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ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

ОГОЛОШЕННЯ

15-16 березня 2016 
року відбудеться 
черговий VII 
з’їзд Профспілки 
авіабудівників 
України.

Об’єднання 
організацій 
роботодавців 
авіаційної 
промисловості  
України 
зареєстровано!
22 грудня 2015р. Міністр юстиції 
України підписав документи про 
легалізацію Об’єднання організацій 
роботодавців авіаційної промисловості  
України. 
Таким чином статутні документи 
Об’єднання були повністю погоджені з 
органами легалізації. 29 грудня 2015р. 
Об’єднання було внесено до Єдиного 
державного реєстру підприємств і 
організацій України (ЄДРПОУ)
Вітаючи наших соціальних партнерів 
з цією подією, бажаємо їм подальших 
успіхів у починаннях задля процвітання 
авіаційної промисловості України.

Шановні ювіляри!
Щиро і сердечно вітаю з визначною 
подією в історії Вашого підприємства 
– 50-річним ювілеєм!
 50 років – серйозна дата для будь-
якого підприємства. Багата на події 
славна історія Вашого підприємства. 
Виробничі досягнення і подолання 
труднощів – результат  солідарних 
дій адміністрації та профспілкової 
організації підприємства. Відчува-
ючи плече одне одного, учасники 
соціального діалогу змогли зберегти 

ДП «Новатор» у найскрутніші часи, 
подолати всі негаразди. І головне, що 
притаманне авіаційній промисловості 
України -  з оптимізмом дивитесь у 
майбутнє!
На трудовому марші Державному 
підприємству «Новатор» довелося 
переорієнтувати виробничі 
стосунки на випуск мирної 
продукції, вдосконалювати 
структуру управління, змінювати 
ідеологію виробництва і ринкових 
стосунків, психологію робітників, 

інженерно-технічних працівників. Як 
результат – підприємство постійно 
серед лідерів галузевого Рейтингу 
соціально-економічної діяльності 
підприємств і організацій авіаційної 
промисловості України, а первинна 
організація Профспілки також 
регулярно займає призові місця в 
Рейтингу підсумків роботи профкомів 
галузі.
Окремо варто відзначити, що 
Державне підприємство «Новатор» є 
одним з найбільших в регіоні. Турбота 

адміністрації та профспілкового 
комітету стосовно необхідності 
збереження кадрового потенціалу 
підприємства, запровадження 
ефективної молодіжної політики, 
інституту наставництва, 
функціонування потужної соціальної 
сфери дозволяють новаторцям 
бачити свої перспективи. Ви є 
взірцем для наслідування.
Загалом колективу новаторців 
притаманні риси фахівця та патріота, 
а всі заводчани від директора до 

рядового працівника – досконало 
знають свою справу, прагнуть 
творити на благо держави та 
суспільства.
Бажаю Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, благополуччя, 
успіхів у трудових звершеннях в 
ім’я розквіту України, Поділля та 
авіабудівної галузі!
З найщирішими побажаннями,
Голова Профспілки
авіабудівників України 
Ярема Жугаєвич

В житті державного 
підприємства «Новатор», 
що у Хмельницькому – 
подія. Знакова, пам’ятна, 
зрештою ювілейна. 
Перлині подільської 
індустрії – 50, яке 
відзначає цього річ у 
січні. 

За п’ятдесят років на підпри-
ємстві спресовано стільки подій 
– радісних і не дуже, пропущених 
через серце і руки кожного нова-
торця. Їх відгомін відлунює у рит-
мі виробничих буднів гордістю за 
рідне підприємство, яке стало для 
заводчан долею, життєвим при-
чалом, оберегом кращих подій і 
сподівань. 

Очолює підприємство 23 роки 
поспіль Анатолій Андрійович 
Вдовиченко – менеджер сьогод-
нішнього і завтрашнього дня. 
Він спонукає підлеглих до по-
шуку нового і прогресивного. 
Якось поцікавився у заводчан, в 
чому «секрет» успіхів Анатолія 
Вдовиченка. Знаєте, що почув у 
відповідь?

Це людяність, працелюбність, 
виваженість і особиста відпові-
дальність за реалізацію прийня-
тих рішень. Ось і всі «секрети» 
виробничої майстерності колек-
тиву ДП «Новатор». Такої думки 

його колеги не тільки з обласного 
центру, а й далеко за його межами. 

Завдячуючи Анатолію 
Андрійовичу та працівникам під-
приємства тут в короткі терміни 
освоюють виробництво нових 
найсучасніших видів продукції 
військового та невійськового при-
значення. До слова,  «Новатор» 
колишній флагман Хмельницької 
оборонки. На заводі в останні 
роки суттєво побільшала кіль-
кість замовлень на товари на-
родного споживання з торговою 
маркою «NOVATOR», освоєно 
випуск лічильників газу, гарячої 
та холодної води, автоматичних 
вимикачів, медичної апаратури, 
радіообладнання для залізниць, 
інших виробів, які відповідають 
усім вимогам державних стандар-
тів тощо. 

