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Необхідність проведення такого 
заходу виявилася дуже актуальною, 
адже і досі в країні багато говорять 
про необхідність реформ, але мало хто 
може сказати яким чином їх проводити 
і навіщо. Адже за логікою, будь-
які реформи мають бути направлені 
в підсумковому результаті на 
покращення життя населення. А маємо 
все навпаки. В країні за останній рік в 
кілька разів обезцінилася національна 
валюта, наслідком чого стало шалене 
зростання цін не тільки на предмети 
розкоші, але і на товари першої 
необхідності – продукти харчування, 
ліки тощо. В Україні збільшилось 
падіння промислового виробництва, 

вже багато хто з експертів говорить про 
початок масштабної деіндустріалізації 
України. Але ж хто тоді буде годувати 
країну? Звідкіля у Прем’єр-міністра 
України А.Яценюка та МВФ такі 
обнадійливі плани, що, мовляв, у 
2016 році відбудеться зростання ВВП 
на 2%? Ці обіцянки нагадують плани 
попереднього Президента України, 
який казав, що до 2020 року Україна 
потрапить у 20 найрозвинутіших країн 
світу. 

Життя простого населення стає 
з кожним днем все гірше, і ніхто 
обґрунтовано не пояснює, які 
перспективи нас очікують далі. Саме 
тому і народилася така ідея проведення 

Міжнародного Форуму, на якому 
можна було б визначити шляхи виходу 
з кризи і окреслити перспективні 
напрямки діяльності Агентства з 
модернізації України, яке б взялося 
координувати цю діяльність.

Ідея проведення Форуму належить 
профспілкам і роботодавцям – ФПУ 
та ФРУ, які насправді, а не на словах, 
переймаються майбутнім країни. 

Форум викликав великий інтерес 
– замість попередньо зареєстрованих 
250 учасників на форум прибули 
близько 500 представників ділових та 
політичних кіл Європи. 

УКРАЇНУ ТРЕБА РЯТУВАТИ!
3 березня у Відні відбувся Міжнародний Форум «Україна завтра». Мета проведення Форуму 
– створення Агентства модернізації України, яке зможе запропонувати країні план виходу 
з соціально-економічної кризи та допомогти державі забезпечити подальше економічне 
зростання. 

продовження – на 2 стор.

Нагорода

Указом Президента України № 126/2015 з нагоди 
Міжнародного жіночого Дня за значний особистий внесок у 
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток Української держави, вагомі професійні здобутки 
та самовіддане служіння Українському народові була 
нагороджена велика група жінок. Серед них – УЛЬЯНЕНКО 
Наталія Борисівна – радник президента акціонерного 
товариства «Мотор Січ». Указом Президента України її 
нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня.

огоЛоШЕННЯ

31 березня у м. Києві 
відбудеться спільне 
засідання ЦК ПАУ 
за участі керівників 
підприємств галузі. 
Серед запрошених 
також: перший 
Президент України 
Леонід Кравчук, 
Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк, 
Міністр економічного 
розвитку і торгівлі 
Айварас Абромавичус, 
генеральний директор 
ДК «Укроборонпром» 
Роман Романов.

Вл.інф. 

Открытое письмо 
трудового коллектива 
ГП «АНТОНОВ» 
Премьер-министру 
Украины А. Яценюку
Уважаемый Арсений Петрович!
13−тысячный трудовой коллектив 
государственного предприятия 
«АНТОНОВ» возмущен Вашим заявлением, 
опубликованным в СМИ 4 марта 2015 г.

Ваши обвинения по поводу того, что предприятие находится 
на грани банкротства, не соответствуют действительности.
На счету предприятия находится достаточно средств.
Каждый работник предприятия вовремя, без задержек, полу-
чает заработную плату за свою работу – около 6000 грн. каж-
дый месяц. Ежегодно предприятие исправно платит налоги и 
сборы Государству – около 600 млн. грн. – и это при том, что 
предприятие 5 лет не получает из бюджета ни копейки!
За последнее годы предприятие построило два комфорта-
бельных дома для молодых работников, открыло отстроен-
ный детский садик, также «АНТОНОВ» содержит поликлинику, 
детский оздоровительный лагерь, базы отдыха и продолжает 
строить жилье для своих работников.  Ежегодно в социальную 
сферу ГП «АНТОНОВ» вкладывает более 100 млн. грн.
Нас постоянно душила та преступная власть, от которой мы 
избавились, когда год назад вышли вместе с Вами на Майдан.
Теперь мы не можем понять, почему Вы продолжаете не-
обоснованные обвинения ГП «АНТОНОВ», которые наносят 
большой вред нашим международным связям, нашей репу-
тации, которые срывают выгодные контракты и подрывают 
имидж Украины как авиационного Государства, не укрепляют, 
а разваливают экономику Украины в дни максимального на-
пряжения страны во время АТО.
От стабильной работы ГП «АНТОНОВ» зависят производ-
ственные планы и трудовая деятельность более 30 предпри-
ятий−смежников в Украине.
В очередной раз приглашаем Вас посетить ГП «АНТОНОВ» 
и лично убедиться в том, что предприятие напряженно рабо-
тает, выполняет заказы Вооруженных Сил Украины, работает 
над исполнением контрактов, экономически укрепляет Госу-
дарство.
Арсений Петрович, 
прислушайтесь к мнению трудового коллектива!
 Принято на общем собрании трудового коллектива 
ГП «АНТОНОВ» 6 марта 2015 года.

