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Вітаємо з Днем бухгалтера!
16 липня наша країна традиційно відзначає
професійне свято працівників бухгалтерій та
фінансових служб – День бухгалтера.
Ця професія є однією з найважливіших не тільки для кожного
підприємства і первинної організації Профспілки авіабудівників України,
галузі, але і для всієї країни в цілому. Адже правильність нарахування
заробітної плати та податків, своєчасність подання звітів – одна з багатьох функцій бухгалтерів. І права на помилку вони просто не мають. І в
той же час законодавство в нашій країні постійно змінюється, а отже без
професійного навчання і підвищенні кваліфікації обійтися ніяк неможливо. Саме тому робота бухгалтерів є соціально відповідальною.

29 червня п.р. повноважна
делегація Федерації
профспілок України
на чолі з Головою СПО
об’єднань профспілок,
Головою ФПУ Григорієм
Осовим провела робочу
зустріч в Федерації
роботодавців України.
Під час обговорення
актуальних та гострих
соціально-економічних
питань профспілковий
лідер вручив Першому
заступники Голови СПО
сторони роботодавців
Олексію Мірошниченку
Заяву Ради ФПУ у зв’язку
з шоковим підвищенням
ціни на газ і тарифів на
житлово-комунальні
послуги від 23 червня.
Документ передано для
обговорення механізмів
реалізації пропозицій
профспілок з цього
питання.
При цьому Голова ФПУ зазначив, що Федерація профспілок
України висловлює категоричний протест проти встановлення
Урядом з 1 травня 2016 року економічно необґрунтованої ціни на
природний газ для населення, що,
як наслідок, спричинило підвищення тарифів на гарячу воду та
опалення, з 1 вересня підвищення тарифів на електроенергію на
30%, ініціювання територіальними
водоканалами підвищення тарифів
на холодну воду.
Профспілковий лідер наголосив:
у тексті Заяви йдеться про те, що
мірилом ефективності державної
соціальної політики має бути не
мільйонна кількість отримувачів
субсидій та соціальної допомоги,
а реалізоване конституційне право громадян на гідне життя за рахунок власної праці. Тому ФПУ, її
членські організації рішуче вимагають від соціальних партнерів –
Уряду та роботодавців – виконання
наступних вимог:
— негайно переглянути встановлену ціну на природний газ
для населення, а також тарифи на

опалення та гарячу воду, забезпечивши визначення їх на економічно обґрунтованому рівні;
— терміново внести зміни до
Державного бюджету України на
2016 рік щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму,
мінімальної заробітної плати та
мінімальної пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму,
та передбачити кошти для підвищення базового тарифного
розряду Єдиної тарифної сітки з
метою ліквідації грошового розриву з мінімальною заробітною
платою;
— роботодавцям усіх форм
власності спрямувати вивільнені кошти фонду оплати праці,
внаслідок зменшення з 1 січня
2016 року майже вдвічі розміру
ЄСВ, на підвищення з 1 липня
2016 року заробітної плати не
менш ніж на 15%;
— погасити до 1 жовтня 2016
року заборгованість з виплати заробітної плати.
У разі невиконання вимог профспілок, для захисту економічних і
соціальних інтересів працюючих
профспілки будуть відстоювати
конституційне право громадян на
достатній рівень життя усіма законними засобами.
Говорячи про конкретні пропозиції Ради ФПУ до роботодавців,
Григорій Осовий наголосив на
тому, що вони стосуються 4 головних напрямів. По-перше, профспілки вимагають підвищення не
менш ніж на 15% рівня заробітних плат для працівників завдяки вивільнення коштів внаслідок зменшення розміру ЄСВ.
«Це було би проявом політичної
волі з боку ФРУ, СПО сторони роботодавців, тому що вони показали
б своє бажання допомогти працюючої людині у таких складних
та навіть драматичних соціальноекономічних умовах», - підкреслив
Голова ФПУ. По-друге, мова йде
про продовження та логічне завершення переговорного процесу
щодо укладання Генеральної угоди на новий строк з тим, щоб врахувати пропозиції сторін, відстояти права та інтереси працівників.