В успіхах новаторців вели-
ка заслуга профспілкової ор-
ганізації, яку очолює з 2000 

року Олександр Тимофійович 
Рижанський. Профком завжди 
намагався бути на вістрі часу, роз-
діляючи з трудівниками тягар ви-
робничих та соціальних проблем. 
Не розгубили новаторів ці своїх 
найкращих фахових набутків на 
крутих та звивистих стежках до 
ринкової економіки. Їм довело-
ся на трудовому марші переорі-
єнтувати виробничі стосунки на 
випуск мирної продукції, вдоско-
налювати структуру управління, 
змінювати ідеологію виробництва 
і ринкових стосунків, психологію 
робітників, інженерно-технічних 
працівників. І знову ж таки на 
пульсі цих процесів відчувалась 
тверда рука профспілкової орга-
нізації підприємства. Як кажуть 
директор підприємства Анатолій 
Вдовиченко і голова профспіл-
кового комітету Олександр 
Рижанський – завдяки моноліт-
ності профспілкових рядів, ми 
вистояли у найскрутніші часи й з 
оптимізмом дивимося у день за-
втрашній. А я б до цього ще додав 
й таке: завдяки солідарним діям 
адміністрації та профкому.

Взаємини між адміністрацією 
і профкомом регулюються колек-
тивним договором і відповідають 
усім критеріям порядності, вза-
ємної відповідальності за долю 

колективу і кожного працівника 
зокрема. До слова, разом тягнуть 
і господарського плуга. В інтере-
сах людей, задля їх благополуччя.

Звичайно, від негативного 
впливу наслідків кризи ніхто 
не застрахований. Проте завдя-
ки своєчасним солідарним діям 
адміністрації і профспілкового 
комітету на підприємстві вдало-
ся мінімізувати ці руйнівні про-
цеси, а отже, наслідки кризи не 
такі згубні для колективу, як на-
слідки попередньої. Олександр 
Рижанський наголосив у відвер-
тій розмові: за роботою їм ніколи 
зважати на економічні негаразди в 
державі. І до слова, як працювали 
до цього, так і працюють, нарощу-
ючи обсяги виробництва. І в цьо-
му – не остання роль профспілки.

Хочеться розповісти про ще 
один напрям – розвиток та вдоско-
налення господарської демократії 
на основі нарощування обсягів 

Однодумці, ровесники, партнери

Антоновцы подвели итоги года

ЮВІЛЕЙ

начало, продолжение - на 3 стр.

29 декабря 2015 года ГП «Антонов» 
завершил сборку фюзеляжа второго 
опытного образца среднего транспортного 
самолета Ан−178 и агрегатов фюзеляжа 
первого демонстрационного легкого 
транспортного самолета Ан−132. В одном из 
цехов опытного производства предприятия 
состоялась церемония снятия со стапелей 
фюзеляжа Ан−178 и носовой части 
фюзеляжа (Ф1) Ан−132.

Как отметил в поздравлении коллектива руководитель 
ГП «АНТОНОВ» Михаил Гвоздев, «Эти работы вы-
полнены в полном соответствии с утвержденными гра-
фиками. Таким образом, мы выполняем обязательства 
перед своими партнерами и придерживаемся установ-
ленных сроков развития этих программ. До настоящего 
времени подписаны Протоколы о намерении на приобре-
тение 40 самолетов «Антонов». Продолжаются пере-
говоры по уточнению требований заказчиков относи-
тельно технических характеристик и сроков поставки 
самолетов. Мы активно работаем над тем, чтобы все 
наши договоренности переросли в контракты».

початок, продовження - на 3 стор.

ВІТАЄМО ДП "НОВАТОР" З 50 РІЧЧЯМ!
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Трудовий кодекс: відхилити не можна приймати! 
Де поставити кому?

Текст проекту Трудового 
Кодексу розміщено на 
сайті Укрпрофавіа

Прийняття Трудового кодексу 
у першому читанні на початку 
листопада поточного року зді-
йняло чималу занепокоєність ро-
ботодавців, профспілковців та й 
самих працівників галузі, які по-
чали масово звертатись до пра-
вового відділу ЦК Профспілки 
із тривогою та питаннями щодо 
норм нового закону. 

Які ж питання цікавлять на-
ших спілчан та як на них відпо-
відає проект Трудового кодексу?

Чи правда, що з прийняттям 
Трудового кодексу укладання 
колективних договорів стане 
необов’язковим, а всі питання 
на підприємстві роботодавець 
буде вирішувати своїми наказа-
ми та розпорядженнями?

Відповідь: Перж за все, слід 
відмітити, що із прийняттям 
Трудового кодексу всі норми, 
що закріплені у Законі України 
«Про колективні договори та 
угоди», продовжують діяти, і 
тому колективний договір зали-
шиться найважливішим актом 
на підприємстві для регулюван-
ня трудових відносин.