Председатель Профкома первичной организации 
Профсоюза авиастроителей Украины на 
ГП «АНТОНОВ» В.П. Гуска

Председатель Профкома первичной организации 
Профсоюза авиастроителей Украины на филии 
ГП «АНТОНОВ» «Серийный завод «АНТОНОВ» 
А.И. Коротенко

На підтримку рішення 
конференції трудового 
колективу на прохання 
профспілкових комітетів ДП 
«Антонов» і СЗ «Антонов» ЦК 
ПАУ звернулвся з листами 
до Прем’єр-міністра України 
А.Яценюка та Міністра 
економічного розвитку і 
торгівлі А.Абромавичуса.

Суть питання полягає у тому, що Мінеко-
номрозвитку затвердило проект нового 
Статуту ДП «Антонов». Проект Статуту 
не обговорювався в трудовому колективі 
підприємства, його думку ніхто не питав. 
Тому трудовий колектив ухвалив рішення 
про недопустимість порушення його прав в 
управлінні підприємством, яке гарантуєть-
ся законодавством, зокрема ст. 63 Госпо-
дарського кодексу України.

ЦК ПАУ в своєму листі звернув увагу ви-
сокопосадовців на те, що відповідно до 
п.1.11.1 Генеральної та п. 12.4.2. Галузевої 
Угод, Сторони власників та роботодавців 
зобов’язуються залучати представників 
профспілкових організацій до підготовки 
рішень стосовно розроблення та внесення 
змін до статутів підприємств.
Президія ЦК ПАУ підтримала рішення 
трудового колективу ДП «Антонов» та за-
жадала не допустити впровадження нової 
редакції Статуту ДП «Антонов».
Профспілка також закликала високопоса-
довців скасувати всі рішення щодо нової 
редакції Статуту та погодити з первинною 
організацією ПАУ на ДП «Антонов», як по-
вноважним представником інтересів трудо-
вого колективу, зазначений Статут.
Вл. інф.

Профспілка підтримує трудовий колектив 
ДП «Антонов»
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В президії Міжнародного Форуму від 
України були перший Президент України 
Леонід Кравчук, голова Федерації робо-
тодавців України Дмитро Фірташ та від 
профспілок - голова ПАУ Ярема Жугаєвич.

«23 роки назад Україна отримала неза-
лежність. Але ми не стали по-справжньому 
незалежними, тому що не провели необхідні 
реформи. Сьогодні ми – українські робото-
давці та профспілки – хочемо представити 
свій план модернізації України. Ми повинні 
вивчити досвід європейських країн, почути 
думку українських вчених. Нам необхідно 
розуміти, де Україна повинна знаходитись 
через 25 років, намітити план і рухатись. Ми 
бачимо досвід Східної Німеччини та Польщі 
– ми знаходились з ними в одних умовах. 
Ми бачимо, як живуть ці країни сьогодні. 
Можемо говорити, що це чудо. Тому рецепт 
порятунку України – чи це буде чудо, чи ми 
все зробимо самі», – сказав Дмитро Фірташ. 

На думку організаторів Форуму Україна 
– величезний споживчий ринок і важливе 
джерело природних ресурсів і товарів. Крім 
того, наша країна є стратегічним транзит-
ним вузлом для обслуговування важливих 
економічних зв’язків на теренах Євразії та 
за її межами. Тому, щоб Європі досягну-
ти справжньої стабільності, необхідно аби 
Україна та її громадяни мали позитивні 
перспективи в усіх аспектах соціального, 

політичного та економічного розвитку, а та-
кож істотне покращення стандартів життя.

