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Консультація з охорони праці
Працівник відбув у відрядження. Повертаючись із відрядження,
упав і зламав ногу на вокзалі близько 20:00. Чи визнається цей нещасний випадок повʼязаним з виробництвом, якщо він стався у відрядженні, але у неробочий час?

В

ідповідно до ст. 22 Закону Укра
їни «Про охорону праці» ро
ботодавець повинен організову
вати розслідування та вести об
лік нещасних випадків, професій
них захворювань і аварій, що ста
лися з працівниками на підприєм
ствах, в установах та організаціях
або в їх філіях, представництвах,
інших відокремлених підрозділах
незалежно від форми власності.
1 січня 2012 року набрав чин
ності новий Порядок проведення
розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на вироб
ництві (далі — Порядок), затвер
джений постановою Кабінету Мі
ністрів України від 30 листопада
2011 р. № 1232.
Згідно з п. 7 Порядку, розсліду
вання проводиться у разі виник
нення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або рапто
вого впливу на працівника небез
печного виробничого фактора чи
середовища, що сталися у про
цесі виконання ним трудових
обов'язків, внаслідок яких зафік

У суд
викликатимуть
СМС-кою!

З

1 жовтня 2013 року місцеві
та апеляційні суди загальної
юрисдикції будуть надсилати всім
учасникам судового процесу (по
зивачу, відповідачу, свідкам тощо)
тексти судових повісток у вигляді
СМС-повідомлень.
Даний проект пройшов апроба
цію у 35 судах, якими було наді
слано понад 850 СМС-повісток.
Щоб отримати таке повідомлен
ня, учаснику судового процесу не
обхідно подати в суд заявку про
намір отримання повісток в елек
тронному вигляді за допомогою
SMS-повідомлення і вказати від
повідний номер телефону.
Відділ правової роботи
ВА ЦК ПАУ

Семінар
7 листопада 2013 року в актово
му залі ЦТІ профспілковий комі
тет Державної акціонерної хол
дингової компанії «Артем» про
вів одноденний семінар з житло
вих питань та соціального захисту
працівників і членів їх сімей для
голів цехових комітетів, членів
профкому та профактиву Компа
нії. Подробиці про подію дивіться
на сайті ПАУ.

совано шкоду здоров'ю, зокрема,
від одержаного поранення, трав
ми, у тому числі внаслідок тілесних
ушкоджень, гострого професійного
захворювання і гострого професій
ного та інших отруєнь, отриман
ня сонячного або теплового удару,
опіку, обмороження, а також у ра
зі утоплення, ураження електрич
ним струмом, блискавкою та іоні
зуючим випромінюванням, одер
жання інших ушкоджень внаслі
док аварії, пожежі, стихійного ли
ха (землетрусу, зсуву, повені, ура
гану тощо), контакту з представни
ками тваринного і рослинного сві
ту, які призвели до втрати праців
ником працездатності на один ро
бочий день чи більше або до необ
хідності переведення його на іншу
(легшу) роботу не менш як на один
робочий день, зникнення, а також

Кадры — золотой фонд
предприятия

настання смерті працівника під
час виконання ним трудових (по
садових) обов'язків.
Пункт 15 Порядку визначає об
ставини, за яких нещасний ви
падок визнається таким, що
пов'язаний з виробництвом, і
складається акт за формою Н‑1.
Ними, зокрема, є виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні; перебування
на робочому місці, території під
приємства або в іншому місці для
виконанням потерпілим трудових
(посадових) обов'язків, завдань ро
ботодавця, з моменту прибуття по
терпілого на підприємство до його
відбуття, що фіксується відповідно
до правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, в тому
числі протягом робочого та уроч
ного часу; прямування потерпіло
го до місця чи з місця відряджен
ня згідно з установленим завдан
ням, у тому числі на транспортно
му засобі будь-якого виду та фор
ми власності.
Службовим відрядженням вва
жається поїздка працівника
за розпорядженням керівника під
приємства на певний строк до ін
шого населеного пункту для вико
нання службового доручення по
за місцем його постійної роботи
(за наявності документів, що під

тверджують зв'язок службового
відрядження з основною діяльніс
тю підприємства).
На працівника, який перебуває
у відрядженні, поширюється ре
жим робочого часу того підприєм
ства, до якого він відряджений.
При цьому слід мати на увазі на
ступне:
— якщо з працівником стався
нещасний випадок під час пряму
вання з місця відрядження до міс
ця постійної роботи, то такий
нещасний випадок визнається та
ким, що пов'язаний з виробни
цтвом відповідно до п. 15 Порядку.
— визнається пов'язаним з ви
робництвом також нещасний ви
падок, який стався з працівником
у вихідний, святковий або неро
бочий день, якщо працівник спе
ціально відряджений для робо
ти в такі дні, тобто виконував свої
трудові обов'язки.
Остаточне рішення щодо наявності чи відсутності зв'язку з виробництвом нещасного випадку,
що стався з працівником під час
відрядження, приймається комісією по розслідуванню за результатами розслідування та вивчення всіх обставин, які проводяться відповідно до Порядку.
Станіслав Ліщинський,
головний технічний інспектор
праці ЦК ПАУ

Самолет Ан-225 «Мрия» приходит на помощь
Филиппинам
14 ноября 2013 г. самый большой в мире самолет Ан‑225 «Мрия» авиакомпании «Авиалинии Антонова»
вернулся в аэропорт базирования «Антонов» после перевозки трансформатора Siemens и сопутствующего
оборудования из Загреба, Хорватия в Себу, Филиппины.