Сам ТК містить ряд ста-
тей, які закріплюють необхід-
ність колективного договору 
на підприємстві. Наприклад, 
стаття 212 ТК визначає, що 
форми і системи оплати пра-
ці, норми праці, розцінки, та-
рифні сітки, схеми посадових 
окладів, умови запровадження 
та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших 
заохочувальних,компенсаційних 
і гарантійних виплат встановлю-
ються у колективному договорі 
з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством, 
генеральною та галузевою 
угодами. 

Категорії працівників, які 
мають право на лікувально-
профілактичне харчування, 
визначаються лише в колек-
тивному договорі (ст.279 ТК). 
Колективним договором регу-
люються питання робочого часу 
на підприємстві (ст.129-161 ТК). 
Конкретна тривалість додатко-
вих відпусток встановлюється 
також у колективному договорі 
(ст.167 ТК).

Ряд інших питань законода-
вець також пропонує вирішувати 
через укладення колективного 
договору. Лише у випадку, коли 
на підприємстві КД не укладе-
ний, роботодавець може ре-
гулювати трудові відносини 
своїми актами (наказами, розпо-
рядженнями та ін.) з урахуван-
ням думки або за погодженням 
виборного органу профспілки, 
що діє на підприємстві.

Керівник підприємства змо-
же звільняти працівників без 
погодження з профкомом?

Трудовий кодекс передбачає 
більше підстав для звільнення 
працівника за ініціативою робо-
тодавця, аніж це передбачено у 
КЗпП. Отже, такими підставами 

є: 
1) звільнення у зв’язку із ско-

роченням (ст.86); 
2) звільнення на підставі не-

виконання чи неналежного ви-
конання працівником своїх 
трудових обов’язків (ст.92) (за 
цією підставою також звільня-
ють у разі прогулу; за появу на 
роботі у нетверезому стані; за 
розкрадання чи знищення май-
на роботодавця, що встанов-
лено рішенням суду; за грубе 
порушення працівником вимог 
з охорони праці, пожежної без-
пеки, що призвело до нещасно-
го випадку чи аварії; керівника 
відокремленого підрозділу (цех, 
відділ, департаменту тощо), його 
заступника, головного інжене-
ра, головного бухгалтера - за 
одноразове грубе порушення 
обов’язків; за розголошення дер-
жавної та комерційної таємниці, 
що стала відома працівникові, 
який підписав зобов’язання про 
нерозголошення; за вчинення 
дій керівником підприємства, 
внаслідок чого заробітна плата 
виплачується несвоєчасно або 
в розмірі нижче мінімальної; у 
разі втрати довіри працівником, 
що обслуговує товарні ціннос-
ті; у разі вчинення аморального 
проступку працівником, який 
виконує виховні функції; у разі 
перебування у підпорядкуванні 
близької особи);

3) на підставі виявленої невід-
повідності працівника займаній 
посаді чи виконуваній роботі 
(ст.93) в наслідок:

— стану здоров’я за відповід-
ним медичним висновком;

— недостатньої кваліфікації 
працівник, що підтверджується 
результатами атестаціями, інши-
ми доказами;

— втрати працівником пра-
ва на керування транспортним 
засобом;

— у разі ухиляння від 
обов’язкового щеплення проти 
інфекційних хвороб або від про-
ходження періодичного медич-
ного огляду.

4) на підставі нез’явлення 
працівника на роботу протягом 
більш як чотирьох місяців під-
ряд унаслідок тимчасової непра-
цездатності (ст.94);

5) у зв’язку з поновленням на 
роботі працівника, який раніше 
виконував цю роботу (ст.95);

6) у зв’язку із встановленням 
невідповідності  працівника за-
йманій посаді протягом строку 
випробування (ст.97)

Лише три з цих підстав звіль-
нення потребують попередньої 
процедури погодження з про-
фкомом. Так, роботодавець буде 
зобов’язаний звертатися до про-
фкому лише при звільненні пра-
цівника у зв’язку із скороченням 
або через невідповідність його 
за станом здоров’я або встанов-
лення недостатньої кваліфікації 
працівника. За діючим КЗпП 
є вісім підстав звільнення які 
необхідно погоджувати із проф-
спілкою. Тобто, можна констату-
вати звуження можливого впли-
ву профкому!

Трудовий Кодекс дозволяє ро-
ботодавцю навантажувати пра-
цівника додатковою роботою 
без відповідних доплат? 

Згідно зі ст.37 Трудового ко-
дексу, роботодавець може по-
класти на працівника виконання 
додаткових обов’язків, якщо об-
сяг роботи не забезпечує його 
повну зайнятість. Для цього до-
статньо згоди працівника. Якщо 
додаткова робота оплачується на 
нижчому, ніж основна робота, 
рівні, жодні доплати можуть не 
здійснюватись.

Як оплачуватиметься праця 
вночі та понаднормово?

Проект Трудового Кодексу пе-
редбачає, що розмір оплати за ро-
боту в нічний час встановлюється 
генеральною, галузевою угодами 
або колективним договором, але 
не нижче ніж на 30 відсотків та-
рифної ставки (окладу), посадо-
вого окладу (ставки заробітної 
плати) за кожну годину (ст.230 
ТК). 