Політична і економічна еліта країни 
усвідомлює виклики сьогодення і розуміє, 
що провал неприпустимий. Завдяки мирно-
му плану, який був досягнутий за участі на-
ших дипломатів, країна має можливість зосе-
редитися на економічних перетвореннях. Цей 
шлях буде непростим і вимагатиме підтримки 
та зовнішніх інвестицій. Проте для України 
важливим є потреба сформувати чітке і єдине 
бачення майбутнього. На сьогоднішній день 
Україна має величезний потенціал. 

Наша держава має цілком конкурентоспро-
можні у світовому масштабі підприємства, 
зокрема у сфері машинобудування, авіацій-
ній промисловості та інформаційних техно-
логій. Організатори вважають, що ці галузі 
отримали б неймовірні переваги у разі над-
хождення інвестицій та подальшої інтеграції 

у світові ринки. «галузі авіапромисловості 
та космічної авіації входять у десятку світо-
вих лідерів та вже довели свою конкуренто-
спроможність. Нещодавнє відкриття нового 
проектно-конструкторського бюро компанії 
Боїнг в Україні» – лише один з прикладів ви-
знання цього факту, зазначають організатори.

Авіаційна промисловість України була 
представлена на Форумі президентом – ге-
неральним конструктором ДП «Антонов», 
героєм України, Академіком НАНУ 
Дмитром Ківою. Перед учасниками Форуму 
з промовою виступив голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич. Текст виступу ви можете прочи-
тати у цьому випуску газети. Ознайомитися з 
повною відео-версією Форуму можна на сай-
ті ПАУ — ukrprofavia.org.ua

За результатами засідання Форум ухвалив 
рішення про створення Агентства модер-
нізації України (буде мати статус асоціації, 
зареєстрованій в Австрії), яке має протягом 

УКРАЇНУ ТРЕБА РЯТУВАТИ!
продовження, початок - на 1 стор.

200 днів розробити програму модернізації 
України.

До складу Ради Агентства увійшли: 
Бернар-Анрі Леві, французький політичний 
журналіст, філософ, письменник; Карл-Георг 
Вельман, член Бундестагу Німеччини, глава 
німецько-української парламентської групи; 
граф Оксфорд (Реймонд), британський ди-
пломат, член Палати Лордів Великобританії; 
Лорд Різбі (Річард), член Палати Лордів 
Великобританії, голова британсько-україн-
ського товариства, представник від ФРУ та 
представник від профспілок України.

Кожен напрямок діяльності Агентства буде 
курувати авторитетний європейський полі-
тик, громадський діяч, юрист чи економіст. 
А от менеджерами напрямків, тобто вико-
навцями, скоріш за все, стануть авторитетні 
українці. Необхідність участі в Агентстві іно-
земців обумовлена тим, що для синхронізації 
політико-правової, соціально-економічної, 
адміністративної реформ з законодавством та 
реаліями ЄС, необхідний досвід наших зару-
біжних колег. Крім того, завданням Агентства 
буде залучення в Україну 300 млрд доларів 
США інвестицій. Саме стільки необхідно ко-
штів для проведення справжніх реформ, кін-
цева мета яких – покращення життя людей. 

Учасники Форуму ухвалили Резолюцію, 
текст якої ми теж публікуємо.

Таким чином, проведений Форум засвід-
чив, що в Україні та за її межами є сили, які 
мають чітке бачення порятунку країни, ма-
ють відповідний кадровий потенціал і ресур-
си, і готові допомогти владі з проведенням 
справжніх реформ, які сприятимуть зростан-
ню нашої економіки, і соціальному благопо-
луччю кожного громадянина. 

Олександр ПАЛій

26 лютого п.р. у м. Києві відбулось 
засідання Президії ЦК ПАУ. Вів 
засідання Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич.

Під час засідання були розглянуті поточні 
питання діяльності Профспілки. Учасники 
засідання заслухали інформацію щодо 
аналізу статистичних звітів про чисельність  
первинних організацій ПАУ та Профспілки 
загалом за 2014 рік, щодо Рейтингової 
оцінки роботи профкомів ПО ПАУ за 
минулий рік. 

Ключове питання, яке також заслухали 
члени Президії ЦК ПАУ — інформація 
щодо стану соціального діалогу між 
Профспілками та Урядом: Уряд не 

прислуховується до профспілок, виконання 
ним вимог Всеукраїнської акції протесту 
23 грудня 2014 року залишається 
незадовільним.

Учасники засідання в ході обговорення 
зазначеного питання, акцентували увагу на 
необхідності вжиття заходів щодо порятунку 
галузі. Всі учасники засідання були в своїх 
виступах одностайні — авіабудування (як 
практично і вся промисловість країни) 
знаходиться в критичному стані і потребує 
негайних кроків для стабілізації ситуації. 
Вперше за багато років у галузі впали 
обсяги виробництва. 