Є розбіжності у профспілкової сторони та сторони роботодавців стосовно відсотків підвищення ставки заробітної плати. Роботодавці
декларують підвищення на 105%,
тоді як профспілки наполягають
на 115%. Сторони зараз взяли паузу на тиждень з тим, щоб за цей
час проаналізувати ситуацію з виконанням колективних договорів
та галузевих угод.
Ще одне актуальне питання –
про колективне-трудовий спір
з СПО сторони роботодавців
щодо заборгованості по зарплатам. Григорій Осовий, інші члени
профспілкової делегації проінформували про ситуацію в різних галузях щодо цього питання, висказали низку критичних зауважень та
пропозицій.
Під час зустрічі було обговорено
також питання стосовно списків
№1 та №2. Було наголошено , що
під час засідання Уряду представник СПО об’єднань профспілок
висловив застереження, щоб уточнення таких списків не призвело
би порізали по живому ті робочі
професії та місця, де умови праці
є дійсно шкідливими і важкими.
Тому договорились на трьохсторонній основі продовжити роботу щодо цього питання.
В обговоренні цих актуальних
та важливих питань взяли участь:
з профспілкової сторони - голова
Професійної спілки авіабудівників
України Ярема Жугаєвич, голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України
Анатолій Кубраченко, голова
Профспілки працівників житловокомунального господарства, місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення України
Олексій Романюк, заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр
Рябко; зі сторони Федерації роботодавців України – заступник
Голови Ради ФРУ Олег Шевчук.
Сторони домовились продовжити переговори і консультації та
провести наступну зустріч через
тиждень.

Ми цінуємо і шануємо Вашу роботу, шановні колеги! В День професійного
свята бажаємо Вам наснаги, терпіння, мудрості і віри в те, що Ви можете подолати всі вершини. Бажаємо Вам успіхів на професійній ниві,
сімейного благополуччя і миру!
ЦК ПАУ, Редакція газети «Авіабудівник України»

Зміни до Статуту
Профспілки зареєстровано
Рішенням державного реєстратора Міністерства
юстиції України від 17 червня 2016 року
№160/19-4 проведена державна реєстрація змін до
Статуту Профспілки авіабудівників України.
Реєстраційний номер справи: 1_074_043397_58
Код: 20820157505.
Завантажити текст Статуту Ви можете з сайту Укрпрофавіа.
Оригінал Статуту розміщено на онлайн-сервісі Міністерства юстиції
України.