Надурочні години оплачуєть-
ся в подвійному розмірі, а якщо 
протягом року працівником від-
працьовано надурочно більше 
120 годин, оплата за відпрацьова-
ні понад 120 годин проводиться 
у потрійному розмірі не пізніше 
15 січня наступного року (ст.232 
ТК).

Чи передбачає новий 
Трудовий кодекс роботу з не-
нормованим робочим часом?

Робота за умовами ненормова-
ного робочого часу застосовуєть-
ся роботодавцями досить активно 
і часто, а діюче законодавство не 

встановлює конкретних випадків, 
порядку та обмежень щодо її за-
стосування. Не зрідка працедавці 
користуються цим та зловжива-
ють. Єдиною компенсацією для 
працівника є додаткова відпуст-
ка тривалістю до 7 календарних 
днів.

Проектом Трудового кодексу 
України запроваджується чітке 
обмеження для ненормованого 
робочого часу – не частіше одно-
го разу на місяць. За таке однора-
зове протягом місяця залучення 
працівника до роботи на умовах 
ненормованого робочого часу на-
дається щорічна додаткова трудо-
ва відпустка чи/і встановлюється 
підвищений розмір оплати праці. 
У разі залучення працівника до 
роботи понад норму робочого 
часу двічі і більше разів протя-
гом місяця, вся така робота вва-
жається надурочною та підлягає 
повному обліку роботодавцем. 
Слід врахувати, що на відмі-
ну від ненормованого робочого 
часу, застосування надурочних 
робіт обмежується конкретними 
обумовленими законодавством 
випадками.  

Отже ненормований робочий 
час у проекті кодексу обмежено, 
він зводиться до мінімуму – один 
раз на місяць, підлягає підви-
щеній оплаті та компенсації до-
датковою відпусткою, решта ж 
понаднормово відпрацьованих 
годин обов’язково оплачуються в 
підвищеному розмірі.

Каріна ПЛАХОВА, 
відділ правової роботи 
ВА ЦК ПАУ

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР — ПИСЬМОВА ФОРМА!
Проектом Трудового кодексу, на відміну від діючого КЗОТ, передба-
чена обов›язкова письмова форма трудового договору. Трудовий 
договір повинен бути укладений у двох примірниках: один для 
працівника та один для роботодавця, скріплений підписами та печат-
кою роботодавця
Крім того, трудовий договір повинен містити ряд обов›язкових умов:
1) місце роботи;
2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового 
договору на визначений строк також тривалість цього строку та 
підстави для укладення строкового трудового договору відповідно до 
цього Кодексу;
3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменуван-
ня професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до 
встановленої класифікації професій та кваліфікаційних характеристик;
4) умови оплати праці;
5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних 
правил, встановлених у даного роботодавця;
6) охорона праці.
В трудовий договір можуть включатися також додаткові умови: 
відносно умов праці, терміну випробування, нерозголошення 
комерційної таємниці, професійної підготовки перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівника тощо.
Умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін 
у письмовій формі.
***
 Зауважуємо, що текст законопроекту не є фінальним та може бути 
істотно змінений під час наступних читань. Під час підготовки даного 
матеріалу ми керувалися останньою редакцією проекту. 
Також звертаємо вашу увагу, що дані, викладені в цьому 
інформаційному повідомленні, призначені для загального ознайом-
лення і не можуть вважатися юридичною консультацією. 

Накануне 
съезда ПАУ
Сергей Гордиенко, 
председатель ПО ПАУ на ГП 
«Харьковское агрегатное 
конструкторское бюро»:
— Осталось совсем немного времени 
до проведения в г. Запорожье очеред-
ного съезда Профсоюза авиастрои-
телей Украины, где будут подведены 
итоги работы Центрального Комитета 
Профсоюза за прошедшие пять лет и 
очерчены планы работы на следующий 
отчетный период.
Следует отметить, что съезд будет 
проходить в один из самых сложных 
периодов в истории нашей страны. 
Социально-экономическое положение 
в стране стремительно ухудшается, 
жизненный уровень населения падает, 
все попытки профсоюзного движения 
остановить тотальное обнищание наро-
да игнорируются нынешним составом 
Правительства.
Почти все люди понимают, что чуда не 
произойдет, что, если сейчас не пред-
принять каких-то решительных и ответ-
ственных мер, страну ждет не только 
катастрофа. Ведь мы до сих пор не 
увидели четкого и ясного плана спасе-
ния и затем уже развития экономики на-
шей страны от правительства. Нам все 
время рассказывают о необходимости 
каких-то реформ, но что они рефор-
мируют и как нам это поможет спасти 
экономику страны, абсолютно не ясно.
Рядовые члены Профсоюза все чаще 
задают вопросы о том, как дальше 
жить, когда цены на продукты питания 
растут настолько быстро, что даже не 
успеваешь привыкнуть. Повышение та-
рифов на ЖКХ, платы в общественном 
транспорте, отмена многих и без того 
мизерных льгот в нарушение Конститу-
ции Украины – все это ставит сложные 
задачи перед работодателями о поис-
ке средств для повышения заработной 
платы работникам предприятий. А у них 
и без того много сложных задач, глав-
ная из которых – сохранение отрасли. 
Понимая всю сложность ситуации, Про-
фсоюз с одной стороны, должен по-
могать людям выжить в это непростое 
время, а с другой стороны, учитывая, 
что большинство руководителей пред-
приятий отрасли у нас всегда были 
социально ориентированными, мы не 
должны удариться в популизм и по сути 
лишь осложнить ситуацию в отрасли.
Полагаю, что данные вопросы волнуют 
не только меня, но и моих коллег. На-
деюсь, что совместными усилиями мы 
найдем выход и правильно обозначим 
курс Профсоюза на перспективу.

