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ГАЗЕТІ «АВІАБУДІВНИК УКРАЇНИ» ВИПОВНИЛОСЬ 10 РОКІВ

Вітаємо із підписанням
Галузевої Угоди!
22 серпня п.р. сторони соціального діалогу завершили підписання Галузевої Угоди авіаційної промисловості на 2016-2018 рр.
Таким чином, нарешті, успішно завершилися п’ятирічні перемовини з
укладення нової Угоди.
Нагадаємо, що процес укладення нової Галузевої Угоди почав
«гальмувати» у 2011-2012 рр,

коли розпочався процес так
званої адміністративної реформи, внаслідок чого сторони
соціального діалогу від державної
сторони не могли взяти на себе
відповідальність за підписання
Угоди.

Завдяки спільним зусиллям всіх
представників сторін соціального
діалогу після непростих перемовин
Угоду було підписано. Серед її
підписантів – Перший віце-прем’єрміністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан

Кубів, генеральний директор
ДК «Укроборонпром» Роман
Романов, Голова Об’єднання
організацій роботодавців авіаційної
промисловості України Віктор
Салюта, Президент Асоціації
«Укравіапром»

Підписано Генеральну Угоду
23 серпня у приміщенні
Клубу Кабінету Міністрів
України відбулась
урочиста церемонія
підписання Генеральної
угоди на 2016-2017
роки, в якій взяли
участь Керівник СПО
об’єднань профспілок,
Голова ФПУ Григорій
Осовий, Прем’єр-міністр
України Володимир
Гройсман, перший
заступник голови СПО
роботодавців Олексій
Мирошниченко, міністр
соціальної політики
України Андрій Рева.
На заході були присутніми
та поставили свої підписи під
документом керівники членських організацій ФПУ та всеукраїнських репрезентативних
об’єднань профспілок на національному рівні (від Профспілки
авіабудівників України свій

підпис поставив Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич).
Під час церемонії підписання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і
норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин в Україні на 2016-2017
роки Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман назвав
символічним, що підписання
Угоди відбувається напередодні
ювілейного Дня Незалежності
нашої держави. «Сьогодні ми
підписуємо тристоронню угоду
між профспілками, роботодавцями і Урядом. Угоду, яка покликана розпочати нову історію
наших взаємостосунків щодо
форм соціально-економічної політики держави, щодо розвитку
національної економіки, і найголовніше - ми маємо створити
належні умови для праці. Ми
маємо виробляти конкурентний
продукт, ми маємо забезпечити
достойну заробітну плату для

українських громадян», - сказав
Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив,
що Уряд вперше з 1993 року
ухвалив розпорядження щодо
підписання цієї тристоронньої
Угоди.
Голова Уряду зауважив, що
потрібно змінювати державу,
зокрема економічно, та робити
все для того, щоб український
громадянин був заможним. «Я
переконаний у тому, що це може
зробити не хтось окремо, а тільки разом, коли ми об’єднуємо
зусилля», - наголосив він.
Прем’єр-міністр
закликав
міністерства до поглиблення
співпраці з профспілками, федерацією роботодавців, експертним середовищем для підвищення професійності рішень,
що готуються.
Голова Уряду також подякував
профспілкам за конструктивну
позицію, зокрема під час зустрічі у рамках загальноукраїнської

акції профспілок.
— Укладення Генеральної угоди
на новий строк знаменує собою
завершення тривалого і досить
непростого процесу тристоронніх колективних переговорів,
— наголосив Г.Осовий під час
урочистого засідання. — Її підписання напередодні важливої
у житті українського суспільства події — Дня незалежності
України свідчить про можливість консолідації влади, бізнесу і працівників задля кращого майбутнього, — підкреслив
профспілковий лідер.
В ході підписання Генеральної Угоди Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич мав розмову
з Прем’єр-міністром України
Володимиром Гройсманом та
Першим віце-прем’єр-міністром
- Міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном
Кубівим щодо державної підтримки авіабудівної галузі.

