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робітничий спорт

Зліва направо: Олександр Антоненко і Леонід Шаповалов

День змагань і відпочинку
До свята «Спорт, бадьорість та здоров’я», яке присвячують Дню авіації України та Дню машинобудівника, на Вовчанському агрегатному заводі завжди готуються і завжди чекають
його з нетерпінням.

Д

ля читача уважного і до спор
тивного життя Вовчанського ра
йону Харківської області не байду
жого, не потрібно зайвий раз нага
дувати про те, яку увагу здоровому
способу життя приділяють на цьо
му підприємстві. Агрегатний за
вод єдине у районі і одне з не бага
тьох в області підприємств, де при
діляється така посилена увага спор
тивному руху. А яскраве свято, міс
цем проведення якого є заводський
стадіон, а часом — початок верес
ня, завжди стає своєрідним підсум
ком всіх тих змагань, які проводять
ся серед цехів та підрозділів заводу
протягом року. Не стало винятком
і цьогорічне свято. Навіть попри те,
що погода була не надто сприятли

ва, і сама по собі стала ніби додат
ковим випробування для спортсме
нів та їх вболівальників, змагання як
завжди було масовим, напруженим і
веселим.
На церемонії урочистого відкрит
тя свята, всіх його учасників та чис
ленних глядачів привітали голова
правління підприємства О. Антоненко та голова профспілкового ко
мітету Л. Шаповалов. Вони побажа
ли заводчанам вдалих стартів і зміс
товного відпочинку в цей день, який
за великим рахунком є чудовою на
годою і позмагатися, і поспілкувати
ся, як кажуть, у неформальній обста
новці.
Змагання проводилися по восьми
видах — легкоатлетичній естафеті
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4 по 100 метрів, міні-футболу, арм
спорту, гирьовому спорту, шашкам,
доміно, пляжному волейболу, а та
кож з емоційного і видовищного пе
ретягування канату.
Традиційним доповненням
до спортивних змагань і важли
вим елементом культурної програ
ми свята стали виступи учасників
художньої самодіяльності, які та
кож йшли в залік підсумкових ре
зультатів, продемонстрованих кож
ним підрозділом заводу, а нагоро
дою для тих, хто цього дня дарував
заводчанам чудовий настрій, стали
цінні подарунки від профспілково
го комітету підприємства, які артис
там вручили О. Антоненко та Л. Ша
повалов.
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Команди-переможці з усіх ви
дів змагань були нагороджені ди
пломами, кубками та медалями.
Головний же приз цього дня вибо
рола команда цеху, де начальни
ком — О. Троцун, спорторганіза
тор М. Камишанцев. Другою бу
ла команда цеху, де начальником
В. Тимченко, спорторганізатор
І.Рєпка, третьою — команда інстру
ментального виробництва (О. Козлов, В. Сироватський). Нагороди
переможцям вручили О. Антоненко та Л. Шаповалов.
Всі команди-учасниці змагань
отримали ще й особливі святкові на
городи — торти. А завдяки успіху ко
манди цеху, де начальником О. Троцун, колектив цього підрозділу, а це
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Наклад: 2 550 примірників

Виходить двічі на місяць

більше 80 працівників, премійова
но поїздкою до Харкова з відвіду
ванням атракціонів у парку імені
Горького.
Треба віддати належне органі
заторам і учасникам свята — во
но, як завжди, пройшло на висо
кому рівні, що традиційно викли
кало зацікавленість не лише у за
водчан, а і в багатьох мешканців
міста, які із задоволенням при
йшли на стадіон, щоб додати емо
цій і собі, дивлячись на азартні ви
ступи команд-суперниць, подиви
тися на емоції, які панують під час
суперництва.

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №  11645516
від 15.08. 2006 р.
Підписано до друку 30.09. 2013 р.
Замовлення № 19

Юрій Бондаренко,
газета «Хлібороб»

8 жовтня — День юриста України!
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Вітаємо колегу!