Записал Александр ПАЛИЙ



По словам Михаила Гвоздёва 2015 
год войдет в историю предприятия, 
как год новых транспортных само-
летов «АН». Несмотря на то, что год 
был сложным, антоновцам удалось 
успешно завершить строительство 
и начать летные испытания Ан−178. 
Потенциальные заказчики заинтере-
совались данным самолетом.

Также на данный момент достигну-
та договоренность с Научно−техноло-
гическим центром Короля Саудовской 
Аравии Абдулазиза о совместной ре-
ализации программы производства 
Ан−132, который наилучшим об-
разом подходит для эксплуатации в 
условиях Саудовской Аравии и дру-
гих стран региона. Также подписаны 
«Меморандумы» по взаимодействию 
в продвижении на мировой рынок 
самолетов различного назначения 
семейств Ан−148, Ан−158, Ан−132 и 
Ан−178.

Михаил Гвоздев напомнил о 
том, что в 2015 году на вооружение 
Вооруженных Сил Украины при-
нят военно−транспортный самолет 
короткого взлета и посадки Ан−70 и 
завершена поставка на Кубу шести 
региональных реактивных самолетов 
Ан−158 для авиакомпании «Cubana 
de Aviacion», Куба.

По словам Михаила Гвоздева, пе-
ред предприятием стоят задачи им-
портозамещения, выхода на новые 
рынки и налаживание мощной систе-
мы послепродажной поддержки само-
летов «АН».

В 2016 году ГП «Антонов» будет 
отмечать две важные даты: 110 лет со 
дня рождения Олега Константиновича 
Антонова и 70 лет со дня основа-
ния предприятия. Коллектив «ан-
тоновцев» обратился к Президенту 

Украины Петру Порошенко с ини-
циативой объявить 2016 год годом 
Антонова в Украине.

По завершению церемонии сня-
тия со стапелей фюзеляжа само-
лета Ан−178 и агрегатов фюзеляжа 
Ан−132 председатель ПО ПАУ на ГП 
«Антонов» Виктор Гуска и начальник 
одного из цехов СЗ «Антонов» дали 
свои комментарии нашей газете. Их 
публикация запланирована в одном 
из ближайших выпусков газеты.
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Накануне съезда ПАУ 
Сергей Бояндин, председатель ПО ПАУ 
на ГП «Завод 410 гражданской авиации»:

— Вспоминая события предыдущего съезда нашего Профсо-
юза, могу сказать, что тогда у его участников была если не 
уверенность, то, по крайней мере, надежда на то, что ситуа-
ция в нашей отрасли начнет меняться к лучшему. Было мно-
го перспективных планов, реализация которых позволила бы 
существенно повысить уровень заработной платы и соци-
альных стандартов в отрасли. Однако дальнейшее развитие 
событий в стране кардинально изменило планы предприятий 
отрасли и поставило новые задачи перед Профсоюзом.

Сейчас перед нами стоит главная задача – не дать произой-
ти уничтожению предприятий отрасли. Задача непростая, 
поскольку в условиях резкой смены внешнеэкономических 
партнерских связей, которые нарабатывались десятилетия-
ми, приходится проводить оперативное импортозамещение 
с одновременным завоеванием новых рынков, где конкурен-
ция и так довольно высока. К тому же, ситуация в стране явно 
не способствует ускоренному решению данных задач. Кроме 
этого, предприятиям приходится решать задачи по техниче-
скому и технологическому перевооружению, что зачастую 
влечет т.н. оптимизацию штатного состава.

Надо сказать, что ни наша страна, ни отрасль в целом никак 
не были готовы к развитию подобных событий в стране. И 
необходимо отдать должное многим руководителям наших 
предприятий, которые в столь сложном положении нашли 
в себе силы и возможности не только не остановить рабо-
ту предприятий, но и еще повышать заработную плату. Но 
необходимо трезво оценивать положение вещей – если не 
увеличатся объемы производства, то успевать за инфляцией 
наша заработная плата не сможет.