ДЕРЖАВНОМУ КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» ВИПОВНИЛОСЯ 5 РОКІВ!
Генеральному директору ДК «Укроборонпром»
Романову Р.А.
Шановний Романе Анатолійовичу!
Від імені Профспілки авіабудівників України щиро вітаю Вас з
визначною подією – 5-річчям з дня утворення Державного концерну «Укроборонпром»!
Непростий шлях становлення пройшов концерн за ці роки.
Приємно відзначити, що з часу Вашого призначення керівником
концерну в його діяльності намітились суттєві позитивні зміни –
відкритість і прозорість, інтенсифікація соціального діалогу.
За останні роки концерн нарешті почав виконувати своє основне
призначення - підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу в економіці країни (збільшення обсягу виробництва
та продаж, збільшення виробітку на одного працюючого та рівня
середньої заробітної плати, збільшення податкових платежів тощо).
Авангардом ДК «Укроборонпром» стали підприємства авіабудівної галузі – найбільшої складової оборонно-промислового комплексу України, які активно працюють для зміцнення обороноздатності
нашої країни, над освоєнням нових авіаційних ринків.
Важливим нашим спільним досягненням стало укладення
Галузевої Угоди авіаційної промисловості України на 2016-2018

роки – довготривалий п’ятирічний процес переговорів завдяки особисто Вашій, Романе Анатолійовичу, позиції і підтримці завершився
позитивним результатом, який в свою чергу сприятиме покращенню
соціально-економічного розвитку підприємств галузі.
Нам імпонує те, що питання соціальної відповідальності роботодавців перед трудовими колективами в концерні розглядаються як
пріоритетні.
Вітаючи Вас і весь колектив концерну з нагоди першого ювілею,
бажаємо Вам подальших успіхів у роботі, безумовного збільшення
обсягів виробництва на підприємствах концерну, освоєння нових
міжнародних ринків, технологічних проривів у виробничих питаннях, а загалом – високої результативності в роботі!
Підприємства ДК «Укроборонпром» - гордість нашої держави, бажаємо Вам їх не лише зберегти, а й вивести на новий рівень розвитку відповідно до міжнародних стандартів!
Сподіваємось, що і надалі між Профспілкою авіабудівників
України і концерном буде розвиватись соціальний діалог на благо
всіх працівників авіабудівної галузі.
З великою пошаною Голова Профспілки Ярема Жугаєвич

Валерій Шмаров, Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич.
На даний час Угода передана
на повідомчу реєстрацію до
Міністерства соціальної політики
України.

Радіо СЗ «Антонов»
— 60 років!
В серпні поточного року
виповнилась важлива
ювілейна дата у заводського
радіомовлення СЗ «Антонов»
- 60 років з дня першої
радіопередачі.
Яскравою зіркою сяє радіо СЗ «Антонов»,
адже його передачі завжди актуальні і на
часі, а інформація має важливий характер.
Працівники із заводських радіопередач постійно дізнаються про життя країни та галузі,
діяльність Профспілки та її первинної організації, про людей праці.
Заводське радіомовлення благотворно
впливає на морально-психологічний клімат
у колективі, сприяє підвищенню виробничих
показників, проводить просвітницьку роботу
у колективі.
Очолює заводське радіомовлення Василь
Полонський – людина надзвичайно талановита і принципова. Його чесність і порядність, любов до праці і авіаційний патріотизм
роблять заводські радіопередачі не тільки
змістовними і цікавими, але й яскравими і
неперевершеними. Ще однією важливою
рисою керівника заводського радіо Василя
Петровича Полонського є його надзвичайна компетентність, що має неабияке вагоме
значення для журналістської праці в авіабудівній галузі.
Всі ці якості головного редактора заводського радіо та підтримка його з боку адміністрації і профкому СЗ «Антонов» зробили заводське радіомовлення авторитетним засобом
масової інформації, як на самому підприємстві, так і в галузі в цілому.
Вітаючи весь трудовий колектив СЗ «Антонов» з цією важливою подією, бажаємо заводському радіомовленню і його редактору
залишатися і надалі на вістрі подій. Нехай
ваше слово постійно дарує людям праці радість і натхнення!
ЦК ПАУ, редакція газети
«Авіабудівник України»
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Новости отечественного вертолетостроения
Как сообщает сайт
Минобороны «Народная
армия», Запорожское
предприятие «Мотор
Сич» разработало
уникальный
транспортно-боевой
вертолет Ми-8МСБ-В,
способный летать даже
после отказа двигателя.
Существенное преимущество
этого вертолета заключается в
том, что он комплектуется современными двигателями ТВ3117ВМА СБМ 1В 4Е серии.
Чтобы создать запас мощности,
двигатель специально дефорсировали (увеличили камеру
сгорания), причем удалось сохранить имеющийся редуктор.
Теперь даже в случае выхода из
строя одного из двигателей вертолет сможет выполнять задачи
на втором, работая в режиме
так называемой «чрезвычайной
ситуации».
Вертолет сможет быстро отрываться от земли даже при
максимальной загруженности,
а также подниматься на высоту
более 2 тысяч метров над уровнем моря (но и это не предел,
рекорд – 9155 метров).
«Вертолет может использоваться и в холод, и в жару, и в
условиях высокогорья. Находясь