Э

та доставка в кратчайший срок
была необходима для возоб
новления работы на полную мощ
ность электростанции San Lorenzo,
Филиппины.
Поставленную задачу мог вы
полнить только Ан‑225. Ведь вес
трансформатора — 136 тонн, а об
щий вес всего груза составил 180 т.
Для реализации этого проекта
потребовалось применение специ
альной оснастки. Конструкторы ГП
«АНТОНОВ» выполнили предва
рительное проектирование транс
портировочной рамы, обеспечив
шей равномерное распределе
ние нагрузки от трансформатора
на грузовой пол самолета. Общий
вес моногруза (трансформатора
с рамой) составил 155 т.
Экспедитором проекта выступи
ла компания UTC Overseas Logistics
Ltd (Будапешт, Венгрия) по пору
чению компании Siemens- Koncar
Power Transformers Ltd (Загреб,
Хорватия).
Аэропорт Загреб принимал
Ан‑225 «Мрия» впервые. Прилет
самого большого самолета в мире
вызвал интерес у тысяч людей, ко
торые собрались в аэропорту, что
бы посмотреть на его загрузку.
Посадка самолета в аэропор
ту Себу потребовала предвари
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Сроднился
с заводом
Окончание. Начало в предыдущем
номере газеты

О

н удостоен почётного зва
ния «Заслуженный ветеран
труда завода «ФЭД». Потому что
В. Г. Хижняк работает на совесть,
делясь своим богатым опытом
с другими. К этому, кстати,
призывает он и других вете
ранов заво
да — помогать
молодёжи так,
как им в моло
дости помога
ли осваивать
профессию,
передавая
накопленные
годами свои
знания, их
старшие товарищи. Чтобы хоро
шая смена росла на заводе.
У самого В.Г Хижняка растёт
хорошая смена. Дочь Алла тру
дится в Бугаёвке завучем
школы; зятя, работавшего ди
ректором школы, избрали пред
седателем сельского совета. Внук
Саша с отличием закончил Харь
ковский политехнический, внук
Богдан сейчас учится на третьем
курсе университета имени Кара
зина, получает президентскую
стипендию. А два года назад
у них с женой Т. И. Косяченко,
работавшей технологом 11 цеха
и также много лет избиравшейся
предцехкома, родился ещё один
внук…
…Хорошо, тепло приветство
вали в профсоюзном комите
те Василия Григорьевича руко
водители заводской профсоюз
ной организации и начальник
управления кадров и социальнобытового обслуживания заво
да, главный механик предпри
ятия и все предцехкомы цехов,
отделов и других подразделе
ний. Много добрых слов сказа
ли ему за многолетнюю добро
совестную работу на предприя
тии. Вручили ему грамоту, пре
мии от имени администрации
и профкома, пожелав долгих лет
жизни, здоровья и успешной
работы. А в ответ от В. Г. Хижня
ка, прозвучали идущие от сердца
слова благодарности за поздрав
ления. От человека, который
сроднился с заводом, который
дальнейшую жизнь не представ
ляет без «ФЭДа».
Л. Науменко,
газета «Фэдовец»

тельной проработки и согласова
ния специальных процедур и дей
ствий экипажа с администрацией
аэропорта и авиационными вла
стями Филиппин.
Перед вылетом самолета из За
греба на Филиппины обрушил
ся тайфун «Хайян», эпицентр ко
торого прошел через Себу. Одна
ко власти успели возобновить ра
боту аэропорта до запланирован
ного прихода самолета, и Ан‑225
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успешно доставил груз к месту на
значения.
Эта перевозка в очередной раз
подтвердила лидирующие по
зиции авиакомпании «Авиали
нии Антонова» на мировом рын
ке перевозок групногабаритных
грузов и девиз компании: «Нет
других, способных перевезти
больше».
Пресс-служба ГП «АНТОНОВ»
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Виходить двічі на місяць

Навчання
14–15 листопада п. р. представни
ки ПАУ взяли участь в регіональ
ному семінарі Глобальної спілки
IndustriALL. Тема семінару: «Нети
пові форми зайнятості. Основні за
вдання для профспілок по захис
ту трудових прав працівників». По
дробиці дивіться на сайті ПАУ.

