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Відбулось друге засідання комісії з укладення Галузевої Угоди
14 січня п.р. відбулося
друге засідання спільної
робочої комісії з ведення
колективних переговорів
щодо укладення Галузевої
Угоди авіаційної
промисловості на 20162018 роки.
В переговорах брали участь
представники Сторін соціального
діалогу — органів влади, роботодавців та також Профспілки.
Від Мінекономрозвитку: заступник Міністра, співголова
робочої комісії Руслан Корж,
заступник директора департаменту
І.Пшеничний, головний спеціаліст юридичного департаменту
К.Севрук.
Представники ДК
«Укрооборонпром»: заступник
керівника апарату генерального

директора, співголова робочої комісії Андрій Бабич та заступник
начальника юридичного відділу
І.Бочечко.
Від Фонду державного майна:
П.Стрельніков.
Від Асоціації «Укравіапром»:
О.Суровцев.

Від Профспілки авіабудівників
України: Голова ПАУ, співголова
робочої комісії Ярема Жугаєвич;
працівники виконавчого апарату ЦК ПАУ; голови первинних
організацій — В.Тиндік (ДП
«ХМЗ «ФЕД»), В.Гуска (ДП
«Антонов»), О.Кельїн (ДАХК

«Артем»), С.Бояндін (ДП «Завод
410 ЦА»), О.Абрамов (ПАТ НТК
«Електронприлад»). Запрошені —
В.Кравченко (начальник відділу
праці і зарплати ДП «Антонов»),
О.Богданов (радник президента
ДП «Антонов»), І.Божков (радник
президента АТ «Мотор Січ»).

В процесі переговорів відбулись
дискусії по деяким положенням
Галузевої Угоди.
Наступний етап переговорів
планується провести 26 січня 2016
року.
Олександр ПАЛІЙ

Роботодавці долучаються до активної роботи
із збереження авіаційної галузі

22 січня п.р. у м. Києві
відбулось перше засідання
Правління Об’єднання
організації роботодавців
авіаційної промисловості
України. Вів засідання
Голова Правління Віктор
Салюта. Участь в його
роботі взяв Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич.
В ході роботи Правління його
учасники заслухали інформацію
Голови Правління Віктор Салюти
про статус Об’єднання та про
поточну організаційну роботу.
Він також наголосив на тому, що
Об’єднанню необхідно затвердити
план роботи на поточний
рік та стратегію розвитку на
перспективу.
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич
поінформував присутніх про стан
ведення соціального діалогу на
галузевому рівні та про ведення
переговорів з укладення Галузевої
Угоди на 2016-2018 рр. Під
час свого виступу він детально
розповів про розбіжності в проекті
Галузевої Угоди, які мають місце
між сторонами соціального
діалогу.
Валерій Фадєєв, заступник
голови правління ПАТ «ФЕД»,
виконавчий директор Харківської

обласної організації роботодавців
авіаційної промисловості України,
доктор технічних наук розповів
про роботу обласного осередку, щодо фінансової дисципліни,
зупинився на інших питання
поточної діяльності. Валерій
Фадєєв повідомив, що у м. Харкові
відбулося утворення регіонального
авіакосмічного кластеру
«Мехатроніка», до складу якого
увійшли провідні підприємства
галузі, та вузи країни. Стартом
розвитку кластера стала конференція у ПАТ «ФЕД», яка відбулася 11
грудня. Метою стоворення кластеру є вдосконалення процесу підготовки висококваліфікованих кадрів
для аерокосмічної галузі, виконання наукових досліджень і розробок, покликаних вирішувати актуальні проблеми цих підприємств.
Головою Ради був обраний голова
правління ПАТ «ФЕД» Віктор
Попов. Співголовами – президент
АТ «МОТОР СІЧ» В’ячеслав
Богуслаєв, ректор НАУ ім. Н.Е.
Жуковського «ХАІ» Володимир
Кривцов, президент ДП
«АНТОНОВ» Михайло Гвоздьов,
генеральний конструктор ДП
«Запорізьке машинобудівне
конструкторське бюро «Прогрес»
ім. академіка А. Р. Івченко» Ігор
Кравченко. Секретарем Ради став
заступник голови правління ПАТ
«ФЕД» Валерій Фадєєв. Наступне
засідання Ради інноваційного
регіонального аерокосмічного
кластер «Мехатроніка» планується
провести в лютому 2016 року в
Запоріжжі.

Резюмуючи, Валерій Фадєєв
наголосив, що створення
Об’єднання було зумовлено
необхідністю вжиття невідкладних
заходів по збереженню авіаційної
галузі, для збереження статусу
нашої країни, як авіаційної
держави.
Георгій Кривов, голова правління – генеральний директор ПАТ
«УкрНДІАТ», голова Київської
міської організації роботодавців
авіаційної промисловості України
зазначив, що крім стратегічних
документів, Правління Об’єднання
має ухвалити рішення по
напрямкам роботи, які потребують
термінового реагування. Зокрема,
мова йде про необхідність
налагодження конструктивної
співпраці з соціальними
партнерами та органами державної
влади.