Соціальні партнери (на галузевому рівні)
всіляко ухиляються від ведення соціального 
діалогу, знаходячи формальний привід, а 

тим часом на багатьох наших підприємствах 
суттєво погіршується ситуація, пов’язана з 
обсягами виробництва. На низці підприємств 
утворилася заборгованість із виплати 
заробітної плати. Одночасно з цим, як 
наголошували учасники дискусії з цього 
питання, не можна не відзначити, що в країні 
відбулось істотне погіршення життєвого 
рівня більшої частини населення, у т.ч. і 
серед працюючих. Викликає стурбованість і 
кадрова політика, яку проводять представники 
держави в галузі: людей ставлять перед 
фактом, не радячись з трудовими колективами.
Незрозумілою залишається і ситуація із 
державним замовленням, про яке постійно 
високопосадовці говорять з телеекранів і 
у друкованих ЗМІ. Більшості підприємств 

Наша галузь в небезпеці!

галузі доводиться самостійно виживати в 
умовах, коли припинені напрацьовані за 
попередні роки зовнішньоекономічні зв’язки, 
а нових ще немає. 

Учасники засідання після тривалого 
обговорення ухвалили рішення провести 
спільне засідання-нараду ЦК ПАУ з 
керівниками підприємств галузі та 
представниками органів влади. Під час цього 
заходу планується обговорити всі проблемні 
питання і напрацювати пропозиції щодо 
істотного покращення ситуації в галузі. 

За рішенням Президії ЦК ПАУ чергове 
засідання ЦК ПАУ відбудеться у м. Києві 31 
березня – 1 квітня  п.р.

Олександр ПАЛій
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Відень, 3 березня 2015 року

Україна переживає найскладніші гума-
нітарні, політичні та економічні випро-
бування за весь час недовгої історії її 
незалежності.

Агентство з модернізації України, за-
сноване у Відні 3 березня 2015 року, 
зробить свій внесок у відновлення по-
літичної стабільності та економічної 
конкурентоспроможності країни. Це 
важливий крок на шляху України до 
європейського майбутнього і альтер-
натива панівному нині насильству і де-
струкції. Це також серйозний знак євро-
пейської солідарності.

З метою обговорення та розробки необ-
хідних реформ для України, Німецько-
Український форум ініціював восени 
2014 року «Віденські круглі столи» на 
високому рівні. Численні пропозиції пер-
ших круглих столів щодо конституційної 
реформи, децентралізації, економічної 
політики і зовнішньої торгівлі з Євро-
пейським союзом і Євразійським еко-
номічним союзом пізніше знайшли своє 
відображення в результатах Мінських 
переговорів. В українському громадян-
ському суспільстві широко вітали Віден-
ський процес.

Федерація роботодавців України та 
профспілки України запропонували 
створити Агентство з модернізації Укра-
їни, щоб продовжити і інституціоналізу-
вати реформаторські зусилля учасників 
«Віденських круглих столів».

Видатні діячі з різних європейських країн 
під егідою Агентства підтримуватимуть 
зусилля українського народу з рефор-
мування країни і розроблять протягом 
200 днів пропозиції щодо комплексної 
модернізації України. Ця програма 
модернізації включатиме в себе осно-
вні положення, що мають вирішальне 
значення для майбутнього України: від 
реформ Конституції, правової системи і 
державних інститутів до інтеграції в Єв-
ропейський союз, боротьби з корупцією, 
питань фінансового сектора, системи 
управління та оподаткування, модер-
нізації економіки, торгівлі і охорони 
здоров’я. З початком впровадження ре-
форм буде створено Український фонд 
відновлення з метою підтримки сталого 
розвитку економіки та інфраструктури.

Україна вибрала європейський шлях. 
Однак Росія була і залишається нашим 
найбільшим європейським сусідом, який 
має глибокі історичні та культурні зв’язки 
з Україною. Тому ініціатори створення 
Агентства з модернізації України також 
хочуть зробити свій внесок у нормалі-
зацію відносин з Росією. Меморандум 
першого круглого столу у Відні затвер-
див, що стабілізація ситуації в Україні 
та реформи є спільним інтересом ЄС і 
Росії. Для успішного економічного роз-
витку Україні, в свою чергу, необхідна 
тісна співпраця з обома економічними 
зонами – Європейським союзом та Єв-
разійським економічним союзом.

З Відня простягається ідея миру, поваги 
до міжнародного права та реконструкції 
України.

Проф. Р.Лінднер , К.-Г. Вельман, 
Лорд Різбі, Б.-А. Леві

Віденська 
декларація про 
Агентство з 
модернізації УкраїниВельмишановний головуючий!