Реєстраційне свідоцтво:
КВ №  11645516
від 15.08. 2006 р.
Підписано до друку 20.11. 2013 р.
Замовлення № 23
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10 грудня —
День Профспілки
авіабудівників
України!
Шановні спілчани!
10 грудня виповнюється 22 роки
з Дня заснування Профспілки авіа
будівників України. В ті далекі ро
ки цей крок став доленосним для
галузі і профспілкового руху. Жит
тя показало, що учасники Установ
чого З’їзду Профспілки ухвалили
вірне і важливе рішення. І сьогодні
наша Профспілка є однією з найак
тивніших в профспілковому серед
овищі, без перебільшення — при
кладом для наслідування.
В Профспілці, як і в цілому у всій
нашій галузі, зібрався цвіт нашої
держави: енергійні, толерантні і
мудрі професіонали своєї спра
ви. Це дозволило нашій високо
технологічній авіабудівній галузі
не тільки вижити у важкі часи еко
номічних криз, але і постійно на
рощувати обсяги виробництва, що
в свою чергу позитивно вплинуло
на соціально-економічне благопо
луччя працівників галузі та їхніх
родин.
Разом з тим Профспілка авіа
будівників України ніколи не зу
пинялася на досягнутому, а нама
гається через соціальний діалог
збільшити рівень заробітної плати
та обсяг існуючих соціальних га
рантій, запровадити новації.
Профспілка авіабудівників Укра
їни завжди була і є на сторожі ін
тересів найманих працівників під
приємств галузі.
Спільними зусиллями ми подо
лаємо всі труднощі і зможемо гід
но представити інтереси членів
Профспілки.
Дякуючи профактиву за плід
ну роботу, бажаємо всім членам
Профспілки життєдайної енер
гії і витримки, оптимізму і успіхів
у роботі, активної громадянської
позиції.
ЦК ПАУ,
Редакція газети «Авіабудівник
України»

Зустріч з Президентом України
12 листопада п.р. Президент України Віктор Янукович провів зустріч з представниками Федерації профспілок України і Українського союзу
промисловців та підприємців і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави.

З

устріч відбулась на прохання
Голови Федерації профспі
лок України (ФПУ) Юрія Кулика та Президента Українського
союзу промисловців та підпри
ємців (УСПП) Анатолія Кінаха.
Участь в ній взяли також пред
ставники всеукраїнських проф
спілок та промисловців (по чо
тири представника від кожної
сторони).
«Я уважно прочитав ваші лис
ти, звернення і пропозиції. По
діляю вашу стурбованість ситу
ацією, яка є у країні», — сказав
Віктор Янукович на початку зу
стрічі. Президент зазначив, що
особливу занепокоєність викли
кає ситуація в економіці і, як на
слідок, у соціальній сфері.
За словами Віктора Януковича, найгостріша ситуація, зокре
ма, спостерігається в машино
будуванні, в будівельній галузі,
в цілому в промисловості. «Деякі
заводи вже працюють неповний
робочий день і скорочується за
робітна плата, є загроза втра
ти робочих місць», — зазначив
Глава держави. На переконання
Віктора Януковича, така ситуа
ція є неприпустимою і потребує
негайного вирішення. «Нам тре
ба шукати вихід. Є різні підходи,
є різні пропозиції», — сказав він.
Президент України дав мож
ливість кожному учаснику зу
стрічі надати свої пропозиції і
задати свої питання в конструк
тивному руслі.
Президент Українського сою
зу промисловців та підприємців
Анатолій Кінах під час зустрі
чі зазначив, що вітчизняні това
ровиробники стурбовані ситуа
цією, що склалася у відносинах
зі стратегічними партнерами з
країн Митного союзу, зокрема з
Російської Федерації. «Сьогодні

ми відчуваємо загрозу, в першу
чергу, по відношенню до науко
ємної і технічно складної нашої
промисловості з високою дода
ною вартістю — в першу чер
гу, машинобудування», — сказав
він, зауваживши, що не меншою
проблемою є питання постачан
ня українських труб та конди
терських виробів.
«На наш погляд, сьогодні як
ніколи необхідні консолідовані
дії з тим, щоб не допустити по
глиблення цих проявів рецесії
в українській економіці», — під
креслив А. Кінах.
На переконання Президен
та УСПП, для вирішення ситуа
ції необхідно задіяти всі важелі
впливу для підвищення плато
спроможності та динаміки роз
витку внутрішнього ринку на
шої держави та мінімізації за
лежності економіки України від
експорту. У цьому питанні, пере
конаний Анатолій Кінах, вар
то вивчати світовий досвід. «Як
підказує досвід розвинутих кра
їн, всі вони виходили із кризи
за рахунок потужних заходів із
підтримки платоспроможності
внутрішніх ринків і на цій осно
ві мінімізації зовнішніх чинни
ків», — зазначив він.
Голова Федерації професійних
спілок України, голова Спіль
ного представницького орга
ну обʼєднань профспілок Юрій
Кулик подякував Главі держави
за оперативну реакцію на про
хання профспілок щодо зустрі
чі. Серед питань, які турбують
членів профспілок держави і по
требують нагального вирішен
ня, він назвав питання погашен
ня заборгованості із заробітної
плати, соціальних виплат тощо.
Юрій Кулик підтвердив нала
штованість Федерації профспілок