26

вересня п. р. у нашої колеги —
голови первинної організації
у ТОВ «Київавіапроект» Ольги
Семенівни Сніцарук — виповнилась ювілейна дата з Дня
народження!
Щиро вітаємо її з особистим святом,
бажаємо міцного здоров’я, доброго настрою, натхнення в роботі і благополуччя.
ЦК ПАУ,
Редакція газети «Авіабудівник
України»

Семінар-навчання
стартує
1–3 жовтня п.р. у м. Києві
відбудеться семінар
головних бухгалтерів та
членів ревізійних комісій
первинних організацій
Профспілки авіабудівників
України.
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В Украине состоялась Субрегиональная встреча IndustriALL
12–13 сентября т. г. в г. Киеве состоялась Субрегиональная встреча членских организаций Глобального союза IndustriALL от стран СНГ.
В заседании приняли участие представители профессиональных союзов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы,
России и Украины. Украину представляли 12 профсоюзов промышленности (в том числе ПАУ), а также ФПУ.

Ц

ентральный офис IndustriALL
на встрече представлял Юрки Райна, Генеральный секре
тарь Глобального союза. В своем
выступлении Юрки Райна отме
тил, что необходимо наращивать
влияние профсоюзного движения
путём объединения профсоюзов
в Глобальный союз.
Центральный офис также пред
ставляла директор по вопро
сам политики, торговли и разви
тия Дженни Холдкрофт, кото
рая выступила с презентацией те
мы: «Устойчивая промышленная
политика». Во время своего до
клада она акцентировала внима
ние присутствующих на то, что
стойкая промышленная полити
ка не предусматривает создания
условий для процветания компа
ний за счет работников, общества
и окружающей среды.
Заместитель Председателя ФПУ
Сергей Кондрюк отметил, что
сейчас на уровне Федерации про
фсоюзов Украины разрабатывает
ся ряд инициатив, реализация ко
торых позволит ФПУ участвовать
в реальных процессах, которые

повлияют на жизнь членов про
фсоюзов внутри страны и за ее
пределами. Например, это каса
ется таких тем, как аутсорсинг
и аутстаффинг.
Председатель Профсоюза авиа
строителей Украины Ярема Жугаевич в своем выступлении под
держал усилия Глобального сою
за по продвижению устойчивой
промышленной политики, сделал

акцент на проблеме отсутствия
в Украине репрезентативных сто
рон для ведения социального ди
алога и привел среднестатистиче
ские данные по промышленности
Украины за последние 10 лет.
В ходе заседания участники
обсудили также такие актуаль
ные темы, как особенности ве
дения социального диалога в со
временных условиях, заслуша

ли отчет о деятельности Регио
нального офиса Глобального со
юза IndustriALL и предложения
членских организаций об уси
лении эффективности действий
в регионе, а также обсудили план
подготовки ко дню коллективных
действий против нестандартной
занятости (7 октября).

Йосипович, Фатов Анатолій Михайлович, Романенко Василь Іванович, Романенко Валерій Дмитрович, Васягін Дмитро Валерійович, Омельяненко Сергій Леонідович, Вракін Владислав Спиридонович, Приходько Володимир Олександрович, Крошкін
Олексій Михайлович, Лахтадир
Марина Олександрівна і Антоненко Борис Олександрович.
І сьогодні Державний Музей
авіації та його керівник Зіатдінов
Юрій Кашафович проводять ве
лику роботу по збереженню уні
кальних експонатів авіаційної тех
ніки. Завдяки зусиллям трудового
колективу Музею і його керівника
Музей є одним з лідерів серед ана
логічних музеїв країн СНД.
Вагому роль у створенні Музею,
власне кажучи, одним з головних
ініціаторів його створення став
Валерій Шмаров, Президент Асо
ціації «Укравіапром», який був Мі
ністром оборони України, а на мо
мент відкриття Музею займав по
саду Генерального директора Дер
жавної компанії з експорту та ім
порту продукції і послуг військо
вого та спеціального призначення
«Укрспецекспорт». Опікується пи
таннями Музею Валерій Микола

йович і зараз, очолюючи його На
глядову Раду.
Вітаючи всіх, хто був причетний
до створення Державного Музею
авіації, його невтомних натхнен
ників та працівників, всіх колег і
партнерів, бажаємо Музею і надалі
гідно виконувати своє благородне і
водночас відповідальне історичне
призначення. Дбайливе збережен
ня та популяризація вітчизняної
авіації допомагає патріотичному
вихованню молодого покоління,
доносить до нащадків що стрімкий
прогрес в галузі науки і технологі
ях, розвиток яких змушує розвива
тися ще швидше, значним чином
змінив наш світ і до цього причет
ні наші співвітчизники.
Сподіваємось, що і надалі під
приємства галузі будуть поповню
вати експозицію Музею, передаю
чи на зберігання свої експонати.
Щиро бажаємо Вам, колеги,
невичерпної енергії, вдалих по
шуків і цікавих знахідок, міцно
го здоров'я і щастя, непохитної ві
ри в завтрашній день, а Музею —
нових експонатів та розширення,
вдячних відвідувачів і зростання
популярності!
ЦК ПАУ,
Редакція газети «Авіабудівник
України»

Соб.инф.