Шановна Президіє!
Шановні учасники Форуму!
Профспілки України, котрі уже є складовою 

частиною європейського профспілкового 
руху, дуже стурбовані тією економічною і 
соціальною ситуацією, котра склалася зараз 
в Україні. Напевно, це один з найскладніших 
періодів в історії незалежної України. 

Під впливом внутрішніх і зовнішніх 
чинників відбувається катастрофічне падіння 
рівня життя, продовжують загострюватись 
кризові явища на ринку праці, спостерігається 
катастрофічне падіння зайнятості. 

За офіційною статистикою нині 
економічно активне населення становить 
18 мільйонів, однак тільки 8 мільйонів 
українців мають постійну роботу. Також 
потребує невідкладного вирішення також 
працевлаштування тимчасово переміщених 
осіб із зони військового конфлікту на Сході. 
Самостійно Україні без донорської допомоги 
з цією ситуацією важко справитися. Ми 
очікуємо від Євросоюзу, з ким Україна 
уклала Угоду про асоціацію, пришвидшення 
проведення донорської конференції. 

Ще одна критична проблема на ринку праці 
- це поширення нелегальної зайнятості - без 
юридичного оформлення трудових відносин, 
тобто абсолютно безправні і без соціального 
захисту працюють 4,6 мільйона громадян. 
Детінізація цієї сфери праці, на чому 
рішуче наполягають профспілки, дозволила 
б не вдаватися до таких жорстких заходів 
бюджетної економії, як це зараз робить 
уряд, викликаючи суспільне невдоволення і 
протести. 

Шановні учасники Форуму! 
Ми чудово усвідомлюємо, що для 

стабілізації економічної ситуації окрім 
залучення зовнішніх інвестицій, потрібно 
значно підняти платоспроможність 
населення, щоб вироблені товари і послуги 
було кому споживати. Мені приємно чути 
у виступі голови Федерації роботодавців 
України, що зарплата українців повинна 
бути гідною. Сьогодні в Україні сама низька 
середня зарплата в Європі – близько 100 
євро в місяць (3470 грн.). Це неприпустимо 
для європейської країни, де зарплата – це 
важливий інвестиційний ресурс, який 
спрямовується на освіту, медицину, житлове 
будівництво, туризм, оздоровлення. 

Надмірна девальвація національної 
валюти, падіння промислового виробництва, 
особливо на Донбасі – індустріальному центрі 
України викликає напругу в суспільстві і 
позначається на рівні життя людей. Людям 
потрібна робота і стабільність. Людям не 
потрібна війна. Необхідно шукати мирне 

рішення подій на сході і почати реформи, на 
які давно очікує українське суспільство. Тим 
більше, що Україна так багата природними 
ресурсами і талановитими людьми. 

Ми однозначно поділяємо стурбованість 
своїх соціальних партнерів – роботодавців 
в оцінці ситуації в Україні. І підтримуємо їх 
пропозиції по виправленню становища, по 
налагодженню конструктивного соціального 
діалогу з владою. У нас сьогодні одна задача 
– збереження підприємств і робочих місць. 
Ми вважаємо, що продуктивна зайнятість, 
створення добавленої вартості в Україні – це 
основа благополуччя наших співвітчизників 
і країни в цілому. 

Ми і Федерація роботодавців України 
звертаємося до європейських країн за 
підтримкою. В першу чергу нам потрібні 
знання і досвід реформування країн 
Східної Європи. Реформи, проведені в 
Німецькій Демократичній Республіці, 
Польщі, продемонстрували, що реформи 
можливі. головне – об’єднати навколо цього 
суспільство. 

Шановні учасники Форуму!
 Я очолюю Профспілку авіабудівників 

України, котра об’єднує біля 70 тисяч 
працюючих в високотехнологічній і 
«красивій» галузі. Незважаючи на непрості 
до цього часу умови господарювання в 
Україні, завдяки керівникам підприємств, 
тобто роботодавцям, і Профспілці галузі, 
вдалося зберегти авіабудування. Це сьогодні 
одна з найбільших машинобудівних галузей 
в країні. Україна входить в десятку світових 
авіакосмічних країн світу, котрі мають 
замкнутий цикл проектування і виробництва 
літальних апаратів різного призначення. 
В Україні впевнено працюють київське 
літакобудівне Державне підприємство 
«Антонов», запорізьке моторобудівне 
акціонерне товариство «Мотор Січ», 
харківська агрегатобудівна корпорація 
«ФеД», десятки інших підприємств і кон-
структорських бюро, котрі створюють і ви-
готовляють по кооперації необхідні авіаційні 
агрегати та обладнання. галузь готова сьо-
годні до широкого співробітництва з авіацій-
ними фірмами Європи. Ми розуміємо, що це 
принесе нашим робітникам і хорошу роботу, 
і гідну зарплату. Це також вигідно і Європі, 
тому що в наш вік великих швидкостей в 
обміні інформацією, необхідності частого і 
швидкого переміщення по континентах лю-
дей, різноманітної продукції альтернативи 
літакам немає. Літаків, потрібно все більше і 
самих різних. А тому залучення українських 
авіабудівників до солідарної участі у євро-
пейській кооперації по виробництву літаків 
прийде всім на користь.