на співпрацю з органами влади
для вирішення вказаних питань.
«Якщо найближчим часом ці
борги не будуть погашені, я ді
йду до кожного виконавця, по
чинаючи з міністрів і до регіо
нів», — сказав Глава держави.
За
словами
Президента,
в Україні продовжуватиметься
реалізація реформ у соціальній
сфері, спрямованих на підви
щення заробітних плат, пенсій.
Віктор Федорович дав зрозумі
ти учасникам зустрічі, що це для
нього — принципова позиція.
Президент ПАТ «Новокрама
торський машинобудівний за
вод» Георгій Скудар у своєму ви
ступі також звернув увагу на на
явні проблеми в поставках укра
їнської продукції на ринки країн
Митного союзу. «Зараз мова йде
про підписання асоціації з Єв
ропою — так ніхто нас там не че
кає. Як не могли ми поставити
до Німеччини ніколи прокатний
стан, ми його і тепер не постави
мо. Більш того, там у машинобу
дуванні безробіття побільше, ніж
у нас», — сказав Г. Скудар.
Голова ЦК Профспілки праців
ників культури України Людмила Перелигіна у своєму виступі
від імені профспілок бюджетної
сфери, де зайнято біля 4,5 млн
працівників, висловила стурбо
ваність щодо непрозорості бю
джетного процесу. Проект Дер
жавного бюджету на 2014 рік
має враховувати на її переко
нання проблеми бюджетників.
Народний депутат України Валентин Ландик розповів про
проблеми з експортом продук
ції до країн-членів Митного со
юзу. «У нас сьогодні величезні
проблеми з Росією, Казахстаном,
куди ми відвантажуємо більше
50 % продукції», — сказав він.

За словами В. Ландика, така
ситуація повʼязана з митною по
літикою України і Росії, а також
з правилами СОТ. Він зауважив,
що українська продукція може
стати
неконкурентоспромож
ною після підписання угоди з
Європейським Союзом про асо
ціацію, оскільки в такому випад
ку обсяги експорту українських
товарів до країн Митного союзу
будуть обмежені.
«Якщо це можна, давайте
поки підписання на один рік
поки перенесемо. Ще дайте нам
можливість підготуватися, дай
те можливість закупити об
ладнання. Це велике прохання
не тільки моє, це велике про
хання промисловців», — сказав
В. Ландик.
В ході зустрічі з Президентом
України виступив Голова Проф
спілки авіабудівників Укра
їни (ПАУ) Ярема Жугаєвич,
який звернув увагу Глави дер
жави на те, що авіабудівна га
лузь працює, нарощуючи темпи
виробництва, попри всі склад
нощі в українській економіці та
завдяки підтримці з боку Глави
держави та Уряду. Галузь кожно
го року збільшує обсяги вироб
ництва, і навіть за девʼять міся
ців поточного року також від
булось нарощування обсягів ви
робництва.
Ярема Жугаєвич акцентував
увагу Президента на тому, що
авіабудівна галузь країни тісно
співпрацює з підприємствами
авіапрому Російської Федерації
і не тільки в промисловому ра
курсі, але і у гуманітарній сфері.
Разом з тим, підприємства галу
зі активно працюють і з багать
ма іншими країнами світу.
Закінчення на с. 2

2

Авіабудівник України

№ 2 3 (157 ) л и с т о п а д 2 013 р о к у

В центрі уваги

Зустріч з Президентом України
12 листопада п.р. Президент України Віктор Янукович провів зустріч з представниками Федерації профспілок України і Українського союзу
промисловців та підприємців і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави.
Закінчення. Початок на с. 1
Що важливо, і зарубіжні парт
нери хочуть співпрацювати з на
шими підприємствами. Необхідна
державна підтримка таких підпри
ємств галузі в стосунках з інозем
ними партнерами та замовниками
і підтримка вітчизняного вироб
ника по відношенню до іноземно
го. На прикладі ДАХК «Артем» Голова ПАУ зазначив, що це підпри
ємство в цьому році знову демон
струє дуже високу продуктивність
праці (найвищу в галузі). Але та
ких результатів ДАХК «Артем» міг
би досягнути і раніше, якби йому
вчасно допомогли фінансові уста
нови і органи державної влади
у стосунках із іноземними замов
никами.
Голова ПАУ також попросив Віктора Януковича допомоги щодо
вирішення назрілих проблемних
питань серійного виробництва лі
таків, в т. ч. передбачити в Держав
ному бюджеті на 2014 рік кошти
на погашення боргів ХДАВП, які
сталися не з вини нинішнього ке
рівництва підприємства.
Ярема Васильович також наго
лосив на тому, що для підприємств
ОПК необхідне державне оборонне
замовлення, хоча б на рівні фонду
оплати праці, оскільки сподівати

ся на іноземні інвестиції в цій сфе
рі марно. І це необхідно передба
чити у Державному бюджеті на на
ступний рік.
Ярема Жугаєвич підтримав
пропозицію Президента УСПП,
народного депутата України Анатолія Кінаха щодо розвитку вну
трішнього ринку за рахунок під
вищення
платоспроможнос
ті, в першу чергу через відчутне
збільшення розмірів заробітної
плати.
Ярема Васильович також по
просив
сприяння
Президен
та України в якнайшвидшому за
твердженні Державної комплек

сної програми розвитку авіаційної
промисловості до 2020 року.
На думку Голови ПАУ соціаль
ний діалог з профспілками актив
но розвивається лише на найви
щому рівні — Президента та Уряду,
але на галузевому рівні є недостат
нім через відсутність єдиного ко
ординаційного центру зі сторони
органів влади. Галузь фактично
«розпорошена» між кількома цен
тральними органами влади та ві
домствами. Тому Ярема Жугаєвич попросив Главу держави нада
ти відповідні доручення і визначи
ти для галузі єдиного субʼєкта соці
ального діалогу з боку держави.