Державному музею авіації — 10 років!
30 вересня 2013 року виповнилась ювілейна дата з Дня заснування Державного Музею авіації – 10 років.

П

риємно відзначити, що Дер
жавний музей авіації Укра
їни є одним із наймолодших і
найбільших історико-технічних
музеїв країни. Він був створе
ний в 2003 році, увінчавши сво
їм відкриттям найбільшу дату —
100‑ліття світової авіації. Музей
розмістився на території колиш
ньої учбово‑авіаційної бази КІІЦА
(нині НАУ), а приписані до неї лі
таки стали ядром його колекції.
У надзвичайно стислі терміни,
організувавши широку коопера
цію з десятками авіаційних під
приємств по всій країні, ініціато
рам створення музею вдалося під
готувати його до відкриття 30 ве
ресня 2003 року. На урочистій це
ремонії були присутні Президент
України Леонід Кучма, представ
ники вітчизняних і зарубіжних
авіаційних кіл, а також гості і пред
ставники багаточисельних ЗМІ.
Незабаром після відкриття про
звучали і перші експертні оцін
ки — за якістю натурної експозиції
український авіамузей гідний за
йняти місце в десятці кращих єв
ропейських музеїв. Розвиток екс
позиції Державного музею авіації
України постійно продовжуєть
ся, у т. ч. завдяки підтримці з боку
підприємств авіабудування. Дбай

ливо зберігається існуюча техніка,
відшукуються нові експонати, до
ставляються в музей, де дбайли
во реставруються і займають своє
гідне місце в колекціях. Одночасно
з цим формується і упорядковуєть
ся архівний фонд, налагоджується
співробітництво з авіаційними ор
ганізаціями всього світу.
Радимо кожному, хто ще не побу
вав у Музеї, відвідати його. На офі
ційному сайті Музею (aviamuseum.
com.ua) представлена віртуальна
експозиція, з якою можна ознайо
митися перед відвіданням Музею.
Також варто зазначити, що експо
зиція Музею оновлюється постій
но, то ж навіть ті з відвідувачів, хто
вже побував у Музеї рік або більше
тому, знайдуть для себе нові цікаві
і унікальні експонати.
Перший серйозний ювілей Му
зею — це вагома історична ві

ха в житті вітчизняного авіапро
му. Побувавши у Музеї, поринув
ши в його неповторну атмосферу,
ви в черговий раз зрозумієте, на
скільки славною і багатою є історія
нашого літакобудування.
Завдяки наполегливості і енер
гійності Зіатдінова Юрія Кашафовича, навколо ідеї створення Му
зею вдалося об’єднати однодум
ців — справжніх патріотів країни.
Зіатдінов Юрій Кашафович —
директор Державного Музею авіа
ції — людина відома у наукових ко
лах, має статус доктора технічних
наук, професора. Доля обрала його
очолити таку відповідальну і вели
ку справу, в якій йому активно до
помагав один із перших його за
ступників — Шевченко Яків Дмитрович.
Великий внесок у створення Му
зею зробили ветерани: Чуба Віктор
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події

Державні нагороди
Указом Президента України № 520/2013 група працівників підприємств нашої галузі за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняного машинобудування, впровадження сучасних технологій у виробництво,
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм отримала державні нагороди та звання.

О

Слева направо: Сергей Гордиенко (председатель ПО ПАУ на ГП «ХАКБ»),
Леонид Шаповалов, Александр Кельин и Наталья Глущенко (заместитель
председателя ПО ПАУ на ГП «ХАКБ»)

Без гарантий нет защиты!
11–12 сентября рабочая группа Комиссии ЦК ПАУ по вопросам
организационно-массовой работы посетила ряд первичных
организаций ПАУ на предприятиях г. Харькова: ГП «ХМЗ «ФЭД»,
ПАО «ФЭД», ГП «ХАКБ», ХГАПП, ЧАО «Авиаконтроль»,
Южгипронииавиапром для изучения состояния соблюдения
требований норм Закона Украины «Об профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» в части обеспечения гарантий
деятельности первичных организаций ПАУ.