Досягнення українських авіабудівників 
навіть в нинішніх реаліях України дозволяє 

мені впевнено заявляти в розмові з 
партнерами, що кожний, хто хоч що-небудь 
зробить для української авіапромисловості – 
приречений на успіх! 

Я впевнений, що такий же колосальний 
потенціал для співробітництва з Європою є 
і в інших галузях економіки України! За два 
дні нашого Форуму, буде обговорено між 
його учасниками багато різних інвестиційних 
пропозицій. У Федерації профспілок 
України, котру я також представляю, є теж 
багато пропозицій в сфері розвитку туризму і 
курортів. Сподіваюсь, вони теж найдуть своє 
позитивне вирішення в нашій подальшій 
співпраці на основі рішень нашого Форуму. 

Користуючись моментом, вважаємо, що 
першим кроком на шляху відродження нашої 
держави має стати відновлення символу 
нової ери в історії України – Будинку 
профспілок на Майдані незалежності. 

Профспілки готові надавати свою 
підтримку Агентству модернізації України. 
Ми також готові надавати всю інформацію 
про людський капітал, трудові ресурси, які є 
в Україні. 

При налагодженні нашої роботи, я 
впевнений, наші масштабні спільні проекти 
дозволять нам принести мир на всьому 
Європейському континенті на довгі роки. 
При цьому люди будуть отримувати 
гідну зарплату - таку, яку вони по праву 
заслуговують. 

Шановні учасники Форуму!
 Користуючись нагодою поспілкуватися 

з елітою українських роботодавців, 
котрі тут присутні, хочу ще раз від себе, 
як представника профспілок сфери 
виробництва і послуг, засвідчити мою велику 
повагу до Вас, підтвердити своє бажання 
конструктивно співпрацювати. Оскільки я 
виходець з авіапромисловості, то використаю 
такий авіаційний європейський термін як 
пеленг. Роботодавці і профспілки зобов’язані 
справитись з нашими спільними задачами 
по реформуванню української економіки на 
краще. Разом. Ви, як ведучі, в переді, а ми, як 
відомі, за Вами в лівому чи правому пеленгу 
трохи позаду, підтримуючи і підстраховуючи 
Вас! Хочу особливо подякувати нашим 
зарубіжним друзям, котрі відкликнулись в 
трудний для України час і простягнули руки 
для допомоги! Успіхів всім нам! Дякую за 
увагу! 

Голова Профспілки Авіабудівників 
України Ярема ЖУГАєВИч

Виступ Голови ПАУ Яреми ЖУГАЄВИЧА 
під час Міжнародного Форуму «Україна завтра»

Кабінет Міністрів України 
4 березня 2015 р. ухвалив 
постанову № 83, якою встановив 
перелік об’єктів державної 
власності, що мають стратегічне 
значення для економіки та 
безпеки держави.

У цьому переліку є підприємства нашої галу-
зі: Державне підприємство “Антонов”, Хар-
ківське державне авіаційне виробниче під-
приємство, Державне підприємство “Завод 

410 ЦА”, ПАТ “Науково-технічний комплекс 
“Електронприлад”, Державне підприємство 
“Науково-дослідний інститут аеропружних 
систем”,  Державне підприємство Науко-
во-дослідний центр “Вертоліт”, Державне 
підприємство “Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро “Прогрес” імені ака-
деміка О. Г. Івченка, Державне підприєм-
ство “Жулянський машинобудівний завод 
“Візар”, Державне підприємство “Харків-
ський машинобудівний завод “ФЕД”, Дер-
жавне підприємство “Харківське агрегатне 

конструкторське бюро”, Державне підпри-
ємство “Красилівський агрегатний завод”, 
Державне підприємство “Новатор”, Держав-
на акціонерна холдингова компанія “Артем”, 
Державне підприємство “Радіовимірювач”, 
ПАТ “Український науково-дослідний інсти-
тут авіаційної технології”, Державне підпри-
ємство “Державне Київське конструкторське 
бюро “Луч”, Державне підприємство “Маши-
нобудівна фірма “Артем”. 

