в
свое время работавший первым
заместителем О.К.Антонова, хорошо знавший Погорелова и его
увлечение вертикальным взлетом,
предложил ему работу с Бартини.
Наслышанный об этом необычном,
даже загадочном, авиаконструкторе
Николай Александрович радовался
безгранично. Так начался новый,
таганрогский, этап в его жизни.
Знал ли он, каким многотрудным
будет этот период, какие препятствия и даже враждебность ожидали его вместе с полюбившимся
ему с первой встречи Главным
конструктором самолета ВВА-14.
Но это отдельная тема, о ней – в

Це необхідно зробити! На жаль, не
всі народні обранці зрозуміли це під
час розгляду відповідної Програми в
Комітетах Верховної Ради України.
Разом з тим, на сьогоднішній день
потужні фінансові корпорації, які
працюють в Україні, відроджують
виробничу медицину і систему профілакторіїв. І там працівники проходять ретельний медогляд.
Стосовно другого запитання,
Віктор Шайтан зазначив, що перерахування 0,5% від фонду заробітної плати на заходи з охорони праці
– це спільна позиція профспілок і
Держгірпромнагляду. «Роботодавці
були проти того, щоб 0,5% брати від
суми реалізованої продукції. Чому?
Заробітна плата працівників на сьогоднішній день контрольована, її сховати неможливо, якщо вона офіційно
виплачується. У той же час є багато
підприємств-боржників, які не виробляють продукцію. Тому зваживши
всі позиції, ми дійшли до висновків,
що прив’язати це необхідно саме до
ФОП, а не до суми реалізованої продукції. Інша справа, що можливо,
необхідно розглянути питання про
підвищення цього відсотка. Разом з
тим, законодавство про колективнодоговірне регулювання не заважає
профспілкам ставити питання про
підвищення цієї суми під час ухвалення колективних договорів, галузевих та регіональних угод» - зазначив
він.
Інна Луб’янова, відповідаючи
на інші питання, підкреслила, що
застосування спецвзуття на виробництві, де це є обов’язковим, дуже
важливе. Жодних відхилень у цьому питанні не повинно бути. Адже,

книге «Невостребованное наследство». Главное то, что Николай
Александрович за всю свою долгую конструкторскую деятельность ни одной минуты не пожалел об этой встрече и всегда
гордился совместной работой с
таким необыкновенным человеком – выдающимся авиаконструктором, разносторонним ученом,
исследователем и мыслителем,
одним из самых образованных и
эрудированных технических специалистов своего времени, «Красным
бароном», «Советским итальянцем» – Робертом Людвиговичем
Бартини.
В
1976
году
Николай
Александрович возвращается в
родной Харьков, на наш завод.
Его назначают заместителем главного конструктора, а в 1986 году
направляют ведущим конструктором
Харьковского
филиала
Дубненского машиностроительного бюро «Радуга», где он занимался
совершенствованием конструкции
и повышением технологичности
крылатых ракет Х-55.
С ноября 1986 по декабрь
1993 года он – представитель
Генерального конструктора и одновременно – начальник филиала
АНТК «Антонов» на нашем заводе.
Под его руководством этим филиалом была разработана и внедрена в
производство вся конструкторская
документация на самолеты Ан74ТК, ТК-100 и ТК-200, которые и
сегодня являются основной продукцией нашего завода.

С января 1994 года и по настоящее время Погорелов уже
неотрывно трудится на ХАЗе.
Последние несколько лет он работает над созданием расчетной
базы и конструкторского задела по
возможной принципиально новой
конкурентоспособной продукции
нашего завода.
Такова вкратце трудовая биография очень скромного, но неуемного, энергичного человека, на
всю жизнь перенявшего лучшие
черты своего кумира Бартини: целеустремленность,
трудолюбие
и выдержку, интеллигентность,
глубочайшие технические знания,
которые он щедро предает молодым
авиастроителям.
Его личная жизнь также может
служить примером для молодежи: верный друг и помощница
Лидия Ивановна, известная актриса
Украинского драматического театра им. Шевченко. Две любимые
дочери: Ирина – журналистка и
Людмила – актриса театра Романа
Виктюка, три внучки, один внук
и 4 правнука, которые всегда и во
всем поддерживают мужа, отца и
дедушку в его делах, в радостях
и трудностях, встречающихся на
его трудовом и жизненном пути.
Нам остается пожелать Николаю
Александровичу
продуктивной
творческой работы, крепкого здоровья, удачи в реализации идей, достижении целей.
Александра Ляшенко,
газета «За Батьківщину»