В

состав делегации вошли:
Александр Кельин, предсе
датель ПО ПАУ на ГАХК «Артем»,
Леонид Шаповалов, председа
тель ПО ПАУ в ПАО «ВАЗ», Карина Плахова, заведующая отделом
правовой работы ИА ЦК ПАУ.
Члены группы изучили условия
работы профсоюзных комитетов
указанных предприятий. Особое
внимание рабочая группа уде
лила первичным организациям,
председатели которых не осво
бождены от основной работы.
Рабочая группа проанализиро
вала возможности ПО ПАУ бес
препятственно осуществлять
свою деятельность, в т. ч., нали
чие отдельного оборудованно
го помещения, его местораспо
ложение (доступность профкома
для членов Профсоюза), своевре
менность сбора и перечисления
в ПО ПАУ членских взносов и от
числений на культурно-массовую,
физкультурную и оздоровитель
ную работу со стороны работо
дателей, обеспечение членам вы
борных органов ПО оплачивае
мого времени для осуществления
профсоюзной работы или пору

чений (в т. ч. дополнительный от
пуск на время профсоюзного об
учения), возможность распро
странять информацию о деятель
ности Профсоюза на территории
предприятий.
Члены рабочей группы так
же встретились с главным
конструктором-директором ГП
«ХАКБ» Владимиром Матусевичем и обсудили вопросы раз
вития социального диалога и обе
спечения гарантий деятельности
на предприятии.
Также рабочая группа посе
тила производственные поме
щения ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО
«ФЭД», ГП «ХАКБ», ХГАПП, ЧАО
«Авиаконтроль», где ознакоми
лась с условиями работы членов
Профсоюза.
Отрадно отметить, что в каж
дом производственном помеще
нии есть информационные стен
ды первичных организаций ПАУ.
Выводы и рекомендации ра
бочей группы будут обсуждены
на очередном заседании ЦК ПАУ
в октябре 2013 г.

КРАСИЛЬНЮКА Юрія Анатолійовича — налагоджувальника верста
тів і маніпуляторів виробництва
акціонерного товариства «Дніпро
петровський агрегатний завод».
Почесні звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ» присвоєно:
МАСАЛІТІНУ Олексію Дмитровичу — складальниковіклепальнику цеху Харківського
державного авіаційного виробни
чого підприємства;
ПИСЬМЕННОМУ Володимиру
Івановичу — начальникові бри
гади державного підприємства
«Запорізьке машинобудівне кон
структорське бюро «Прогрес» іме
ні академіка О. Г. Івченка»;
СТЕПУРІ Анатолію Васильовичу — заступникові головного меха
ніка акціонерного товариства «Мо
тор Січ»;
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ» —
ВОРОНКОВУ Михайлу Івановичу — старшому майстрові дільни
ці цеху акціонерного товариства
«Мотор Січ».
Вітаємо наших колег, бажаємо
їм подальших успіхів і досягнень
у роботі!

мы провели предварительные
переговоры и составили проект
межправительственного согла
шения. Сейчас он у российской
стороны, обсуждается, и я ду
маю, мы вернемся к этому раз
говору где-то через месяц», —
сказал М. Короленко.
Министр отметил, что изна
чально проект сотрудничества
в авиастроении включал в се
бя также разработку и стро
ительство самолетов Ан-32,
Ан-70, Ан-148 и Ан-178. Од
нако после рабочей встречи в
Сочи в июле нынешнего года
двух премьер-министров, Ни
колая Азарова и Дмитрия Мед
ведева, была достигнута дого
воренность о том, чтобы ре
ально запустить хотя бы один
проект — Ан-124 «Руслан», пи
шет Укринформ.
По материалам информагентств

Від редакції:
Державні нагороди було вручено
до Дня машинобудівника України,
якій цього року відзначався 22 ве
ресня.
У своєму вітанні Президент
України Віктор Янукович зазна
чив: «Переконаний, що курс на мо
дернізацію підприємств, зростан
ня продуктивності праці, залучен
ня додаткових інвестицій і підго
товку кваліфікованих працівників
сприятиме розвитку високотех
нологічних галузей, випуску кон
курентоспроможної і наукоєм
ної продукції, зміцненню позицій
українських виробників на вну
трішньому і зовнішніх ринках.»
В свою чергу Прем’єр-міністр
України Микола Азаров в уря
довому привітанні підкреслив,
що «Машинобудівний комплекс
об’єднує понад 20 відсотків пра
цівників вітчизняної промисло
вості, щороку створює більше ніж
10 відсотків валового внутрішньо
го продукту держави і посідає ва
гоме місце за основними показни
ками промислового розвитку кра
їни».
Вл.інф.