Задача Профсоюза, на мой взгляд, заключается в том, чтобы 
не допустить массового сокращения численности работников 
и в поддержании надлежащего уровня заработной платы и 
социальных гарантий через ведение социального диалога. В 
этом смысле мы большие надежды возлагаем на Отрасле-
вое Соглашение на 2016-2018 гг, к изучению проекту которо-
го уже приступила совместная трёхсторонняя комиссия, и на 
Объединение работодателей авиационной промышленности 
Украины. Отраслевое Соглашение должно быть актуализи-
ровано под сегодняшние потребности отрасли и трудовых 
коллективов, а Объединение работодателей должно рабо-
тать над защитой интересов предприятий отрасли на уровне 
государства и даже за его пределами, если потребуется.

Также важным вопросом, на мой взгляд, является необходи-
мость адаптации уставных норм Профсоюза к действующему 
законодательству и реальному положению дел. И над этим 
вопросом необходимо тщательно работать. Я знаю, что мои 
коллеги провели уже не одну дискуссию по этому поводу, и 
уже есть первые результаты ее работы. Однако, возможные 
изменение и дополнения к Уставу, возможно, следует обсу-
дить и в первичных организациях ПАУ, чтобы к съезду его 
делегаты уже имели обозначенную позицию.

В контексте проведения съезда ПАУ, я озвучил лишь ключе-
вые задачи Профсоюза, хотя их намного больше. Их реше-
ние уже будет в компетенции нового ЦК Профсоюза.

Записал Александр ПАЛИЙ

Антоновцы подвели итоги года
продолжение, начало - на 1 стр.

Однодумці, ровесники, партнери
продовження, початок - на 1 стор.

високо конкурентної на вітчизняному 
та зарубіжному ринках продукції, пе-
ребудова психології трудівників, зо-
крема на ринкову мораль і погляди на 
виробництво. І нарешті – захист пра-
вових і соціально-економічних гаран-
тій спілчан, їх побутова облаштова-
ність і забезпечення безпечних умов 
на виробництві, оздоровлення й ор-
ганізація дозвілля членів профспілки. 
А ще комісія у складі представників 
адміністрації та профкому що півроку 
аналізує результати реалізації завод-
ського колдоговору. Якщо виникають 
якісь проблеми, реакція адміністрації 
та профкому – миттєва. 

На спільних засіданнях адміні-
страції та профспілкового комітету 
щороку, а якщо потрібно – частіше, 
оновлюють, затверджують програми 
випуску товарної продукції, і, без-
умовно, її асортимент щороку попо-
внюється новими виробами, а отже 
– створюють додаткові робочі місця, 
завантажують роботою працівників. 
Відповідно зростають заробітна 
плата, інші соціальні виплати.

У центрі уваги профкому – й мо-
лодіжні проблеми, якими опікуються 
члени соціальної комісії. Молодим 
робітникам та фахівцям надається 
житло в гуртожитках, здійснюють-
ся доплати до заробітної плати. 
Працівники ДП «Новатор» мають 
можливість зміцнювати здоров’я у 

спортивних секціях, міряються си-
лами на змаганнях з футболу ,тенісу, 
волейболу, легкої атлетики тощо. До 
слова, спортивна база на «Новаторі» 
чи не найкраща серед собі подібних у 
Хмельницькому.

Валерій МАРЦЕНЮК
м. Хмельницький
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9 декабря на ГП «ХМЗ«ФЭД» 
прошел пятый заводской 
турнир ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
Работники нашего 
предприятия с огромным 
удовольствием принимают 
участие в интеллектуальном 
соревновании, что позволяет 
ежегодно проводить турнир, 
начиная с 2011 года. Уже с 
полной уверенностью можно 
констатировать, что турнир 
стал настоящей традицией 
нашего завода.
Открытие нынешнего турнира началось 
с представления команд-участников под 
музыку из классической телевизионной 
версии игры ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Затем 
слово было предоставлено директору ГП 
«ХМЗ«ФЭД» А.Ю. Пащенко. Александр 
Юрьевич поприветствовал знатоков и вы-
разил твердую поддержку традициям на-
шего завода.
По итогам двух туров безоговорочную и 
заслуженную победу одержала команда 
20 цеха, ответив правильно на 18 вопро-
сов из 30. Стоит отметить, что в двух пре-
дыдущих турнирах эта команда занимала 
второе место, отстав от победителей лишь 
на один балл. 
Перед официальным награждением совет 
молодежи вручил от себя символический 
подарок команде  22 отдела за самый 
оригинальный элемент дресс-кода их ка-
питана – бабочку, которая является одной 
из визитных карточек знатока  ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА? Также хотелось бы поблагодарить 
команду ВОХР за официальный стиль 
участников команды. 
Затем были торжественно приглашены 
капитаны команд и вручены подарки за 
участие. Каждый из знатоков получил пря-
ник ручной работы в виде совы с надписью 
«ФЭД». И наконец,  победителям вручили 
главный приз – переходящую сову и эн-
циклопедии о самых интересных местах 
Украины.
Выражаем огромную благодарность адми-
нистрации и профсоюзному комитету, лич-
но А.Ю. Пащенко и В.Т. Тындику за полную 
поддержку в проведении интеллектуаль-
ного турнира. Данный турнир сплачивает 
рабочий коллектив нашего предприятия и 
дарит настоящий праздник среди нелегких 
рабочих будней.   