Підготував Олександр ПАЛій

Уряд визначив стратегічні підприємства
державної форми власності



Итоги Рейтинга среди 
предприятий авиационной 
промышленности 
Украины за 2014 г.

газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не 
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ПО ГРУППЕ А 
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место заняло:
- Публичное акционерное общество «Мотор Сич», 
г. Запорожье, (Президент – Богуслаев В.А., председатель 
первичной организации ПАУ – Труш М.И.); 
второе место разделили:
-Государственное предприятие «Харьковский машино-
строительный завод «ФЭД», г. Харьков, (и.о. директора 
- Бобровский А.В., председатель первичной организации ПАУ 
- Тындик В.Т.);
-Государственное предприятие «Жулянский машино-
строительный завод «Визар», г. Вишневое, Киевской обл. 
(директор - Коваль А.А., председатель первичной организации 
ПАУ – Тур В.М.);

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили: 
- Публичное акционерное общество «ФЭД», г. Харьков, 
(председатель правления – Попов В.В., председатель первич-
ной организации ПАУ - Носова О.Ю.);
- Общество с ограниченной ответственностью «Металли-
ческая мебель», г. Боярка, Киевской обл. (директор – Со-
ломяный М.И., председатель первичной организации ПАУ 
- Бекало В.В.);

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей 
Украины (ЦК ПАУ), совместно с Ассоциацией 
предприятий авиационной промышленности Украины 
“Укравиапром”, подведены итоги рейтинговой оценки 
социально-экономической деятельности предприятий и 
организаций авиационной промышленности Украины 
за 2014 год. Победителями Рейтинга (призовые места в 
своих группах предприятий) стали:

Реконструкція 
Будинку профспілок 
проводиться 
у попередньо 
визначених 
параметрах
Коментар директо-
ра Благодійного фонду 
«Відродження Будинку проф-
спілок» Василя Андреєва з 
приводу інформаційної хвилі 
про ескізи будівлі, накладе-
ної на фотографії майдану 
Незалежності в місці знахо-
дження Будинку Профспілок.

- Поважаючи суспільну дискусію про майбут-
нє і вигляд центральної частини нашого міста, 
відзначаємо, що ескізи будівлі футуристичних 
обрисів не мають нічого спільного із дійсністю.

Ескізи не є проектами, і виконані без замов-
лення і згоди власника Будинку Профспілок 
- Федерації профспілок України.

Благодійний Фонд «Відродження Будинку 
Профспілок» проводить роботи із відновлен-
ня Будинку профспілок у Києві за рахунок 
пожертв благодійників, серед яких українські 
та міжнародні профспілкові організації, члени 
профспілок та трудові колективи. Держава не 
долучена до відновлювальних робіт чи їх фі-
нансування.

План проведення відновлювальних робіт пе-
редбачає реконструкцію Будинку профспілок 
в тих геометричних межах та зовнішньому 
вигляді, який ідентичний тому, що був до 19 
лютого минулого року, до пожежі, - наголосив 
В.Андреєв.

Министр экономического развития 
и торговли Айварас Абромавичус 
считает, что в падении курса гривны 
к основным мировым валютам есть и 
положительные моменты.

 Министр высказал мнение, что это выгодно, 
прежде всего, для иностранных инвесторов из-за 
снижения себестоимости производства, сообща-
ет УНИАН.

 «Падение гривны, конечно, негативно сказы-
вается на большинстве бизнесменов и населения, 
и это очень, в принципе, чувствительная тема. 
Но те, кто придет сюда со своим производством, 
конечно, себестоимость его будет очень привле-
кательна даже для реэкспорта в другие страны», 
- сказал Абромавичус.

Дешевая рабочая сила 
привлекает инвесторов

второе место заняло:
- Частное акционерное общество 
«НПК»Днепроспецмаш», г. Днепро-
петровск, (председатель наблюда-
тельного совета – Кравченко А.В., 
председатель первичной организации 
ПАУ - Фаязова Г.Н.);
третье место заняло:
- Частное акционерное общество 
«УХЛмаш», г. Киев, (директор-предсе-
датель правления – Приходько В.Р., 
председатель первичной организации 
ПАУ – Воскобойников А.А.);

ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ И 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОР-
СКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место заняло:
- Государственное предприятие 
«ГосККБ «Луч», г. Киев, (генеральный 
директор - генеральный конструктор 
– Коростелёв О.П., председатель 
первичной организации ПАУ - Малый 
Л.И.);
второе место заняло: 
- Публичное АО «Научно-техниче-
ский комплекс «Электронприбор», г. 
Киев, (председатель правления - гене-
ральный директор – Дробинов В.П., 
председатель первичной организации 
ПАУ- Абрамов А.Н.);
третье место заняло:
- Государственное предприятие 
«ХАКБ», г. Харьков, (главный кон-
структор-директор – Матусевич В.А., 
председатель первичной организации 
ПАУ- Гордиенко С.И.);
 ***
По отдельным показателям Рейтинга 
лучших результатов в 2014 году до-
стигли:
а) по объемам товарной продукции 
(выполненных работ) на одного 
работающего:
- ПАО «Мотор Сич», г. Запорожье; ГП 
«Завод 410 ГА», г. Киев; ПАО «ФЭД», 
г.Харьков; ЧАО «НПК «Днепро-
спецмаш», г. Днепропетровск; ЧАО 
«УХЛмаш», г. Киев;  ГП «ГосККБ 
«Луч» г. Киев;
б) по уровню загрузки работающих:
- ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «Мотор 
Сич», ГП «Антонов», ПАО «Про-
минь», ПАО «ФЭД», ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш», ООО «Метал-
лическая мебель», ГП «ХАКБ», 
ПАО НТК»Электронприбор», ПАО 
«УкрНИИАТ»;

в) по комплексному показателю со-
стояния охраны труда:
- ПАО «ВАЗ», ГП «КАЗ», ГП «МФ 
«Артем», ПАО «ФЭД», ООО 
«Металлическая мебель», ЧАО 
«НПК «Днепроспецмаш», ПАО 
НТК»Электронприбор, ГП «ХАКБ», 
ГП «ГосККБ»Луч»;
г) по сохранению (росту) численности 
работающих:
-ООО»ВИАЗ»(+244,19), ГП»КАЗ» 
(+14,41%), ГП «Новатор» (+9,38%), 
ПАО «Электроавтоматика» 
(+6,06%), ПАО «Мотор Сич» 
(+1,14%), ПАО «ДАЗ» (+0,91%),  ПАО 
«ФЭД»(+21,79%),  ООО «Металли-
ческая мебель» (+4,69%),  ДП ПАО 
«Мотор Сич» - ГМехЗ (+3,38%), ЧАО 
«УХЛмаш» (+0,79 %), ГП «ХАКБ» 
(+2,81%); ГП «ГосККБ «Луч» (+0,5%);
д) по уровню среднемесячной за-
работной платы:
- ГП «Антонов», ГП «ЖМЗ «Визар»,   
ГП «ХМЗ «ФЭД»,  ПАО «ФЭД», ГП 
«ГосККБ «Луч», ГП «ХАКБ»,  ПАО 
НТК «Электронприбор», ГП «Ивчен-
ко-Прогресс».
е) по уровню дополнительных со-
циальных расходов на 1 работающего 
(грн.) в месяц:
- ПАО «Мотор Сич» (2804,8), ГП 
«Завод 410 ГА»(720,8), ГП «ХМЗ 
«ФЭД»(584,6), ГП «ЖМЗ «Ви-
зар»(573,6), ПАО»ВАЗ»(496,2), 
ПАО «ФЭД»(808,8), ДП ПАО 
«Мотор Сич»- ГМехЗ (304,3), ГП 
«Ивченко-Прогресс»(772,6), ГП 
«ГосККБ»Луч»(208,8).

***
Задолженность по выплатам за-
работной платы, по состоянию на 
01.01.2015 г., имели следующие пред-
приятия отрасли:
- ГП «ЗВПО», п.г.т. Дубовое (Закар-
патская обл.) (в среднем 14207,8 грн. 
на одного работающего);
- Южгипронииавиапром, г. Харьков 
(в среднем 13596,8 грн. на одного 
работающего);
- ХГАПП, г. Харьков (в среднем 6937,9 
грн. на одного работающего).

Отдел социально-экономической 
защиты исполнительного 
аппарата 
ЦК ПАУ

Сокращение промпроизводства 
продолжается уже 32 месяца
В феврале промышленное 
производство сократилось на 22,5% 
по сравнению с февралем 2014 года, 
сообщила Государственная служба 
статистики.

По сравнению с январем в феврале промпроизводство 
сократилось на 1,6%.
В январе промпроизводство сократилось на 21,3% по 
сравнению с январем 2014 года.
В первые два месяца 2015 года по сравнению с январем-
февралем 2014 года промпроизводство сократилось на 
21,7%.
В 2014 году промышленное производство сократилось на 
10,7% по сравнению с 2013 годом.
Спад в украинской промышленности длится уже 32 ме-
сяца: последний раз рост промпроизводства (месяц к 
месяцу предыдущего года) фиксировался Госстатом еще 
в мае 2012 года.

 Богуслаев В.А.

Соломяный М.И.

Попов В.В.

Коростелёв О.П.