Україна і КНР
планують
підписати
Програму
стратегічного
партнерства
до 2017 року

О

реєстрований в ЦК ПАУ, зареєстру
вати його та надали відповідні до
ручення головам ПО ПАУ та Робо
чій групі ЦК ПАУ.
Президія ЦК ПАУ розглянула
також питання щодо дотриман
ня норм законодавства про пра
цю на тих підприємствах галузі, де
протягом тривалого часу не укла
даються колективні договори та
щодо формування і виконання
на підприємствах галузі комплек
сних планів по охороні праці. До
повідачем був Станіслав Ліщинський, головний технічний інспек
тор праці ЦК ПАУ.
Крім того, члени Президії ЦК
ПАУ ухвалили рішення щодо від
значення Всесвітнього дня дій
за гідну працю та Міжнародного
дня боротьби з бідністю, визначи
лись з датою і місцем проведення
наступного засідання ЦК ПАУ. За
сідання ЦК відбудеться в м. Києві
в період 21–23 жовтня 2013 р.

чікується, що цей документ
буде підписаний під час ві
зиту Президента України Вікто
ра Януковича до Китаю, який
запланований на кінець поточ
ного року. Про це повідомив
Прем'єр-міністр України Мико
ла Азаров на своїй сторінці в со
ціальній мережі Фейсбук, відпо
відаючи на запитання: які успі
хи вітчизняного авіабудування
можна відзначити?
Він нагадав, що у нього відбу
лася продуктивна зустріч з чле
ном Постійного комітету По
літбюро Центрального коміте
ту Комуністичної партії Китаю
Лю Юньшанем. «Член Політбю
ро КПК відзначив важливість
співробітництва Китаю і Украї
ни в розвитку авіакосмічної га
лузі і висловив упевненість, що
в процесі візиту нашого Прези
дента до Китаю, який відбудеть
ся наприкінці року, буде підпи
сано Програму стратегічного
партнерства між Китаєм і Укра
їною на період до 2017 року», —
сказав Микола Азаров.
Крім того, Глава українсько
го Уряду нагадав, що на цьо
му тижні також у нього відбула
ся зустріч з Прем'єр-міністром
Мальти Джозефом Мускатом,
який запропонував створити
на Мальті сервісний центр з об
слуговування наших літаків ти
пу АН, що експлуатуються в єв
ропейських, африканських і азі
атських країнах.

Олександр Палій

За інформацією ЗМІ

Соб. инф.

Россия и Украина могут
возобновить совместные
работы по самолету Ан-124
П
осле распада Советского Со
юза у России и Украины оста
лось несколько общих проектов
в сфере военной авиации. Россия
ранее заявляла о желании разви
вать свое военное авиастроение,
учитывая контакты нашей страны
с блоком НАТО. Но по одному
военно-транспортному самоле
ту у Москвы и Киева сохраняется
договоренность о совместной ра
боте, сообщает информационноаналитический портал Inpress.ua.
В октябре Украина вернется к
обсуждению с российской сторо
ной вопроса о возобновлении се
рийного производства военнотранспортного самолета Ан-124
«Руслан». Об этом заявил Ми
нистр промышленной политики
Михаил Короленко на брифин
ге в Кабинете Министров в чет
верг, 27 сентября.
«Приезжала уже делега
ция Российской Федерации,

рденом «За заслуги» III ступеня нагороджено:
ГРИБИНЮКА Сергія Володимировича — токаря акціонерно
го товариства «Вовчанський агре
гатний завод», Харківська область;
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Володимира Володимировича — токаря
акціонерного товариства «Дніпро
петровський агрегатний завод»;
ШИРКОВА Володимира Тимофійовича — директора з мар
кетингу акціонерного товариства
«Мотор Січ», м.Запоріжжя;
ЯБЛУНІВСЬКОГО Федора Олексійовича — слюсаря-випробувача
державного підприємства «Хар
ківський машинобудівний завод
«ФЕД».
Орденом княгині Ольги III
ступеня нагороджено ВІТЕР Ніну
Матвіївну — слюсаря державного
підприємства «Харківський маши
нобудівний завод «ФЕД».
Медаллю «За працю і звитягу»
нагороджено:
КАРПЕНКА Леоніда Григоровича — слюсаря-складальника
двигунів державного підприєм
ства «Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес»
імені академіка О. Г. Івченка»;