Голова ФПУ Григорій
Осовий: «Колективні
переговори завершено
– Генугода має бути
підписана»
14 липня тристороння робоча комісія з
представників Уряду, профспілок і роботодавців
завершила колективні переговори з укладання
Генеральної угоди на 2016-2017 роки і схвалила
проект цієї Угоди.
Переговорний марафон, який тривав майже п’ять років добіг кінця. З
декількох основних розбіжностей, які стосуються розміру мінімальної
заробітної плати, тарифної оплати праці в бюджетній сфері остаточне
узгодження тривало 3 місяці з новим складом Уряду і СПО роботодавців,
керував спільною робочою комісією від профспілкової сторони - Голова
ПАУ Ярема Жугаєвич.
Таким чином проект нової Генеральної угоди тепер мають парафувати сторони: спільні представницькі органи і Кабінет Міністрів України.
Після цього уповноважені представники сторін отримають право на її
підписання.
Прес-центр ФПУ
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Мітинг на ДП «Завод 410 ЦА»
16 червня п.р. прес-служба
ДК «Укроборонпром»
опубліковала інформацію
про те, що керівником
Заводу 410 ЦА
призначений Віктор
Ганькевич. В повідомленні
зазначалось, що новому
керівництву доручено
у максимально короткі
терміни здійснити
внутрішній та зовнішній
аудит фінансовогосподарської діяльності
підприємства, залучити
фахових юристів та
фінансистів задля
налагодження його
роботи та забезпечити
прозорість функціонування
авіаційного заводу. Також
повідомлялось, що потужне
авіаційне підприємство має
бути інтегроване в загальну
систему кооперації
«Укроборонпрому»,
що забезпечить
подальший розвиток його
виробництва.
За інформацією прес-служби
рішення змінити менеджмент 410
заводу цивільної авіації викликане «системним опором з боку
підприємства співпрацювати з
«Укроборонпромом», ігноруванням
наказів, протидією виконанню органом управління своїх статутних
повноважень, а також небажанням
працювати прозоро та відкрито.
Також, незважаючи на саботаж
інформування Концерну про діяльність заводу та ненадання усіх
необхідних для цього документів,
фахівцями
«Укроборонпрому»
виявлені підозри стосовно мільйонних незаконних оборудок з коштами підприємства, невиконанням фінансового плану, та інше. У
зав’язку із відсутністю спростувань
цих підозр з боку заводу 410 ЦА вся
інформація по кожному окремому
факту можливих правопорушень
передана Концерном до правоохоронних органів (ГПУ, СБУ, МВС,
НАБУ)» – зазначено в заяві пресслужби концерну.
Інформація про зміну керівника
підприємства для багатьох працівників виявилась повною несподіванкою – адже 410 завод - успішне
підприємство, яке є одним з лідерів
Рейтингу соціально-економічного
розвитку галузі, де своєчасно виплачується заробітна плата, середній рівень якої вище за середню у
галузі, ведеться постійна робота по
отриманню нових замовлень. І раптово така інформація.
Саме тому було ухвалене рішення 17 червня провести мітинг трудового колективу, під час якого дати
оцінку всім подіям.
Вранці 17 червня на територію
підприємства прибув новопризначений керівник Віктор Ганькевич
разом зі своїм заступником і провів
нараду з профактивом підприємства
і керівниками структурних підрозділів заводу. В цей час біля головної
прохідної почали збиратися працівники підприємства, які вимагали
аби новий керівник вийшов до них
і пояснив, що відбувається. Віктор
Ганькевич вийшов до працівників
і повідомив, що мітинг перенесено
на 15-00, оскільки до цього часу

він має провести відповідні наради і увійти в курс справ по заводу.
Однак більшість учасників мітингу
з цим не погодилася і продовжила
акцію протесту, заодно перекривши
і рух по частині Воздухофлотського
проспекту біля заводу, внаслідок
чого було на кілька годин паралізовано рух громадського транспорту.
Вони вимагали зустрічі з керівництвом ДК «Укроборонпром».
Учасники акції протесту обурювалися, що їх поставили перед
фактом і навіть не спитали їхньої
думки щодо зміни керівництва. За
їх словами, попередній директор
підприємства Ластівка, прийшовши
на завод «зі сторони», вже встиг наробити лиха. Сергія Подрєзу вони
знають не один десяток років, він
запобіг банкрутству підприємства,
з аутсайдерів вивів його на лідерські позиції. А тепер, коли він «підняв» завод, на його місце призначили іншу людину, яка немає жодного
стосунку до підприємства, не знає
ні його специфіки, ні його проблем,
ні безлічі інших нюансів, які є в такій високотехнологічній галузі як
авіабудування.
За словами учасників акції протесту їхній керівник знаходився на
лікарняному, коли стало відомо, що
його звільнили. Вони вважають,
що це незаконно, а тому керівником підприємства на даний час є
т.в.о. генерального директора – заступник генерального директора
- технічний директор Володимир
Жигінас. Працівники впевнені,
що Сергій Подрєза оскаржить наказ про його звільнення у суді і
обов’язково виграє, незважаючи на
те, що всі суди, на їхню думку, підконтрольні нинішній владі. Також
вони висловили впевненість у тому,
що будуть приймати участь у судових засіданнях і висловлювати
свою підтримку Сергію Подрєзі.
Працівники підприємства зателефонували на гарячі лінії низки
телеканалів і запросили їх приїхати і висвітити акцію протесту, щоб
вся країна знала чому вони ведуть
боротьбу. Зокрема, за нашою інформацією, вони запросили знімальні
групи телеканалів «1+1», «112»,
«Інтер», «5 каналу» тощо. Але жоден з них так і не приїхав упродовж