Президент України Віктор Янукович зазначив, що «Ми проа
налізуємо стан справ практично
по всім напрямкам і по всім тим
галузям, в яких у нас сьогодні є
найбільша проблема. Якщо поди
витись на спад виробництва, він
найбільше відбувся в експортоорі
єнтованих галузях економіки».
Як наголосив Глава держави,
проблеми в економіці виклика
ні не лише світовою економічною
кризою, а й незадовільною робо
тою деяких керівників централь
них органів виконавчої влади.
На переконання Президента, діє
вим механізмом розвʼязання озву

чених на зустрічі проблем має ста
ти тісна співпраця Уряду, Україн
ського союзу промисловців та під
приємців і Федерації профспілок.
«За результатами зустрічі дам до
ручення Уряду відпрацювати ці
питання і підготувати відповід
ні пропозиції. І пропозиції, і наші
спільні дії ми будемо разом з вами
узгоджувати, а Уряду я обовʼязково
дам доручення, щоб він з вами
тримав звʼязок»,— сказав Глава
держави.
«Ці доручення зараз вже підуть
Кабінету Міністрів, і я попередив
Азарова, щоб завтра вже на Уря
ді все це було розглянуто. Завтра,
негайно»,— сказав Глава держави
під час зустрічі з представниками
Українського союзу промисловців
та підприємців і Федерації проф
спілок України.
Віктор Янукович зазначив, що
має намір до кінця року ще раз зу
стрітися з представниками проф
спілок, щоб почути від учасників
цієї зустрічі про виконання по
ставлених завдань.
Підготував Олександр Палій
Фото надані прес-службою
Адміністрації Президента України
на прохання редакції газети
«Авіабудівник України»

Встреча с Председателем ФПУ Ю.Н. Куликом
31 октября, в день, когда на Харьковщине отмечалось 65-летие возобновления работы областного совета
профсоюза, наш город посетил председатель Федерации профсоюзов Украины Ю.Н. Кулик.
Печатается в сокращенном виде

Н

а встрече с профсоюзным акти
вом был поднят ряд волнующих
людей вопросов: уровня заработ
ной платы, сохранности профсо
юзного имущества и пр. Но самый
главный вопрос, который был по
ставлен на повестку дня — это за
долженность Фонда социального
страхования по выплатам помощи
по временной нетрудоспособности
и безработице, больничным лис
там, которая накопилась и соста
вила по данным на конец октября
более 1 млрд грн.
Ф о н д со ц ст р а х а я в л я е т
ся государственным страховым
финансовым учреждением, кото
рое обеспечивает страховую за
щиту всех граждан Украины, со
стоящих в официальных трудовых
отношениях с работодателем.
На сегодняшний день это более
13 миллионов человек. Средства
на социальную защиту работающе
го человека аккумулируются в фон
де за счет определенной части еди
ного социального взноса, который,
согласно законодательству, оплачи
вает каждый работодатель, исполь
зующий наемный труд.
Как рассказал Председатель
ФПУ Ю. Н. Кулик, ситуация с за
долженностью по выплатам
была рассмотрена на заседа
нии Президиума Федерации. Гла
ва ФПУ обратился к Премьерминистру Украины Н. Я. Азарову с официальным письмом, в ко
тором озвучена просьба при
нять необходимые меры для лик
видации задолженности перед
застрахованными людьми путем
обеспечения надлежащего казна
чейского обслуживания финан
совой системы. На сегодняшний
день проблема частично решена,
но не во всех областях страны.

Со своим письмом в адрес Пред
седателя ФПУ Ю. Н. Кулика обра
тился и профсоюзный комитет на
шего завода. В нем председатель
профкома и председатель комис
сии социального страхования за
вода В. Т. Тындик высказал благо
дарность ФПУ и правлению Фонда
соцстраха за то, что дирекция Фон
да значительно увеличила коли
чество путевок по различным ви
дам заболеваний и одновременно
снизила процент их оплаты (ныне
20 %) застрахованным работни
кам. Так, путевка матери и ребен
ка стоит всего 10 % от полной стои
мости, что дает возможность оздо
ровить значительно больше детей,
исходя из финансовой возможнос
ти семьи. Однако, согласно поста
новлению правления соцстраха
№ 14 от 24 апреля нынешнего года
(пункт 4.7), дети могут направлять
ся на лечение в сопровождении од
ного из родителей при наличии
медицинских справок не только
на ребенка, но и взрослого по про
филю рекомендованного санато