Відбулось засідання Президії ЦК ПАУ

26

вересня 2013 року у м. Києві
відбулось чергове засідання
Президії ЦК ПАУ. Вів засідання Го
лова Профспілки Ярема Жугаєвич.
Під час роботи колегіального ор
гану були розглянуті питання по
точної діяльності, серед ключо
вих — хід виконання Галузевої Уго
ди і колективних договорів у I пів
річчі п. р.
З доповіддю по цьому питанню
виступила зав. відділу соціальноекономічного захисту ВА ЦК ПАУ
Ольга Сметаніна, яка наголосила
на тому, що станом на 01.09.2013 р.
на переважній більшості підпри
ємств діють колективні догово
ри. Проте є кілька підприємств,
де колдоговори не укладені і до
сі. За результатами обговорення
учасники засідання ухвалили рі
шення, яким зобов'язали керівни
ків підприємств галузі та голів пер
винних організацій ПАУ, де немає
діючого колективного договору,
укласти його, а на підприємствах,
де колективний договір ще не за
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Сергій Громов:
Літакобудування — високотехнологічна
галузь, здатна задати інноваційний курс всій
промисловості країни
Представники ДК «Укроборонпром» взяли участь в авіаційному фестивалі «Крила Вітчизни», що проходить
на горі Узун-Сирт під Феодосією і присвячений 90-річчю вітчизняного планеризму.

Г

енеральний директор Концерну
Сергій Громов відзначив важ
ливість розвитку аматорського авіа
ційного спорту в Україні. За його
словами, саме спортивні авіаклуби
виховали найбільш видатних льот
чиків і авіаконструкторів України.
«У світі всього сім держав мають
розвинений авіапром. У тому числі
Україна. Ми пишаємося тим, що ДК
«Укроборонпром» має безпосеред
нє відношення до розвитку сучас
ної авіації та національної авіацій
ної промисловості. Літакобудуван
ня — унікальна високотехнологічна
галузь, здатна задати інноваційний
курс всій промисловості країни»,—
підкреслив С. Громов.
За його словами, під час фести
валю були проведені ділові зустрі
чі з представниками авіаційної
промисловості України та Росії. Бу
ли презентовані можливості під
приємств Концерну, що мають від
ношення до авіабудування. Окре
мо на фестивалі була представлена
продукція Феодосійського інституту
аеропружних систем — парашутні
системи різних модифікацій, галь
мівні посадкові парашутні системи
для літаків МіГ‑29, Су‑24, Су‑27, во
дозливні пристрої для пожежогасін
ня з зовнішньої підвіски вертольо
тів МІ-8, Ка‑32, МІ-26, газові та те
плові аеростати. С. Громов зазна
чив, що представники підприємств
ДК «Укроборонпром», які були при
сутні на фестивалі, обговорили ас

пекти поглиблення внутрішньої
технологічної та економічної коо
перації в рамках Концерну.
У день відкриття фестиваль
відвідали заслужений льотчиквипробувач, Герой України, рад
ник Гендиректора ДК «Укрспецек
спорт» Олександр Галуненко, Ге
неральний конструктор ДП «Анто
нов» Дмитро Ківа, президент АТ
«Мотор-Січ» Вячеслав Богуслаєв,
дочки Олега Антонова, дочка ге
нерального конструктора косміч
них кораблів Сергія Корольова, пі
лоти групи «Українські соколи».
У програму першого дня увійшло
відкриття оновленого музею істо
рії планеризму на горі Клементьє
ва, демонстрація художніх фільмів
і льотне шоу.
***
Два роки тому Президент Укра
їни прийняв стратегічне рішен
ня — створити Концерн. За цей ко
роткий період була проведена гли
бинна трансформація ключової га
лузі економіки. Вона була підготов
лена і проведена в складних умо
вах і у вкрай стислі терміни. У цьо
му — важливість дворічної дати. Во
на — некругла, але символічна для
всіх нас.
Про це йдеться у зверненні Ге
нерального директора ДК «Укробо
ронпром» до працівників Концерну
на честь 2‑ї річниці його створення.
«…За два роки створена прин