дня, незважаючи на те, що система
«Яндекс-Пробки» показувала кількакилометровий затор в районі 410
заводу і пояснювала це страйком
працівників. Така неординарна подія в робочий день у Києві не викликала жодної цікавості у наших
телевізійників.
Щоправда, о другій половині дня
приїхала знімальна група Першого
національного каналу. Проте у деяких працівників з’явилася думка,
що її запросив новий директор, а
тому на телеканалі з’явиться заангажований репортаж. Тому було
вирішено не пускати до адміністративної будівлі всіх журналістів,
включаючи і представника газети
«Авіабудівник України», оскільки
працівники боялися, що новий керівник підприємства «домовиться з
журналістами».
Перший канал отримав коментар
у голови ПО ПАУ на ДП «Завод 410
ЦА» Антона Смородіна, який зазначив, що підприємство є унікальним і спеціалізується на капітальному ремонті літаків «Антонов» та
авіадвигунів Д-36. Тому колектив
вважає, що спроби зміни керівника
підприємства є намаганням заволодіти таким важливим активом столиці, як завод.
Учасники акції протесту розмістили біля прохідної транспаранти, в
яких вимагали забрати руки геть від
пана Подрєзи та інформацію про
корупцію в ДК «Укроборонпром».
Тим
часом
на
підприємство прибув представник ДК
«Укроборонпром». Він провів нараду з керівництвом заводу і керівниками структурних підрозділів. Оскільки деякі працівники не
допустили журналістів до участі в
цій нараді, про що саме була нарада
сказати не можемо.
Нарешті ввечері в одному з ангарів підприємства відбувся мітинг.
Перед працівниками підприємства
виступив новопризначений керівник Віктор Ганькевич, який зазначив, що його було призначено керівництвом ДК «Укроборонпром»
на заміну попередника, якого підозрюють в зловживаннях. На своїй
посаді він буде докладати максимум зусиль для того, щоб підприємство ефективно працювало і надалі,

інтегрувалося в авіабудівний кластер ДК «Укроборонпром».
Справжній шквал запитань,
критики і дорікань обрушився на
Віктора Ганькевича з боку працівників заводу. Що цікаво, виступили
всі емоційно, від «душі», незалежно від посад і віку. Серед виступів
прозвучали такі головні тези:
— на авіабудівні підприємства
потрібно призначати людей, які як
мінімум мають авіаційну освіту
та стаж роботи в галузі не менше
п’яти років;
— керівниками підприємств мають призначатися люди, які мають
довіру у трудових колективів, які
своїми заслугами перед галуззю
продемонстрували бажання розвивати підприємства;
— недоцільність функціонування
ДК «Укроборонпром», чиновників
якого утримують робітники у т.ч.
410 заводу. На думку працівників,
завод добре працював і до його
приєднання до коцерну. Зараз же
він має платити внески до концерну, які невідомо куди йдуть, замість
того щоб за рахунок цих коштів
збільшити заробітну плату;
— про те, чому концерн не вживає належних заходів для порятунку інших авіабудівних підприємств,
де люди місяцями не отримують заробітну плату, у той час як втручається у роботу повноцінно функціонуючого 410 заводу, де немає таких
проблем.
Працівники вважають, що відповідно до чинного законодавства
про трудові колективи кандидатура