И. ВЕЛИЧКО,
председатель совета молодежи 
ГП «ХМЗ «ФЭД»

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

Турнир подарил 
настоящий 
праздник

Міністерство 
економічного розвитку 
і торгівлі України у 
грудні п.р. оприлюднило 
черговий аналітичний 
огляд ТОП-100 
найбільших державних 
підприємств України за 6 
місяців 2015 року.

В ТОП-100 державних підпри-
ємств потрапили ДП «Антонов» 
та ХДАВП.

Щодо ДП «Антонов» в звіті 
зазначається, що у 2013 р. «під-
приємство випустило сім літа-
ків (п’ять Ан-158 для компанії 
«Cubana De Aviacion» та два Ан-
148 для компанії «Air Koryo»), 
але протягом 2014 р. – лише 
два (із п’яти запланованих). 
Українсько-російський конфлікт 
негативно вплинув на діяльність 
компанії, яка була також усклад-
нена дефіцитом ліквідності та 
проблемами з постачальниками. 
Наразі спільні проекти з ро-
сійською стороною переважно 
призупинені. У 2014 р. компанія 
завершила випробовування сво-
го нового транспортного літака 
Ан-178; загальний об’єм попиту 
на нього оцінюється на рівні 200 
машин до 2032 р.  У липні п.р. 
підприємство оголосило, що мо-
дернізація виробничих потуж-
ностей дасть змогу виробляти до 
25 літаків на рік. ДП «Антонов» 
вже розпочало переорієнтацію 
на західні ринки. Наразі ком-
панія розпочала розробку но-
вітнього багатоцільового тран-
спортного літака Ан−132. Його  
реалізація передбачає викорис-
тання обладнання всесвітньо-
відомих авіаційних компаній: 
Pratt&Whitney Canada, General 
Electric, Honeywell, Liebherr та 
Hamilton Sundstrand».

Стосовно фінансових резуль-
татів діяльності підприємства, 
Міністерство констатує, що за 
перше півріччя 2015 р. чистий 
дохід ДП «Антонов» зріс на 42% 
(порівняно з аналогічним періо-
дом минулого року) до 1,9 млрд. 
грн. «Вражаючі показники та-
кож продемонстрували EBITDA 
та чистий прибуток: 440 млн. 
грн. та 271 млн. грн., зростання 

у 2,3 та 10 разів, відповідно. 
Зростання чистих доходів від-
булося через девальвацію грив-
ні, оскільки літаки, як правило, 
оцінюються у твердій валюті», 
— говориться у звіті.  

Міністерство пропонує прове-
дення наступного реформування 
ДП «Антонов:

— Для покращення продажів 
та просування українських літа-
ків на світовий ринок необхідна 
зміна в маркетинговій стратегії 
підприємства, у тому числі по-
шук нових можливостей лізингу 
та розширення сервісної мережі 
компанії у світі. Стабільний при-
ток нових замовлень сприятиме 
економії за рахунок зростання 
масштабів виробництва та по-
кращить фінансовий стан і лік-
відність компанії (наприклад, у 
2013 р. компанією Boeing було 
виготовлено 200 літаків, Embraer 
– 80, а російською корпорацією 
ОАК – 111 літаків). За оцінками 
ДП «Антонов», його потреба в 
оборотному капіталі складає 100 
млн. дол., для чого необхідно 
отримувати замовлення що най-
менше на 6–7 літаків щороку з 
авансовим платежем у розмірі 
50 % від суми замовлення. 

- Вкрай необхідні інвестиції, 
які можуть бути надані держа-
вою шляхом збільшення акці-
онерного капіталу або довго-
строкової позики на пільгових 
умовах. Держава також може 
розглянути можливість продажу 
міноритарного пакета акцій іно-
земному стратегічному інвесто-
ру з належною репутацією, що 
сприятиме просуванню компанії 
на висококонкурентні світові 
ринки. 

— Ще одним сприятливим 
фактором для ДП «Антонов» 
може стати отримання замов-
лень від клієнтів на внутрішньо-
му ринку – як цивільних, так і 
військових, враховуючи складні 
завдання, які зараз стоять перед 
Україною в сфері оборони. 

— «Вузькі місця» та зниження 
обсягів виробництва (як одно-
разові, так і викликані розірван-
ням зв’язків із Росією) можна 
подолати за рахунок створен-
ня або розширення місцевих 

виробничих потужностей (влас-
них або шляхом інвестицій в 
інші державні компанії, напри-
клад «Південмаш»), а також 
шляхом залучення іноземних (не 
російських) постачальників. 

— ДП «Антонов» має оптимі-
зувати витрати за рахунок від-
мови від непрофільних активів 
і перегляду асортименту літаків 
із метою зосередження на пер-
спективних моделях, включаючи 
Ан-158 і, потенційно, Ан-178 та 
Ан-70. Компанія повинна опти-
мізувати структуру управління 
з урахуванням ризиків корпора-
тивного управління, які виникли 
у 2014 р.