рия. Получается, что и ребенок,
и его мать (отец) должны перенести
одно и тоже заболевание, чтобы по
лучить детскую санаторную путев
ку. А этот нюанс усложняет, а порой
и вовсе делает невозможным полу
чение детской санаторной путевки.
Это и другие письма, как заверил
Ю. Н. Кулик будут рассмотрены
уже в ближайшее время.
После встречи с профактивом
состоялось торжественное засе
дание совета Объединения проф
союзов Харьковской области, где
всех присутствующих поздравили
с 65‑летием возобновления работы
облсовпрофа, а председатель
ОПХО С. А. Тесленко напомнил
профлидерам, что на сегодняш
ний день в области не решена глав
ная задача — уровень заработной
платы для большинства работников
остается крайне низким, снижается
уровень социальной защищеннос
ти. А для решения этих важнейших
задач требуются совместные уси
лия, серьезная, последовательная,
кропотливая работа каждой проф
союзной организации. Нужна воля
политиков и солидарные действия
трудящихся.
В завершении заседания был
избран первый заместитель пред
седателя ОПХО, им стал С. Г. Волков, ранее занимавший должность
ректора Харьковского социальноэкономического института. Луч
шие профсоюзные активисты
были награждены отличиями Фе
дерации профсоюзов Украины
и Объединения профсоюзов Харь
ковской области, в том числе работ
ники нашего завода С. И. Волошин
(12 цех) и Н. И. Здор (13 отдел).
Инна Пидяк,
газета «Фэдовец»

Відкрито Міжнародний
авіаційний салон «Dubai
Airshow-2013»
У

цьому заході, який є однією з
найбільших у світі виставок
цивільної та військової авіатех
ніки, свою продукцію представ
ляють близько тисячі компаній з
усього світу, у тому числі з України.
Український національний па
вільйон традиційно представ
лений ДК «Укроборонпром», ДП
«Антонов», ПАТ «Мотор Січ»,
ДП «Івченко-Прогрес» та інши
ми провідними підприємства
ми вітчизняного обороннопромислового комплексу.
На статичному виставковому
майданчику представлені близь
ко 150 повітряних суден військо
вого і цивільного призначення.
Серед них – український регіо
нальний реактивний літак Ан158, який візьме участь у демон
страційних польотах.
Міжнародний авіаційний са
лон «Dubai Airshow-2013», що від
бувається раз на два роки, трива
тиме до 21 листопада. Цього ро
ку він вперше проходить на тери

торії транспортно-логістичного
комплексу Dubai World Central
(DWC).
Очолив офіційну делегацію
України Міністр промислової
політики України, Герой Укра
їни Михайло Короленко. Мі
ністр зазначив, що сьогодні Укра
їна має широкі можливості для
співробітництва з ОАЕ по про
довженню поставок літаків Ан74 та Ан-140-100. «Сподіваюсь,
що цьогорічний авіасалон стане
сприятливою нагодою для почат
ку співпраці з ОАЕ по постачан
ню Ан-148 та Ан-158. Ми також
розглядаємо можливість ство
рення сервісного центру для тех
нічного обслуговування літаків
сімейства «Ан», які експлуату
ються в регіонах Близького Схо
ду, Африки та ПАР», — зазначив
Михайло Короленко.
Підготовлено за
інформацією прес-служб МЗС
та Мінпромполітики України
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Трибуна профактиву

В предыдущем выпуске газеты «Авиастроитель Украины» № 22 (156) мы опубликовали информацию о
прошедшем заседании Центрального Комитета Профсоюза авиастроителей Украины. По просьбе редакции
участники заседания ЦК ПАУ – Артем Лях и Наталья Глущенко поделились своими впечатлениями, а также
рассказали о работе своих предприятий.

Совместными усилиями мы поднимаем в небо крылатые машины!
Артем Лях, начальник отдела
пенсионного обеспечения
и персонифицированного учета, член
ЦК ПАУ, член профсоюзного комитета,
председатель Комиссии по трудовым
спорам ГП «Ивченко-Прогресс»:
— Как справедливо сказал в сво
ем выступлении на ЦК ПАУ пред
ставитель ГК «Укроборонпром»
Геннадий Федосеевич Януль,
в 2012–2013 гг. наметилась поло
жительная динамика развития,
как по всей отрасли, так и по наше
му предприятию — ГП «ИвченкоПрогресс», как наиболее успеш
ному из предприятий, входящих
в состав концерна.
В 2013 году наш трудовой кол
лектив работал так же сплоченно
и стабильно, как и в прошлые го
ды. Заработная плата выплачива
ется своевременно и стабильно.
Благодаря усилиям генерально
го конструктора Игоря Федоровича Кравченко, который пони
мает всю сложность социальноэкономической ситуации, сло
жившейся в стране, и админи
страции предприятия, принима
ются все меры для сохранения
трудового коллектива предпри
ятия. Предприятия, которое раз
рабатывает авиационные двига
тели.
ГП «Ивченко-Прогресс», практи
чески без финансовой поддержки
со стороны государства, выполня
ет работы по созданию нового ави
ационного двигателя АИ‑28. Во
прос создания такого современно
го двигателя стоит довольно остро