на рекордных для вертолетов
высотах, даже в условиях разреженного воздуха или температуры окружающей среды 52
градуса по Цельсию, вертолет
не теряет мощности благодаря
новым двигателям. Фактически,
создана универсальная, всепогодная машина», — говорят
производители.
Кроме того, вертолет способен
эффективно уничтожать бронированную технику, огневые
точки и живую силу противника
с помощью установленного вооружения — управляемое и неуправляемое ракетное, бомбардировочное, стрелково-пушечное,
а также система минирования.
Воздушная
машина
может
транспортировать грузы и технику, личный состав — десант

с вооружением или раненых
на носилках, а также участвовать в поисково-спасательных
операциях.
На Ми-8МСБ-В установлена
лазерная система формирования
прицельной марки ФПМ-01КВ.
Она обеспечивает возможность
оперативного боевого применения неуправляемых средств
поражения. Эта система также
позволяет выполнять стрельбу
из неподвижных артиллерийских установок вертолета ночью
при наблюдении наземной цели
сквозь очки ночного видения.
ФПМ-01КВ может использоваться еще и как резервная система прицеливания во время
применения тепловизоров типа
FLIR.
На Ми-8МСБ-В установлена

также станция оптико-электронного подавления «Адрос», которая обеспечивает высокоэффективную защиту вертолета от
управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения
различных типов.
Также
«Мотор
Сич»
анонсировала выпуск «вертолета
будущего» уже в следующем
году. По словам Вячеслава
Богуслаева, главы украинского
предприятия, речь идет о новом
пассажирском вертолете весом
в четыре с половиной тонны,
- информирует сайт «Навколо
нас».
Он также отметил, что в
настоящее время над созданием
«вертолета будущего» работает
триста человек. В следующем
году новый МСБ-2 намерены
сертифицировать,
добавив,
что все работы идут по
предварительно
намеченному
плану.
Вячеслав Богуслаев сообщил,
что за десять лет работы с
программами в данной области
люди научились идти на контакт
с авиационной администрацией,
а также с разными центрами,
которые в настоящее время
занимаются
сертификацией
отдельных модулей вертолета
или узлов.

В продолжении темы о росте цен на природный газ и жилищнокоммунальные услуги. Комментарии участников.

Людмила Василенко, профактивистка, г. Запорожье:
Я категорически недовольна
решением Правительства.
Помимо своей основной
работы экономистом, я
являюсь председателем
ЖСК своего дома. Сейчас
мы имеем положительный
баланс – люди в целом нормально оплачивают услуги
ЖКХ. Если будет такое повышение цен, это будет просто
катастрофа. При зарплатах
в 4-5 тыс грн (и это в лучшем
случае) устанавливать тариф
в 2-3 тыс грн за квартиру
просто преступление. И
снова мы получим массовые
неплатежи. Мне совершенно непонятно, как все это
увязывается с тем, что «мы
идем в Европу», как говорят
наши политики? Но почему
вы не взяли европейский
уровень зарплаты? Хотя бы
минимальную! Я 8 лет назад
была в Люксембурге. Так там
зарплата была уже тогда 7-8
тыс евро! А наши люди не
могут даже мечтать даже о
10% такой зарплаты. Но зато
им дают цены как в Европе.
Когда я возглавила ЖСК, то

наш дом имел баланс -90
тыс грн, а сейчас имеет +200
тыс грн. С трудом вылезли
с долгов. Только горячая
вода и газ в месяц жильцам
дома обходится в 90 тыс грн.
А правительство увеличило
цены, и теперь только этот
вид услуг обойдется дому в
3-4 раза дороже. А откуда
столько денег взять?
Я считаю, что работающий
человек должен зарабатывать не только на оплату
тарифов, а на достойную
жизнь, на образование
детей, на содержание семьи.
То, что сейчас происходит в
стране – это геноцид против
украинского народа. И все
это происходит под лозунгами псевдопатриотизма.