С. Ліщинський задає питання під час брифінгу
якщо працівника підприємство забезпечило спецвзуттям, не носити
його – собі ж на шкоду! Треба піклуватися про безпеку своєї праці і не
бути байдужим до свого здоров’я. Бо
таку жертву навряд чи хтось оцінить.
Разом з тим, якщо носіння спецвзуття
створює певний дискомфорт для працівника, йому потрібно про це офіційно повідомити роботодавця. Для
цього може бути кілька причин – або
у працівника проблеми зі здоров’ям
(наприклад, варикозне розширення
вен), або саме взуття не відповідає
вимогам ДСТУ. У кожному конкретному випадку потрібно вирішувати
це питання індивідуально. Тут своє
слово мають сказати і медики, і служба охорони праці.
В свою чергу Віктор Шайтан акцентував увагу присутніх на тому,
що нещодавно Держгірпромнагляд
проводив нараду стосовно перегляду норм носіння спецвзуття та

спецодягу. Адже на сьогоднішній
день діють ще стандарти СРСР. І
дійсно певні норми необхідно переглядати. За результатами наради
надані відповідні протокольні доручення, вже поставлені завдання
перед Інститутом охорони праці.
Держгірпромнагляд планує найближчим часом розпочати роботу
відповідної робочої комісії, до якої
будуть залучені фахівці у сфері медицини, профспілковці і роботодавці.
Він зазначив, що майстри дільниці та
керівники цехів мають просто не допускати до роботи працівників, які не
дотримуються вимог щодо носіння
спецодягу та спецвзуття. Бо кожна
людина, яка приходить працювати
на виробництво обов’язково підписується під тим, що вона ознайомлена і
згідна з внутрішнім трудовим порядком, невід’ємною частиною якого є і
безпека праці.
Олександр Палій
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ж иття галузі
новини коротко

НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС –
під контролем профспілок
Народними депутатами України Олександром Стояном і
Ярославом Сухим 22 квітня 2013 року внесено до Верховної
Ради України проект нового Трудового кодексу України
зареєстрованого під №2902.
Федерація
профспілок
України
заздалегідь
підготувала
пропозиції
до нового Трудового кодексу, які ґрунтуються на
пропозиціях всеукраїнських
профспілок і територіальних
профспілкових об’єднань.
Попередньо вони були ретельно опрацьовані робочою
комісією фахівців із трудового права. Найактуальніші
з них передано для врахування народному депутату
України О.Стояну, представнику ФПУ у ВР України.
Частина з них вже знайшла своє відображення у
зареєстрованому
проекті,
зокрема:
- добір працівників роботодавцем (п.1, ст. 26) шляхом
тестування може проводитися лише у випадках передбачених законом;

- ст.138 доповнена наступною нормою: «чергування оформлюється наказом
(розпорядженням) роботодавця, погодженим із виборним органом первинної
профспілкової
організації
(профспілковим представником), який доводиться до
відповідної профспілки не
пізніше ніж за день до початку чергування»;
- ст.341 доповнено наступною нормою: « для
підтримки своїх вимог під
час проведення переговорів
щодо розробки, укладення
чи зміни колективного договору, угоди профспілкові
організації можуть проводити
збори,
мітинги,
пікетування, демонстрації;
Ст.348
змінено:
«дія
колективного
договору поширюється на

працівників, представники
яких брали участь у колективних переговорах, а також
на інших працівників, на
умовах передбачених колективними договорами».
Ще понад 150 пропозицій
профспілкових організацій
узагальнено для подальшої
роботи при підготовці законопроекту до другого читання після прийняття його за
основу.
Водночас,
значну
стурбованість профспілок
викликала нова норма ст.
380 законопроекту, якою
передбачається: «у разі вичерпання можливостей для
врегулювання
трудового
спору роботодавець може
застосовувати
тимчасову
зупинку підприємства або
суттєве скорочення обсягів
виробництва з одночасним

припиненням виплати зарплати
частині або всім працівникам». Це
на практиці означає проведення
локауту.
Вказана норма діаметрально
протилежна нормі ст. 380 проекту
Трудового кодексу, який розглядався Верховною радою України попереднього скликання. Нею встановлювалася пряма заборона локауту,
а також ліквідації юридичної особи, її філії, представництва у
процесі врегулювання колективного трудового спору. Це відповідало
міжнародній практиці та висновкам експертів МОП.
Більше того, ФПУ запропонувала
посилити цю статтю, а саме, встановити заборону роботодавцеві
залучати до роботи сторонніх осіб
для заміни працівників, які беруть
участь у страйку або інших колективних діях.
ФПУ наполягатиме на максимальному врахування пропозицій
профспілок та вилученні норм,
які прямо чи опосередковано призводять до утиску трудових прав
працівників.