и обговаривается на самом высо
ком уровне. Задачи, которые госу
дарство ставит перед нами, серьез
ные и к их выполнению мы отно
симся очень ответственно. Основ
ной недостаток состоит в том,
что высокие технологии во всем
мире получают мощное финан
сирование со стороны государ
ства, а у нас такого нет. Поддерж
ка со стороны государства для та
кой высокотехнологичной отрас
ли нужна. Мы надеемся на то, что
государство заинтересуется наши
ми проблемами и окажет свою по
мощь, в т. ч. и в финансировании
программы разработки авиацион
ного двигателя АИ‑28. Львиная до
ля средств, которые ГП «ИвченкоПрогресс» зарабатывает, вклады
ваются в перспективные разра
ботки данного двигателя. А ведь
помимо этой задачи у предпри
ятия есть и другие статьи расхо

дов. Поэтому нам в этом контек
сте достаточно тяжело — некото
рые программы приходиться «за
мораживать», а некоторые и пре
кращать вовсе.
Благодаря социальному диало
гу, который у нас на предприятии
развивается общими усилиями
между генеральным конструкто
ром ГП «Ивченко-Прогресс» Игорем Федоровичем Кравченко
и председателем ПО ПАУ Сергеем Григорьевичем Харькиным,
трудовой коллектив социально за
щищен. На нашем предприятии
много внимания оказывается во
просам охраны труда и улучше
ния условий труда и быта, разви
тию спорта в трудовом коллективе,
оздоровлению работников и их де
тей, реализации молодежной по
литики, помощи ветеранам про
изводства и т. п. Отрадно отметить,
что это положительно сказывается
на социальном климате в коллек
тиве — он всегда был сплоченным
и является одной большой коман
дой, которая создает новую авиа
ционную технику.
Параллельно с задачами, кото
рые нам необходимо воплощать
в жизнь, в кадровой политике
предприятия происходят измене
ния в плане омоложения трудово
го коллектива. На смену ветеранам
и в помощь старшим товарищам
приходит молодая смена. В основ
ном, это выпускники Запорожского
авиационного колледжа, Запорож
ского национального технического
университета и Харьковского ави
ационного института. Работники

предприятия регулярно участвуют
в выставках и конференциях ави
астроителей, участвуют в спортив
ной жизни завода, занимаются ту
ризмом и в кружке дельтаплане
ристов. Этому всячески содейству
ет кадровая политика, проводимая
администрацией предприятия.
Со своей стороны также хочу
сказать, что я очень благодарен
судьбе за то, что работаю на пред
приятии, которое известно на весь
мир. У нашего предприятия есть
хороший потенциал. И если госу
дарство поймет, что развитие оте
чественной авиации сможет спо
собствовать развитию украинской
экономики, отечественный авиа
пром может ожидать новый каче
ственный рывок вперед.
Для меня было приятно побы
вать, в рамках работы ЦК ПАУ,
на ГП «Антонов» и его филиале СЗ
«Антонов», где работают тысячи
наших коллег. Я еще раз осознал,
что все мы трудимся ради одного
общего дела, каждый из нас вносит
свою лепту в создание прекрасных
крылатых машин, пользующихся
популярностью во всем мире. «Ан
тонов» — единственное в Украине
предприятие, которое разрабаты
вает и создает самолеты такого вы
сокого уровня как Ан‑124, Ан‑140,
Ан‑70, Ан‑148, Ан‑158. Двигате
ли, которые позволяют этим са
молетам подняться в небо, явля
ются разработками ГП «ИвченкоПрогресс» и серийно выпуска
ются ПАО «Мотор Сич». Не пере
дать словами то чувство гордости
и восхищения, которое испыты

ваешь при виде крылатых машин
с нашими двигателями. Мы пони
маем, что без совместной работы
всех предприятий отрасли, невоз
можно было бы поднять на кры
ло ту вершину инженерной мыс
ли, которая создана руками на
ших трудовых коллективов. Так
же следует отметить, что большая
доля помощи в создании самоле
тов типа Ан приходится на наших
российских коллег. Без тесной ко
операции с авиапромом РФ слож
но представить себе развитие на
шей отрасли.
Мне приятно, что антонов
цы встретили нас радушно и гос
теприимно. На все наши вопро
сы мы получили исчерпывающие
профессиональные ответы. Кроме
того, впечатляет и масштабность
увиденного — цеха и другие струк
турные подразделения, в которых
кипит работа. А главное, что тру
довой коллектив «Антонова» зна
ет, что у него есть работа сегодня
и в перспективе, и он может быть
уверен в своем будущем. Остается
пожелать антоновцам так держать
и дальше, а также процветания их
предприятию. Как член Профсою
за, надеюсь на то, что социально
ориентированная политика, ко
торую проводят на ГП «Антонов»
президент — генеральный кон
структор Д. С. Кива, ГП «ИвченкоПрогресс» — генеральный кон
структор И. Ф. Кравченко и на
ши профсоюзные комитеты, будет
только укрепляться.
Записал Александр Палий