керівника підприємства має бути
узгоджена з ними.
Обурення у деяких працівників
викликала і трудова діяльність новопризначеного керівника – за їх
словами в нього містяться 36 записів у трудовій книжці, а отже 410
завод стане для нього черговою сходинкою в його кар’єрі.
Декілька працівників обурювалися тим, що ДК «Укроборонпром»
влаштував на підприємстві справжній «терор» своїми перевірками,
вимагаючи надання купи документів, які подавалися працівниками
заводу своєчасно, як і вимагали
комісії концерну. Але зі свого боку,
концерн і досі не надав підприємству акт перевірки, хоча мав це зробити два тижні назад. «То чому ми
маємо платити за цей терор зі своїх
грошей, які заробляємо кров’ю і потом» – запитували вони?
За словами працівників, якщо
у концерну є підозри щодо Сергія
Подрєзи, то він має звернутися до
правоохоронних органів з цього
приводу, а не звільняти керівника.
Якщо вони доведуть правомірність
претензій, тоді можна і буде говорити про звільнення.
Сильно обурило працівників і те,
що за цілий день до них так ніхто і
не приїхав з ДК «Укроборонпром»,
не пояснив ситуацію. «Невже ми
платимо їм таку малу зарплату, що
вони знехтували нами?» - обурювався один з працівників.
Не влаштувала працівників і відповідь новопризначеного керівника
щодо його плану соціально-економічного розвитку підприємства.
Вони дали зрозуміти, що Сергій
Подрєза постійно радився з працівниками, тримав їх у курсі справ,
то ж вони краще за нового директора знають, як може розвиватися
підприємство. Також вони дали
зрозуміти, що нікому не дозволять
експериментувати над собою, коментуючи заяву Віктора Ганькевича
про те, що він буде освоювати авіаційну справу в процесі роботи.
Один з працівників зауважив пану Ганькевичу, що ДК
«Укроборонпром» негарно з ним
поступив, кинувши фактично на
амбразуру, не представивши його
трудовому колективу належним
чином.
Не менш обурило працівників і
те, що їм було призначено нового
керівника не тільки поза конкурсом,
але і без приставки «в.о.», на що
Віктор Володимирович зазначив,
що таким є порядок призначення
керівників на державних підприємств. На це працівники звернули
увагу на те, що на ХДАВП і досі
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керує в.о. генерального директора. Також їх обурило те, що
в звинуваченнях концерну міститься інформація щодо небажання пана Подрєзи працювати
відкрито і прозоро, у той час як
сам концерн все робить таємно і
приховано від народу.
Всі виступи були емоційними, бурхливими. Ми публікуємо
лише незначну частину всіх питань і заяв, які були висловлені
під час акції протесту та мітингу,
адже тоді не вистачить шпальт в
газеті.
Підсумував всі виступи голова
Ради трудового колективу підприємства пан Нечаєв. Він зазначив, що потрібно дати час – два
тижні – на виконання вимог колективу. Якщо ж в концерні не схаменуться, наступного разу працівники
можуть вдатися до пікетування ДК
«Укроборонпром».
Тим часом, ДК «Укроборонпром»
того ж дня розповсюдив інформацію про те, що новопризначений керівник ДП «Завод 410 ЦА»
Віктор Ганькевич вже звернувся до
повноважених органів державної
влади з проханням перевірити прозорість
фінансово-господарської
діяльності підприємства за останні
роки. За попередніми перевірками
комісій ДК «Укроборонпром» виявлені підозри стосовно мільйонних
незаконних оборудок з коштами

підприємства.
«Підприємство системно відмовляло Концерну у наданні необхідних документів для роз’яснення
будь-яких ситуацій його діяльності,
що викликали підозру. Наприклад,
минуле керівництво не надало
підтверджень щодо заборгованості 410 заводу ЦА перед ТОВ
«Центрбудмеханізація» на суму
33,87 млн грн. за ремонтні роботи. Питання виникають й по самому підприємству. Із офіційних
джерел відомо, що дана юридична
особо відсутня за зареєстрованою
адресою, має податковий борг
перед бюджетом, а її засновник
двічі притягався до кримінальної

відповідальності.
Незважаючи на опір адміністрації
заводу, комісія «Укроборонпром»
виявила низку й інших можливих
порушень фінансово-господарської
діяльності:
— ймовірне завдання збитків через безоплатну передачу інозамовнику виробів на суму 5,4 млн. дол.
США, попри заборону таких дій
Законом (ч.5 ст.75 Господарського
кодексу України);
— надання з 2013 року заводом
послуг із стоянки повітряних суден
за заниженими тарифами, можливе
недоотримання доходу в сумі 2,5
млн. грн.;
—
штучне
завищення