Виктория Ющенко, профактивистка, г. Киев:
Такое резкое повышение цен
для населения не может не
вызвать справедливого возмущения у людей. Ведь если
настолько сильно выросли
тарифы и цены, то за что
мы будем жить? Как после
оплаты «коммуналки» купить
продукты питания и одежду,
оплатить транспортные

услуги? Как заплатить за
лекарства, обучение? Моему
сыну 8 лет, я его летом
еще должна и оздоровить.
Вы же видите какая у нас
ужасная экология? При этом,
качество предоставляемых
нам услуг ЖКХ не только не
повысилось до европейского,
а уже стало намного хуже
советского. Мы платим непонятно за что. Нам присылают
платежки, где все расписано,
но на практике мы этих услуг
практически не видим. А
что касается субсидий – то
почему работающие люди
должны идти с протянутой
рукой получать какую-то подачку? Дайте нам европейский уровень зарплат и мы
будем платить по европейским ценам!

Володимир Швець,
профактивіст, м. Київ:
- Як можна підвищувати ціни,
коли у нас народ і так ледве
кінці з кінцями зводить?
Заради чого підвищувати?
Щоб ми стали краще жити?
Хіба в це хтось повірить?
Нехай Уряд краще підвищить
заробітну плату, пенсії,

стипендії людям, подбає
про нові робочі місця,
про покращення умов
праці, про відкриття
нових підприємств.
Стосовно субсидії.
Звідки кошти на неї
будуть братися? Так,
саме з наших податків.
То що це виходить? У
нас забрали, щоб нам
потім трохи віддати?

Кошти Дербюджету
мають йти на сталий
економічний розвиток, а
не на субсидії. Незначна
частина населення
дійсно має отримувати
допомогу від держави.
Але коли її потребує
більше половини
населення, то про яку
економіку ми говоримо?

Импортозамещение
через замену
отечественных
двигателей на
импортные?
Подписание меморандума о сотрудничестве ГП «Антонов» с американской General
Electrіc в сфере поставок двигателей —
предательство интересов Украины и наукоемких предприятий страны. Так считает
народный депутат Украины, президент АО
«Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Об
этом он написал в своей статье в газете
«Голос Украины».
«Министр Омелян то ли сделал вид, то
ли действительно не знает, что самолеты
марки Антонов прославились с двигателями украинского разработчика — государственного предприятия Ивченко-Прогресс
и украинского производителя — известной
во всем мире компании Мотор Сич, продукция которой в настоящее время эксплуатируется в более чем ста странах. Запорожская корпорация А. Ивченко, куда входят
вышеназванные предприятия, — такая же
авиадвигателестроительная компания, как
и General Electrіc. При этом она — своя,
отечественная, налоги платит в государственную казну Украины, и работают на
ней украинцы», — отмечает Вячеслав Богуслаев.
Глава Мотор Сич отметил, что «подписание меморандума преподносится как высочайшее достижение». «На самом же деле
эта сделка, по-другому и не назовешь, есть
не что иное, как предательство интересов
Украины и наукоемких предприятий с высокой добавленной стоимостью», — написал
депутат.
В комментарии ЛІГА.net министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян,
которому была адресована критика, отметил, что считает подписание меморандума
с General Electrіc «шагом вперед». «Это
не я подписывал документ, а корпорация
Антонов. Поэтому вопрос к ним… Мотор
Сич производит прекрасные двигатели
для вертолетов, но авиационные требуют
существенной доработки для того, чтобы
самолеты Антонова могли достойно конкурировать на внешних рынках. Если Мотор
Сич сможет дать такой продукт — замечательно», — отметил министр.