ципово нова система управління
значною частиною національно
го оборонно-промислового комп
лексу.
Перший, найбільш важливий до
сягнутий результат. Раніше розріз
нені підприємства діють за єдини
ми, погодженими правилами — фі
нансовим, технологічним і промис
ловим.
По суті створена міжгалузе
ва вертикально інтегрована ком
панія на базі десятків розрізнених
підприємств. Ми замкнули в одній
структурі науково‑виробничу сис
тему ОПК, посиливши її спецек
спортерами. І довели справою ефек
тивність даного рішення…»
Чистий прибуток Концерну у І
півріччі поточного року склав
410 млн гривень, порівняно зі збит
ком 97,6 млн за аналогічний період
минулого року. Прибуток підпри
ємств суднобудування і морської
техніки зріс за цей період з 35 млн
гривень до 221 млн.
Показники авіапрому зрос
ли за вказаний період з 80 млн
до 143 млн гривень. Прибуток спе
цекспортерів — з 44 млн до 64 млн
гривень. Обсяг виробленої продук
ції зріс на 31,1 % — з 4,5 млрд гри
вень до 5,9 млрд. Обсяг реалізова
ної продукції збільшився на 55,3 % з
4,5 млрд гривень до 6,9 млрд.
Підготовлено за інформацією
ДК «Укроборонпром»

В Харькове открыли
мемориальную доску
Гризодубовым
К
ак сообщает сайт Харьковско
го горсовета, 22 августа была
открыта Мемориальная доска
авиаконструктору Степану Гри
зодубову и его дочери, Герою Со
ветского Союза, летчице Вален
тине Гризодубовой
Мероприятие было посвяще
но 70‑летию освобождения Харь
кова от немецко-фашистских за
хватчиков.
На церемонии открытия при
сутствовали председатель Ад
министрации Киевского района
Нелли Казанжиева, генеральный
директор Харьковского государ
ственного авиационного произ
водственного предприятия, Ге
рой Украины Анатолий Мялица, председатель правления ПАО
«Хартрон» Николай Вахно, ди
ректор музей-квартиры семьи
Гризодубовых Виталий Власко, депутат Харьковского го
родского совета Михаил Пи-

липчук, ветераны, выпускники
авиационных вузов, школьники.
«Наше авиационное предпри
ятие до сих пор продолжает во
площать идеи Степана Василье
вича и его дочери. Это были ве
ликие люди. Я считаю, что сегод
ня город сделал огромный по
дарок семье Гризодубовых, ведь
они должны знать, что мы о них
помним и до сих пор являемся
их последователями. Мы собра
лись, чтобы почтить их память,
ведь они внесли огромный вклад
в развитие Харькова как научнотехнической столицы», — сказал
Анатолий Мялица.
В ходе церемонии присутству
ющие выразили слова благодар
ности легендарным авиаторам
и возложили цветы к мемориаль
ной доске их памяти.
По материалам сайта
Харьковского городского совета

Внедрять инновации, сохранять традиции, прикоснуться к истории
Музеи наших предприятий являются не только достоянием отрасли, но и всей страны, так как в них собраны уникальные экспонаты — свидетели почти вековой истории
отечественного авиапрома.

Е

сть такой музей, по-своему
уникальный и на ГП «Анто
нов». Возглавляет его Любовь
Ивасенко, человек чрезвычайно
преданный музейному делу и свое
му родному предприятию. К слову,
она является не только директором
Народного музея истории ГП «Ан
тонов», но и председателем проф
бюро отдела научно-технической
информации, активным членом
организационно-массовой комис
сии ПО ПАУ на ГП «Антонов».
Недавно Любовь Ивасенко
приняла активное участие в се
минаре Фонда имени Фридриха
Эберта «Внедрение инноваций:
от вызовов к новым возможнос
тям для профсоюзов». Она поде
лилась с нами своими впечатлени
ями, а заодно и рассказала о рабо
те Музея.
По словам Любови Евгениевны,
семинар был полезен в плане об
мена опытом между немецкими
и украинскими профсоюзами. Из
выступлений немецких доклад
чиков, современные профсоюзы
должны пересмотреть свою поли
тику в условиях глобализации и
сменить ее с оборонно-защитной
на наступательную. Речь идет о
том, что недостаточно защищать
права своих членов только тог
да, когда для них наступит опред
еленная опасность, а наоборот
профсоюзам необходимо прини
мать превентивные меры, влиять