фінансового результату підприємства, через неповне висвітлення
у фінансовій звітності фактичних
господарських операцій;
— недотримання фінансового
плану.
Окремої уваги заслуговують результати вибіркового моніторингу
платежів 410 заводу ЦА. За три місяці встановлено значні завищення
ціни у закупівлі товарно-матеріальних цінностей, у деяких випадках –
ціни завищенні на понад 50%.
Враховуючи всі ці факти та відсутність спростувань цих підозр
з боку минулого керівництва 410
заводу ЦА, ДК «Укроборонпром»
назначив нового керівника свого
підприємства-учасника.
Віктору

Ганькевичу доручено у максимально короткі терміни здійснити внутрішній та зовнішній аудит
фінансово-господарської
діяльності
підприємства,
залучити
фахових юристів та фінансистів
задля налагодження його роботи
та забезпечити прозорість функціонування авіаційного заводу»
- говориться у повідомленні пресслужби концерну.
Від редакції: з метою збереження об’єктивності і висвітлення всіх
точок зору на події ми готові оприлюднити коментарі по цій ситуації
від всіх зацікавлених сторін.
Олександр ПАЛІЙ

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ
коллективов, которых знают и видели
в работе, и могут спрогнозировать, что
они будут делать. А «темные лошадки» народом никогда не приветствовались.

Александр Суровцев, вице-президент «Ассоциации «Укравиапром»:
— Когда мы узнали о том, что руководство концерна приняло решение о
разорвании контракта с Сергеем Михайловичем Подрезой и назначении
нового руководителя на ГП «Завод 410
ГА», то были этой новостью неприятно
удивлены.
Наша Ассоциация всегда была сторонником того, чтобы при назначении
любого руководителя предприятия
учитывалась позиция ЦК Профсоюза
авиастроителей Украины, первичные
организации которого представляют
интересы трудовых коллективов. Ведь
кто такой руководитель предприятия
на сегодняшний день? Это человек,
который распоряжается активами
предприятия, разрабатывает стратегию его развития, является лицом
предприятия в переговорах с иностранными партнерами. И трудовой
коллектив должен знать, кто им будет
руководить, насколько этот человек
компетентен, честен и порядочен.
Любые назначения на предприятия
сторонних людей, которые не прошли
авиастроительную закалку, воспринимаются у людей негативно. Работники предприятий предпочтут таким
назначенцам выходцев из трудовых

Кроме того, любой кандидат на должность руководителя такого предприятия должен иметь не только опыт работы, но и авиационное образование.
Мы уже имели немало примеров, когда руководителей молочных и мясных
комбинатов ставили во главе высокотехнологических машиностроительных предприятий, и это приводило к
их развалу. Также большое значение
имеет его авторитет в отрасли и среди
зарубежных партнеров. Если новоназначенцы не имеют за спиной солидного послужного списка в отрасли, то
таких людей партнеры будут обходить
стороной.
Сергей Михайлович Подреза – грамотный специалист, производственник,
прошедший суровую жизненную школу. При нем предприятие расцвело,
трудовой коллектив забыл, что такое
невыплата зарплаты и простои предприятия. Все видели его в работе. Он
не сидел в кабинете и раздавал распоряжения, а постоянно был с работниками, интересовался всем, огромную
работу проводил по заключению новых контрактов. До недавнего времени ГП «Завод 410 ГА» был лидером
отраслевого рейтинга. Менять такого
человека на фоне кадровых провалов
по многим другим предприятиям совершенно абсурдно.
Что касается обвинений в его адрес,
то на данный момент нет решений судов о том, что его вина доказана, а в
нашей стране, как известно, действует
принцип презумпции невиновности.
Уволить человека только из-за того,
что у кого-то появились подозрения
в том, что он что-то нарушал, невозможно.