ДАХК «Артем» збільшила обсяги виробництва
За інформацією ДК
«Укроборонпром»
Державна акціонерна
холдингова компанія
«Артем», що входить
до складу ДК
«Укроборонпром»,
у першій половині
2016 року збільшила
обсяг виробництва,
у порівнянні з
аналогічним періодом
минулого року, на 89%.
Підприємство
випустило продукції на 386,3 млн
грн. Компанія у повному обсязі та своєчасно виконала
свої зобов’язання у рамках
Державного
оборонного
замовлення.
«Чистий
прибуток
“Артема” за 6 місяців 2016
року зріс на 5% до 5,4 млн
у порівнянні з аналогічним

періодом 2015 року. Фонд
оплати праці збільшився на
13% до 85,6 млн грн. Середня
зарплата становить 5524,5
грн, що на 20% більше, ніж у
першому півріччі 2015 року.»,
–
повідомив
Президент
ДАХК «Артем» Володимир
Коробов.
Для
потреб
Збройних
сил України у першому
півріччі
поточного
року
було поставлено 150 одиниць пострілів з керованими ракетами. Прийнято
замовлення
Міністерства

оборони на виготовлення
комбінованих пристроїв викиду для постановки перешкод ракетам з тепловими
голівками самонаведення.
Нагадаємо,
ДК
«Укроборонпром»
передав
12 716 одиниць озброєння
та військової техніки для силових відомств України за 2
роки. Починаючи з 3 кварталу
2014 року, українська армія
отримала від Концерну 8 012
одиниць нової та модернізованої техніки та 4 704 одиниці
відремонтованих ОВТ.
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Допомогти від чистого серця
Патріотичному вихованню
і питанням підтримки
обороноздатності
нашої країни кожне
підприємство нашої
галузі приділяє належну
увагу. Окрема увага на
багатьох підприємствах
приділяється підтримці
військовослужбовців,
які отримали поранення
внаслідок бойових дій у
зоні АТО.
На даний час багато шпиталів в
Україні буквально заповнені пораненими бійцями, яким дуже необхідна допомога. А надати підтримку пораненим воїнам може кожний
з нас, хто має в серці бодай трохи
любові і добра та здатен ними поділитися з оточуючими. Тому, що
крім фізичного болю військові
мало не божеволіють від щохвилинного нервового напруження, в
якому вони перебувають постійно.
Кожен, хто небайдужий, допомогу військовим вирішує по-своєму
– хтось переказує кошти на спеціальний рахунок, хтось відвідує поранених, які лікуються в шпиталі,
надаючи їм по силі свою допомогу і
підтримку, а хтось працює волонтером. Звичайно, матеріальні речі мають важливе значення, проте вагому роль відіграє і духовна складова.
Саме тому 3 серпня цього року
первинна профспілкова організація Профспілки авіабудівників
України в Державному Київському
конструкторському бюро «Луч»,
яку нещодавно очолила Таміла
Бацюн, разом з провідним інженером підприємства Василем
Золотопером
зініціювали

організацію та проведення концерту у Київському військовому
шпиталі силами свого колективу.
Перед концертом
виступив
Василь Золотопер, який ознайомив присутніх з історією підприємства ДП «ДержККБ «Луч», висловив сподівання у те, що знову
настануть мирні часи, бо наші люди
люблять працювати, а не воювати.
Також ознайомив слухачів з досягненнями підприємства, яке докладає максимум зусиль для зміцнення обороноздатності держави,
випускаючи продукцію оборонного
призначення.

Андрій Бойко – переможець
міжнародного конкурсу «Нова
хвиля» у 2014 році та Настя
Лук’янчук – учасниця «Нової хвилі». Вони виконали пісні молодіжного жанру. Піднімала дух нашим
бійцям жартівливими гуморесками
Людмила Афоніна.

«Наші успіхи - це наслідок
спільних зусиль керівництва ДП
«ДержККБ «Луч» і всього трудового колективу», - зазначив він.

Таміла Бацюн розповіла нашій
газеті, що на прохання працівників
ДП «ДержККБ «Луч» представники колективу після концерту відвідали важкопоранених в зоні АТО
бійців, надали їм адресну грошову допомогу і побажали швидшого одужання. Військовослужбовці
були приємно вражені.
Деякі з них хочуть після одужання знову стати на захист нашої
Вітчизни.
Ми закликаємо не забувати тих,
хто потребує нашої допомоги.

В концерті взяв участь вокальний квартет «Молодички» у складі Тамари Горєлишевої, Галини
Неклюдової, Любові Діденко та
Людмили Афоніної. Вони виконали популярні українські народні
пісні.
Також в концерті взяли участь
онуки працівників ДП «ДержККБ
«Луч»:

Всім сподобалася концертна програма, а особливо вразили молоді
таланти.
На завершення концертної програми зі словами подяки за підтримку бійців виступила завідуюча клубом військового шпиталю
Ольга Добровольська.