Вопреки невзгодам, мы продолжаем свой путь!
Наталья Глущенко,
заместитель председателя ПО ПАУ
на ГП «Харьковское агрегатное
конструкторское бюро»:
Несмотря на то, что для
отрасли год оказался тяжелым
и напряженным, мы име
ем положительные результаты.
По итогам прошедших 9 меся
цев темпы роста достигли 133 %,
по сравнению с таким же перио
дом прошлого года, объем реали
зации вырос на 114 % относитель
но планируемого. Среднемесяч
ная заработная плата на предпри
ятии — 4780 грн, рост заработной
платы составил 117 %.
Одним из критериев того, что
наше предприятие развивает
ся, является политика, направ
ленная на омоложение трудово
го коллектива. На ГП «ХАКБ» идет
постоянный набор молодых спе
циалистов — выпускников «ХАИ»
и других вузов. Организовываются
новые рабочие места, прежде все
го, для молодых специалистов.
Примечательно, что для многих
молодых специалистов ГП «ХАКБ»
стало первым местом работы. Ра
ботать необходимо сразу — вре
мени на «раскачку» нет. Руко
водители структурных подраз

делений объясняют, отвечают
на вопросы, контролируют испол
нение, но главное, что вновь по
ступивший на работу понимает —
он пришел сюда работать.
Мы понимаем, что для моло
дежи в принципе сложно быстро
адаптироваться к условиям на
шей работы, однако делаем все
возможное, чтобы этот процесс
прошел быстро и гладко. Девиз
кадровых работников предприя
тия: «Нас учили — мы учим». Не се
крет, что для многих выпускников
вузов становится настоящим по
трясением, когда они узнают како

го уровня задачи перед нами стоят
и насколько сложно их выполнить.
Понимание того, что создание со
временной техники возможно
лишь при работе коллектива как
единой команды, делает для них
эту работу интересной.
ГП «ХАКБ» — это хорошая шко
ла жизни. Пусть не все продолжат
работать на предприятии, но боль
шинству пригодятся полученные
у нас знания и навыки работы. Ко
нечно, без мотивации молодежь
удержать сложно. Важное условие
для выбора работы выпускника —
уровень заработной платы и обес
печение жильем. Размер средней
заработной платы у нас на пред
приятии не самый маленький
в отрасли, однако, всегда хочется
зарабатывать больше. А вот с жи
льем — это проблема, причем, об
щегосударственная. Наше пред
приятие решает эту проблему пу
тем доплаты за съем жилья ино
городним молодым специалис
там. Пусть это и небольшие суммы,
но все-таки они хоть как-то ком
пенсируют затраты на жилье.
Профсоюзная организация в те
кущем году работала также ста
бильно, как и всегда. В нашей
ПО ПАУ нет освобожденных работ
ников, выполняем профсоюзные

о бя з а н н о ст и со в м е щ а я и х
с профессиональными. Основная
и профсоюзная работа уже на
столько сильно переплелись, что
выполняются нами параллель
но. Особенностью работы нашего
профкома является то, что возни
кающие проблемы, конфликты мы
стараемся решить быстро, не затя
гивая.
Одно из ключевых направлений
деятельности профкома предпри
ятия — колдоговорная работа. Сей
час ведем сбор предложений и за
мечаний к действующему Кол
лективному Договору, а в начале
2014 года представим их на расс
мотрение трудового коллекти
ва. Колдоговор помогает и при
различных проверках — без него
было бы намного сложнее.
В профсоюзной жизни отрасли
первичным организациям необ
ходимо перенимать, обменивать
ся опытом, и поэтому наше учас
тие в работе ЦК ПАУ имеет важное
значение для работы нашего про
фкома и организации в целом.
Большое внимание наш про
фком уделяет культмассовой
и спортивной работе. Силами тру
дового коллектива регулярно про
водятся различные спортивные
соревнования, праздничные ме

роприятия: юбилей предпри
ятия, Новый Год, День молоде
жи и др. Подобная работа поло
жительно влияет на социальнопсихологический климат в трудо
вом коллективе. Люди чувствуют,
что все мы — одна большая друж
ная семья.
Хочу поблагодарить админи
страцию предприятия за помощь
и поддержку.
Посещение ГП «АНТОНОВ» для
меня было познавательным. В оче
редной раз убедилась в том, что ес
ли люди хотят работать, они это бу
дут делать, и никакие кризисы им
не помешают. К сожалению, в на
шей стране нет таких условий для
развития в стране авиастроения,
какие есть в других авиационных
державах. А вот люди труда в раз
витие отрасли вкладывают все —
свое здоровье, время, энергию, та
лант и являются настоящими «фа
натами» своего дела. То, что ГП
«АНТОНОВ» работает — это, пре
жде всего, их заслуга, это 100 %
успеха.
Пока у нас в отрасли работают та
кие сильные и целеустремленные
люди, есть надежда, что Украина
останется авиационной державой.
Записал Александр Палий