Отдельно хотел бы отметить и тот
факт, что Сергей Михайлович не совсем обычный руководитель предприятия, которых множество. А один из
немногих профессионалов, который
знает свое дело. Является выходцем из трудового коллектива завода,
где начинал с рядовых должностей
и дорос до должности руководителя.
В таком серьезном предприятии как
«Укрспецэкспорт» занимал высокую
должность, занимаясь вопросами заключения контрактов. Также он принимал участие в работе Наблюдательного Совета ГК «Укроборонпром» на
протяжении нескольких лет, работал
вместе с Героем Украины Александром Галуненко, который, я уверен,
сможет подтвердить мои слова о высоком профессионализме Сергея Подрезы.
Сейчас, насколько я знаю, Сергей
Подреза обжаловал свое увольнение в судебном порядке. Ведь его не
только уволили по недоказанным и не
установленным в судебном порядке
обвинениям, но еще и в момент его
нахождения на больничном, что является грубым нарушением трудового
законодательства. Этим решением
взбудоражили трудовой коллектив и
всю авиационную общественность.
Мы надеемся на то, что данная спорная ситуация благополучно разрешится в пользу трудового коллектива в
кратчайшие сроки. Сейчас, когда страна находится в глубоком социальноэкономическом кризисе, наши предприятия должны активно работать, как
в плане наращивания объемов производства, так и в поиске новых заказов.

їхніх проблемних питань, у т.ч. і захисту керівників підприємств від можливих
незаконних звільнень.

Віктор Салюта, Голова Об’єднання
організацій авіаційної промисловості України:
— На мою думку, в авіабудівній галузі,
яка є невід’ємною частиною оборонно-промислового комплексу України,
будь-які публічні конфлікти є небажаними. Вони негативно впливають на
наш міжнародний імідж, можуть становити загрозу зірвання важливих контрактів із зарубіжними партнерами. Тому
будь-які проблемні питання та непорозуміння необхідно «знімати» шляхом
переговорного процесу. І Об’єднання
готове долучитися до такого процесу
на будь-якій його стадії.
Об’єднання організацій роботодавців
авіаційної промисловості України виходить з того, що всі конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у
правовій площині. У разі ж, якщо не
можливо розв’язати конфлікт шляхом
переговорів та через мирову угоду –
крапку в таких питаннях ставить лише
суд.
Це стосується як питань розірвання
контракту з керівником будь-якого підприємства, так і відсторонення його від
посади та інших ключових кадрових
управлінських рішень.
Метою створення Об’єднання було
допомогти підприємствам у вирішенні

Разом з тим, я хочу зазначити, що для
того, щоб Об’єднання могло долучитися до розв’язання конфлікту, необхідне
відповідне звернення однієї зі сторін.
Об’єднання роботодавців отримало
звернення від керівництва ДП «Завод 410 ЦА» на підставі статті 21 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії
діяльності» та статутних завдань. В
ньому підприємство просило направити уповноважену особу для участі
у процесі перевірки члена Організації
роботодавців авіаційної промисловості м. Києва (яке входить до складу
Об’єднання) – ДП «Завод 410 ЦА» комісією ДК «Укроборонпром».
Ми направили уповноваженого представника – досвідченого юриста Попова В.В. для участі в роботі комісії.
Представник діяв на підставі довіреності, виданої Об’єднанням, протягом
всього процесу перевірки. Завданням
представника в роботі комісії було
представництво законних інтересів
підприємства. Наразі чекаємо на висновки комісії.
Для уникнення подібних ситуацій у майбутньому, необхідно аби Об’єднання
було залучено до процесів кадрового
підбору, розробки критеріїв, відповідно
до яких будуть призначатися керівники
підприємств, перевірок у складі перевіряючих комісій будь-якого рівня.
Наше Об’єднання готове взяти участь
у примиренні сторін. Закликаю всі сторони до діалогу і взаємопорозуміння.
ДП «Завод 410 ЦА» має працювати
стабільно і зміцнювати нашу галузь і
економіку держави.

Авіабудівник України

№ 13 (221), липень 2016

4

СПОРТ

XV Ювілейна Спартакіада Профспілки
авіабудівників України – змагання кращих!
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДП «Новатор», ДП «ДержККБ
«Луч», ДП «Завод 410 ЦА».