Стосовно Харківського дер-
жавного авіаційного виробничо-
го підприємства, то в звіті щодо 
результатів операційної частини 
зазначається, що  починаючи з 
2009 р., ХДАВП збудувало лише 
сім літаків, з них три у 2009 р., 
по одному у 2010 – 2013 р., та 
жодного у 2014 р. Такі обсяги 
виробництва набагато нижчі за 
проектну потужність підприєм-
ства, що складає 24 літаки на рік. 
Негативний вплив на діяльність 
підприємства також був зумов-
лений зростаючим дефіцитом 
ліквідності на фоні зменшення 
державної підтримки. Заборона 
експорту літаків в Росію ще 
сильніше погіршила операційні 
показники підприємства. Але 
враховуючи те, що «Антонов» 
нещодавно оголосив про завер-
шення випробувань нового ван-
тажного літака Ан-178 (попит на 
який може скласти 200 одиниць 
до 2032 р.), перспективи щодо 
обсягів виробництва ХДАВП 
можуть дещо поліпшитися.

Фінансові результати діяль-
ності підприємства теж бажа-
ють кращого - за перші 6 місяців 
2015 р. чистий дохід від реаліза-
ції товарів та послуг зменшився 
на 93% порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. та склав 20 млн. 
грн., тоді як собівартість знизи-
лася на 82% у гривневому ек-
віваленті. В результаті валовий 
збиток підприємства склав 21 
млн. грн. (порівняно з валовим 
прибутком 61 млн. грн. за 1 пів-
річчя 2014 р.). Інші операційні 

витрати у січні-червні 2015 р. 
збільшились на 64% по відно-
шенню до аналогічного періоду 
2014 р. Адміністративні витрати 
за підсумками перших 6 місяців 
2015 р., в свою чергу, зменши-
лись на 7% порівняно з анало-
гічним періодом минулого року. 
У результаті чисті збитки за пе-
ріод виросли до 198 млн. грн. 
(1 півріччя 2014 р. – 171 млн. 
грн.). Боргові зобов'язання змен-
шились до 1 млрд. грн станом 
на 30 червня 2015 р (порівняно 
з 1,5 млрд на початок 2015 р.). 
Водночас сукупні зобов’язання 
підприємства дещо зросли на 6 
% з початку року (на 190 млн. 
грн.) до 3,4 млрд. грн., в тому 
числі через збільшення інших 
поточних зобов'язань на 43 % з 
початку року (+522 млн. грн.) до 
1 729 млн. грн. У звіті також за-
значається, що у жовтні 2014 р. 
ХДАВП оголосило дефолт по 
облігаціям вартістю 440 млн. 
грн.

У зв’язку з цим Міністерство 
в аналітичному звіті пропо-
нує проведення реформування 
ХДАВП з метою досягнення на-
ступних цілей:

— ХДАВП, який є провідним 
виробничим активом концерну 
«Антонов», негайно потребує 
нової стратегічної програми 
розвитку.

— Також слід приділити увагу 
реструктуризації боргу, оскільки 
підприємство має гарантовані 
державою облігації на 1,2 млрд. 
грн., строк погашення яких на-
стає у 2015 р.; разом з цим під-
приємство має заборгованість зі 
сплати податків та кредиторську 
заборгованість. 

— Слід провести оптимізацію 
структури управління, а також 
прив’язати винагороду керів-
ників до результатів діяльності 
підприємства. 

— Для підвищення ефектив-
ності, збільшення використання 
виробничих потужностей і по-
кращення стандартів якості слід 
здійснити капітальні інвестиції. 

Підготовлено за інформацією 
Мінекономрозвитку України

Мінекономрозвитку бачить перспективи ДП «Антонов» та ХДАВП

На ДП «ЖМЗ «Візар» відбулися звітно-виборна конференція
24 грудня п.р. 
відбулась звітно-
виборна профспілкова 
конференція на 
ДП «Жулянський 
машинобудівний завод 
«Візар».

Участь в роботі конферен-
ції взяли директор ДП «ЖМЗ 
«Візар» Анатолій Коваль та 
зав. відділу орг. роботи ВА ЦК 
ПАУ Дмитро Поляков.

З доповіддю про роботу проф-
спілкового комітету за звіт-
ний період перед учасниками 

конференції виступив голова ПО 
ПАУ Віталій Тур та голова реві-
зійної комісії Валерій Руденко.

Також перед учасниками кон-
ференції виступили Анатолій 
Коваль, що дав оцінку робо-
ті профспілкового комітету та 
його голови, а також Дмитро 
Поляков, щодо ситуації в галузі 
та профспілковому русі в цілому.

В ході обговорення звіту про-
фкому всі учасники висловилися 
за те, щоб визнати роботу проф-
спілкового комітету за звітний 
період задовільною.

Учасники конференції обра-
ли новий склад профспілкового 
комітету, ревізійної комісії та 
голову ПО ПАУ. За результа-
тами відкритого голосування 
головою ПО ПАУ було обрано 

Тура Віталія Михайловича.
Вітаємо Віталія Михайловича 

з обранням головою ПО ПАУ на 
новий звітний період!

Вл. інф.