410 завод отметил день предприятия

Ко Дню предприятия на
ГП «Завод 410 ГА» недавно
прошел торжественный
митинг.
Открыл мероприятие генеральный директор ГП «Завод 410 ГА»
Виктор Ганькевич.
Участие в торжественном мероприятии прияли также почетные
гости – заместитель Министра
экономического развития Юрий
Бровкин, заместитель генерального директора ДК «Укроборонпром»
Юрий Пащенко, президент ГП
«Антонов» Александр Коцюба и
другие.
Виктор Ганькевич в своем выступлении выразил благодарность
работникам предприятия за трудовые успехи и активную работу,
несмотря на все сложности, которые испытывала авиастроительная

отрасль страны. «За последние 25
лет предприятие было сохранено и
не разворовано и в этом тоже ваша
большая заслуга» - подчеркнул
Виктор Ганькевич. «Мы должны
сейчас объединить усилия всех
предприятий авиастроения, чтобы сделать авиационную отрасль
ведущей в Украине» - отметил
Виктор Вадимович. Он пообещал работать над поиском новых
контрактов, чтобы обеспечить достойный уровень зарплат, социальных стандартов и мотивации для
работников предприятия. Также
среди приоритетов в его работе –
модернизация производственных
мощностей.
Заместитель Министра экономического
развития
Юрий
Бровкин отметил, что со стороны
Правительства будут приняты все
необходимые меры для того, чтобы

предприятие могло полноценно
функционировать и в дальнейшем.
Руководитель
аппарата
ГК
«Укроборонпром» Денис Радов по
поручению генерального директора ГК «Укроборонпром» Романа
Романова зачитал текст поздравления, адресованный трудовому
коллективу. В нем руководство
концерна выразило благодарность
работникам предприятия за высокий профессионализм, оперативную и эффективную работу.
Президент
ГП
«Антонов»
Александр Коцюба поздравляя заводчан от имени трудового коллектива своего предприятия отметил,
что традиционно ГП «Антонов»
было надежным партнером 410 завода, будет им в дальнейшем.
Командир подразделения аэроразведки Вооруженных Сил

Украины Натан Хазов в своем
поздравлении заводчан акцентировал внимание на том, что от
их добросовестного труда, от их
успехов зависит обороноспособность и будущее всей страны. По
его словам, завод является ярким
примером того, что Украина –
сильная страна, богатая на талантливых людей. Он рассказал заводчанам случай из его работы, когда
во время переговоров с высокопоставленным генералом НАТО
Украина дала запрос на получение средств связи. На это генерал
возразил, что Украина производит
лучшие в мире самолеты и может самостоятельно производить
и средства связи. Это послужило
хорошим стимулом для нашего
Министерства обороны обратить
свое внимание на отечественный
ВПК.

Заместитель генерального директора Владимир Жигинас отметил, что 410 завод – это одна
большая дружная сплоченная
семья. Завод развивался и будет
развиваться благодаря трудовому
коллективу. Он выразил надежду
на то, что у завода будет светлая
перспектива.
В знак признания личного вклада в работу предприятия группа
работников получила награждение
памятными нагрудными знаками
«Легенда завода», «Надежда завода» и «За добросовестный труд».
После завершения официальной
части всех ожидал прекрасный
концерт, организованный при содействии профсоюзного комитета
предприятия, который возглавляет
Антон Смородин.
Александр ПАЛИЙ
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Міжнародній кооперації літакобудування —
зелене світло!
Президент Петро Порошенко
підписав Закон №1475-VІІІ
«Про внесення зміни до деяких
законодавчих актів України
щодо створення умов для
міжнародної кооперації суб’єктів
літакобудування та розвитку
вітчизняного літакобудування».
Закон був ухвалений Верховною Радою
України 14 липня 2016 року.

Закон спрямований на створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного
літакобудування та передбачає внесення
змін до законів України «Про розвиток
літакобудівної промисловості», «Про
особливості управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому
комплексі» та Декрету Кабінету Міністрів
України «Про впорядкування діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності,

створених за участю державних підприємств».
Реалізація Закону дозволить підвищити
конкурентоспроможність та обсяги виробництва вітчизняної авіаційної техніки, сприятиме
залученню нових технологій та інвестицій у
проекти українських підприємств і забезпечить
створення нових робочих місць.
Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування.