24-29 червня 2016 року у
м.Коблеве (Миколаївська
обл.), на базі «Парадіз»,
відбулась XV Ювілейна
Спартакіада Профспілки
авіабудівників України!
Організаторами
виступили:

Спартакіади

— ДК «Укроборонпром»;
— Асоціація підприємств авіаційної
промисловості
України
«Укравіапром»;
— Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості
України;
— Центральна Рада фізкультурноспортивного товариства «Україна»;
—
Профспілка
України;

авіабудівників

— підприємства і організації галузі.
У відкритті прийняли участь Голова
Центральної Ради ФСТ «Україна»
Микола Ципло та його заступник Наталія Омельчук, Голова
Профспілки авіабудівників України
Ярема Жугаєвич, заступник керівника апарату ДК «Укроборонпром»
Андрій Бабич, Голова Об’єднання
роботодавців авіаційної промисловості України Віктор Салюта, а також голови первинних організацій
Профспілки.
У змаганнях з таких видів спорту
як армспорт, гирьовий спорт, легка
атлетика, настільний теніс, футзал,
шахи та шашки взяли участь команди підприємств авіаційної промисловості України: АТ «Мотор Січ», ДП
«Івченко-Прогрес», ДП «Антонов»,
СЗ «Антонов», ДАХК «Артем», ДП
«МФ «Артем», ДП «ХМЗ «ФЕД»,

Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не
поділяючи точки зору автора. Відповідальність
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Спартакіада проводилась, як захід
по закріпленню молоді на підприємствах галузі, виховання в них морально-вольових і військово-патріотичних
якостей для майбутніх захисників
Батьківщини, зміцнення здоров’я працівників підприємств і їх творчого
довголіття.
У фінальних змаганнях з семи видів
спорту – армспорту, гирьового спорту,
легкої атлетики, настільного тенісу,
шахів шашок та футзалу взяли участь
спортивні колективи з 12 підприємств
галузі і команда ДК «Укроборонпром».
Всього у заходах Спартакіади були задіяні 253 (у 2015 - 242) спортсменіввиробничників і запрошених з різних
регіонів країни.
Всього учасниками змагань було
завойовано 60 золотих, 52 срібних 36
бронзових медалей.
У загальнокомандному заліку переможцями стали:
По групі А:

підприємства - Антоненко О.А., голова ПО ПАУ - Шаповалов Л.П.);
ІІІ місце – ДП «ДержККБ «Луч»
(керівник підприємства - Коростельов
О.П., голова ПО ПАУ - Бацюн Т.П.).
У змаганнях по футзалу перше місце завоювала команда СЗ «Антонов»,
друге

місце

посіла

команда

ДП

«Антонов», а третє місце заняла команда ДП «Завод 410 ЦА».
Детальні результати змагань можна
подивитися на сайті Профспілки.
Результати,

здобуті

учасниками

фінальних змагань, продемонстрували, що частина підприємств галузі і
профспілкові комітети на них приділяють належну увагу фізкультурномасовій і спортивній роботі в трудових колективах.
Підведені підсумки ХV галузевої
Спартакіади засвідчили, що представники галузі зможуть гідно представити
авіабудівників на ХХІ Всеукраїнській

І місце – ПАТ «Мотор Січ» (керівник підприємства - Богуслаєв В.О.,
голова ПО ПАУ - Труш М.І.);

міжгалузевій

Спартакіаді

трудя-

щих

промислової

сфери

IІ місце – - ДП «Івченко - Прогрес»
(керівник підприємства - Кравченко
І.Ф.,голова ПО ПАУ - Харкін С.Г.);

плановано на вересень 2016 року.

IIІ місце - ДАХК «Артем» (керівник
підприємства - Коробов В.К., голова
ПО ПАУ - Кельїн О.Д.).

на наступній, XVI Спаратакіаді ПАУ.

По групі Б:
І місце - ДП «ХМЗ «ФЕД» (керівник
підприємства - Пащенко О.Ю., голова
ПО ПАУ - Тиндік В.Т.);
ІІ місце - ПАТ «ВАЗ» (керівник

Видруковано в ТОВ “Поліграфцентр”.
м. Київ, вул. Кирилівська, 86.
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України

і транспорту, проведення якої заЩиро дякуємо всім організаторам і
учасникам Спартакіади і до зустрічі
Висловлюємо подяку профспілковим комітетам ДП «Івченко-Прогрес»,
ДАХК «Артем», ПАТ «ВАЗ» і журналісту Юрію Бондаренку за надані
фото.
Вл. інф.
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