«Мотор Сич» предлагает, в частности,
проект легкого многоцелевого вертолета
МСБ-2. Цель программы - создание взамен устаревшего вертолета Ми-2 массой 3,5
тонны легкого вертолета МСБ-2 массой 4
тонны с улучшенными летно-техническими
характеристиками», - сказал представитель
компании.
Он отметил, что улучшить характеристики
Ми-2 предполагается благодаря использованию современных экономичных двигателей
АИ-450М повышенной мощности, а также
установке новых топливных баков на внешней подвеске, что позволит увеличить полезный объем грузовой кабины и дальность
полета. Вертолет предполагается оснастить
современным аэронавигационным комплексом, удовлетворяющим нормам ИКАО.
Двигатель АИ-450М производства «Мотор
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 реакції ведеться тільки на сторінках
газети. Матеріали не рецензуються і не
повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

Отвечая на вопрос Forbes-Украина о
том, как решить проблемы серийных
заводов, Президент - Генеральный
конструктор ГП «Антонов» Дмитрий
Кива отметил «Нужно создавать
холдинговую компанию на базе
«Антонова», в которую войдут харьковский завод и завод №410 гражданской авиации. Затем ее нужно акционировать и продать. Контрольный пакет нужно
оставить у государства, а 49% - продать. Уже
есть западные инвесторы, которые выразили
желание купить часть этой компании.»
По его словам это даст возможность выйти
на производство 60 самолетов в год. А пока
на текущий год запланировано выпустить 12
самолетов семейства Ан-148, Ан-158.

За інформацією ФПУ

«Мотор Сич»
осваивает
вертолетную
индустрию
Украинское предприятие «Мотор Сич»
представило на 11-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2013 в
Стамбуле варианты модернизации вертолетов Ми-8 и Ми-2 на базе использования двигателей повышенной мощности, сообщили
«Интерфаксу-АВН» на стенде предприятия.

Замминистра обороны России
опроверг утверждения главы украинского военного ведомства о том,
что российская сторона якобы не
выполняет соглашение по военнотранспортному самолету Ан-70.
«Удивлены высказыванием министра обороны Украины о перспективах совместной
реализации проекта по созданию военнотранспортного самолета Ан-70 в том духе,
что соглашение, имеющееся в этой области,
якобы не выполняется российской стороной.
Напомню, что министерство обороны России
полностью выполнило свои финансовые обязательства. В тоже время со стороны Украина
наблюдаются задержки в финансировании.
Проект профинансирован Киевом лишь на
45%», - сказал в понедельник журналистам
заместитель министра обороны РФ Анатолий
Антонов.

Объявление
В период с 07 по 12 июня 2013
года в г. Алуште запланировано
проведение XII Международной
Спартакиады Профсоюза авиастроителей Украины.

Сич» имеет улучшенные характеристики, в сравнении
с двигателем ГТД-350, которыми оснащались Ми-2.
В частности, его взлетная
мощность составляет 465
л.с. (вместо 400 л.с. у ГТД350); удельный расход топлива - 0,26 кг\л.с. ч (0,37);
сухая масса - 105 кг (130 кг).
Вертолет МСБ-2 сможет
перевозить до 9 пассажиров
(у Ми-2 - 8). Максимальная
скорость вертолета - 235
км\ч (210 км\ч). Статический
потолок - 1500 м (640 м).
Практический потолок 4500 м (4000 м). Дальность
полета без перегоночных баков - 550 км (300 км).
Кроме того, «Мотор Сич»
представило в Стамбуле проект среднего транспортного
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вертолета Ми-8МСБ с двигателями
ТВ3-117ВМАСБМ1В серии 4Е. По информации компании, этот
турбовальный двигатель с
одновальным газогенератором и свободной турбиной
поддерживает мощность до
больших значений температур наружного воздуха, высот базирования и полета,
по сравнению с существующими вертолетными двигателями ТВ2-117.
В сентябре 2012 года
вертолет Ми-8МСБ достиг
высоты 8200 м, что является абсолютным мировым
рекордом для вертолетов со
взлетным весом от 6000 до
10 тыс. кг, напомнил представитель компании.
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Для участия в Спартакиаде ПАУ приглашаются команды предприятий авиастроительной отрасти Украины и России.
На момент сдачи в печать номера
Оргкомитет по проведению Спартакиады
получил заявки от спортивных команд
АО «Мотор Сич», ГП «Антонов», ГП
«ХМЗ «ФЭД», ПАО «ВАЗ», ГП «Завод
410 ГА», ХГАПП, ГП «МФ «Артем».
Справки по телефону: (044) 253-72-05.

Уголок поэзии
И вот опять пришла весна:
«Нагрелось» солнце докрасна,
Галдёж устроили грачи
И всё вокруг поёт, кричит.

И жизнь идёт своим чредом,
Меняя день полночным сном.
А годы, как ручьи, бегут, Вчера мы там, сегодня тут.

Гудит, как трактор, майский жук.
Узор в углу плетёт паук.
Цветёт на улице сирень
И стал зелёным даже пень.

Как прежде вижу я тебя
И, чувств ни капли не тая,
Я в сердце лишь тебя храню,
Буду любить, любил, люблю.

Видруковано в СПД ФОП Масло Д.В.
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 15
Виходить двічі на місяць
Наклад: 2 550 примірників

ukrprofavia.org.ua

Пришла весна

И. Бекетов, слесарь УОПФ-8 ГП «ХМЗ «ФЭД».
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