Праздник Нептуна на «Електронприлад»
репетиция. Место действия на
пляже украсили камышами, водорослями и цветами. Глашатаи
объявили начало праздника, который открыли самые маленькие артисты – 3-4 летние детишки, одетые в медузок и морских
коньков-горбунков. Дети станцевали свой танец. Во время их
танца по воде на плоту прибыл
Водяной со своим сопровождеЛетом текущего года
на, принадлежащей
киевскому ПАТ НТК
«Електронприлад» базе
отдыха «Комсомольская»,
для отдыхающих там
детей состоялся Праздник
Нептуна.
База отдыха расположена возле села Прохоровка Каневского
района Черкасской области в живописном сосновом бору на левом
берегу Днепра. В 71 одном: 3-х и
4-х местных домиках отдыхают со
своими семьями сотрудники, пенсионеры-ветераны
предприятия
и другие люди, при наличии мест
на базе. К их услугам столовая,
магазин, спортивная, детские и
эстрадно-танцевальная площадки,
библиотека, лодочная станция и
свой пляж.
За несколько дней до праздника,
для его подготовки и организации,
на базу была откомандирована заместитель председателя профкома
Надежда Васильевна Коваль.
По прибытии на базу она собрала
детей и родителей, распределила
обязанности и роли. Были обсуждены вопросы, связанные с созданием костюмов из подручных материалов (в т.ч. цветов и растений

Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не
поділяючи точки зору автора. Відповідальність
за достовірність інформації несуть автори.
У разі передруку матеріалів посилання на
газету “Авіабудівник України” обов’язкове.
Відповіді на питання з листів до реакції
ведеться тільки на сторінках газети. Матеріали
не рецензуються і не повертаються.
Газета видається з серпня 2006 року.

местной фауны).
Всего в представлении были
задействованы более 30 детей и
пять взрослых. В последующие
дни проводились два раза в день
репетиции. Дети и взрослые с
энтузиазмом отрабатывали по
сценарию роли, танцы и песни.
Администрация и работники базы
отдыха и многие родители также
обеспечивали мероприятие всем
необходимым. На территории базы
были вывешены объявления о
Празднике Нептуна.
И вот наступил день праздника. Была проведена генеральная
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авіабудівників України
Головний редактор
Олександр ПАЛІЙ
Верстка: Марія РАДОВА

Нептун обращает пиратов в
своих подданных и все вместе
купают в Днепре директора базы,
медсестру и всех, кто изъявит желание. Все это сопровождается
морем радости и веселья. А что
может быть лучше детского смеха
и улыбок?
В награду за участие в представлении молодые артисты получают
благодарственные листы, подарки
и мороженное. Ну и не последнюю
роль в удачной подготовке этого
запомнившегося праздника, как
всем отдыхающим, так и гостям
с соседних баз отдыха, сыграли
персонал базы отдыха, директор
и главный бухгалтер базы - супруги Николай Михайлович и Вера
Петровна Бакумцы. Следует выразить благодарность также и за
материальную поддержку руководителю предприятия Дробинову
Вадиму Павловичу и главному
бухгалтеру Бурому Александру
Михайловичу.

нием, как он его ласково назвал
– «пиявочками».
По сценарию во время танца
Водяной теряет волшебный талисман, который должен помочь
Нептуну провести праздник. И
тут разворачиваются самые интересные события, словно в сказке..
Пеппи Длинный Чулок находит
талисман, но у нее его выманивают Кот Базилио и Лиса Алиса.
Конечно, не обходится без пиратов, но прибывшие по воде русалии находят талисман, передают
его Нептуну и праздник удается.
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Кстати, роль Нептуна исполнял Дима Королюк, внук ветерана предприятия Владимира
Дмитриевича Королюка, который около полувека назад строил
эту базу, как и разжигавший костер,
лауреат Государственной Премии
СССР
Владимир
Захарович
Кедров. В те годы строительство
базы отдыха было объявлено комсомольской стройкой. Сотни молодых людей вложили свой труд в ее
строительство. На основной работе эти люди создавали уникальные
образцы бортовой и наземной техники по повышению безопасности
полетов, что позволило в 70-е и
80-е года прошлого века в три раза
снизить катастрофы и аварии авиационной техники СССР.
Александр АБРАМОВ,
председатель ПО ПАУ в ПАТ
НТК «Електронприлад»
Фото - Виктор КРИВОГУБ