на политику руководства пред
приятий с тем, чтобы не допустить
либо минимизировать возможные
негативные социальные послед
ствия. Немецкие коллеги считают,
что акцент в профсоюзной рабо
те должен быть сделан именно на
цеховых организациях, где гене
рируется множество интересных
идей, есть база для формирования
инновационной политики. Любовь Ивасенко считает, что, не
смотря на разный менталитет и

традиции наших народов, продо
лжать обмен опытом необходимо,
чтобы по возможности улучшать
свою работу. Копирование же чу
жого опыта без учета специфики
нашей работы не даст своего ре
зультата, а может и навредить.
В своем выступлении во время
семинара Любовь Ивасенко рас
сказала об опыте инновации на
ГП «Антонов» с целью повышения
продуктивности труда и конкурен
тоспособности.
На ее взгляд квинтэссенцией
семинара был призыв искать
инновационные подходы в на
шей работе (будь то производ
ство, профсоюзная работа, соци
альная сфера и т.п.), чтобы улуч
шать нашу жизнь. И такие иннова
ции зачастую исходят «снизу», от
простых работников. Поэтому не
обходимо к ним прислушиваться
и по возможности поддерживать в
реализации новых идей. Главное,
чтобы они были не во вред трудо
вому коллективу и профсоюзному
движению.
***
Каждый мудрый руководитель
предприятия думает не только о
дне насущном и о перспективе, но
и старается сохранить в памяти на
родной историю. Такие традиции
заложил на ОКБ еще О.К.Антонов,
их продолжил П.В.Балабуев и се
годня им следует и Президент -

Генеральный конструктор ГП «Ан
тонов», Герой Украины Дмитрий
Семенович Кива, который ак
тивно помогает развитию Музея
предприятия.
В Народном музее истории ГП
«Антонов» представлена обширная
коллекция различных экспонатов.
Конечно, изюминкой такого Му
зея являются макеты самолетов,
которые разрабатывались на ГП
«Антонов». Большинство из них
представлено в уменьшенном
масштабе 1:50, что позволяет по
сетителям сопоставить размеры
самолетов. От Ан-2 до Ан-158.
Среди макетов самолетов также
представлены различные модифи
кации Анов, некоторые самолеты
имеются лишь в единичном
экземпляре и о которых широкая
общественность мало информиро
вана из-за специфики данных ти
пов самолетов.
История предприятия берет свое
начало в 1946 году, 31 мая, ког
да по инициативе Генерального
конструктора О.К.Антонова по
становлением ЦК ВКП(б) и Сове
та Министров СССР было утверж
дено решение коллегии МАП СССР
о создании на базе Новосибирско
го авиазавода ОКБ-153. Этим ре
шением также был дан старт все
мирноизвестному легендарному
самолету Ан-2. Когда заходишь в
Музей, то сразу обращаешь вни
мание на фотографии трудового

коллектива ОКБ, который вмес
те с Олегом Константиновичем
был у истоков создания предпри
ятия. Свою работу коллектив на
чинал с биплана Ан-2, который в
довоенные годы, по мнению тог
дашних консервативных чинов
ников, был бы невостребованным.
Однако после окончания Великой
Отечественной приходят новые
веяния, и Ан-2 находит свое при
менение в народном хозяйстве.
При том настолько широко, что,
пожалуй, сложно сейчас назвать
самолет, который имел так мно
го модификаций – от приме
нения в сельском хозяйстве до
геолого-разведывательных работ.
Более того, самолет повсемест
но эксплуатируется и сейчас. Да
же есть шоу «Московский летаю
щий балет», когда во время полета
Ан-2 балерины Большого Москов
ского театра исполняют балетные
композиции на фюзеляже самоле
та. Те, кто наблюдает это феери
ческое зрелище, находятся в рядом
летящем вертолете. Синхронизи
ровать выступление балерин и са
молетов – такое не удавалось ни
кому, да и вряд ли возможно было
бы осуществить с другим самоле
том помимо Ан-2.
Александр Палий
Окончание в следующем номере
газеты «АУ»