Поддержка
промышленности
сведена к нулю
Эксперт по вопросам бюджетной
политики Людмила Супрун
в эфире радиостанции «Голос
Столицы» раскритиковала
деятельность Национального
Банка Украины в контексте
текущей ситуации с продолжением
стремительной девальвации
национальной валюты и отсутствием
попыток стабилизировать ситуацию

Під час засідання Правління
Об’єднання відбулась жвава
дискусія між учасниками щодо
необхідності вжиття невідкладних
заходів для порятунку галузі.
Абсолютно всі учасники засідання
висловили своє занепокоєння
поточним станом справ у галузі.

Правління Об’єднання також
розглянуло проекти емблеми і
логотипу та затвердило їх.

в банковском секторе. Она
отметила, что НБУ вопреки своим
обязанностям отказался поддержать
в критической ситуации около 60
банков, которые стали банкротами.
Из-за этого пострадали миллионы
людей (в том числе члены нашего
Профсоюза и некоторые первичные
организации ПАУ, а также
предприятия отрасли).

сам Нацбанк получает супердоходы.
Как такое может быть, когда в
условиях кризиса НБУ получает
доходы в размере 60 миллиардов?
НБУ изымает из экономики всю
прибыль, концентрирует её у
себя, почти нивелировал развитие
промышленности, у украинских
банков сегодня нет возможности
финансировать строительство,
производство, только одно остается
– торговля: купи-продай, больше
ничего.

Все, что связано сейчас с падением
финансового сектора, – это прямая
ответственность исключительно
НБУ, считает эксперт. По ее словам,

В ході засідання учасниками
Правління були обговорені інші
питання поточної діяльності.
Олександр ПАЛІЙ

Авіабудівник України
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Накануне съезда ПАУ

Председатель ПО
ПАУ в ПАО «НТК
«Електронприлад»
Александр Абрамов:
— Сейчас самая главная проблема, которая волнует членов
нашего Профсоюза – как выжить
в столь непростое время. 25 лет
нам говорят, что надо затягивать
пояса, и мы затягиваем, в надежде, что завтра будет жить лучше.
Но становится жить все хуже и
хуже. Стремительная девальвация национальной валюты активизировала инфляционные процессы, и теперь заработная плата
наших работников не успевает за
ростом цен. Надо отметить, что
в нашей отрасли размер средней
заработной платы выше, чем по
стране. Но если при такой заработной плате приходится на всем
экономить, то, что уже говорить
о других отраслях? Я просто не
знаю, как там люди выживают. А
как прожить пенсионеру на минимальную пенсию? Если стоимость набора для приготовления
борща по оценкам экспертов выросла почти до 75 грн. Это что
же, теперь у пенсионеров борщ
будет только по праздникам? А

какие цены на лекарства? Сейчас,
когда идет эпидемия гриппа, болеть опасно вдвойне – не только
для здоровья физического, но
и для психического. Как может
больной человек нормально питаться (а это непременное условие для выздоровления), если
львиная часть его доходов уходит
на лекарства и медикаменты, на
«бесплатные» анализы и т.п.?
Все эти вопросы очень волнуют членов нашего Профсоюза,
и ко мне обращаются они
постоянно.
Я согласен со своими коллегами Сергеем Гордиенко и Сергеем
Бояндиным в том, что если бы не
социальная ориентированность
наших руководителей предприятий и организаций, то людям
пришлось намного хуже. Как ни
тяжело нашему акционерному
обществу, но с 1 января т.г. всем
работникам были повышены
оклады почти на 30%. Да, я понимаю, что это не покрывает уровня инфляции, но ведь на многих
предприятиях нет даже и 5% повышения! Фактически профсоюзы и работодатели оказались в
одной лодке и вынуждены спасать людей. Этим больше никто
не занимается. Более того, со стороны государства зачастую вместо помощи, есть только помехи.
Вот, к примеру, у нас в ПАО
было принято решение заменить
отопительные котлы на новые,
чтобы весь трудовой коллектив был зимой в тепле и уюте.
Подготовку начали еще летом,
заранее, чтобы успеть к зиме. Но
чиновников разве волнуют люди?
Они несколько месяцев вставляли палки в колеса и не давали
разрешения. У нас по телевидению рассказывают, как все упростилось во взаимоотношениях с

чиновниками, предпринимателей
чуть ли не за 24 часа регистрируют. А на практике имеем совершенно другое. В подобных
вопросах нужна помощь, как
Профсоюза, так и Объединения
организаций работодателей авиационной отрасли. Чиновники
очень много драгоценного времени отбирают у людей, а ведь
его можно было бы потратить
на решение производственных
вопросов.
Почему мы такие беспомощные перед чиновниками? А все
потому, что мы не принимаем
участия в выработке правил игры
в государстве. Полагаю, что уже
актуализировался вопрос о необходимости создания политической партии, которая будет отстаивать интересы профсоюзов по
аналогу с Лейбористской партией Великобритании, где коллективными членами партии могут
быть целые профсоюзные организации. Мы абсолютно никак
не можем повлиять на промышленную политику в государстве.
Тоже самое касается и местного
самоуправления. Правительство
не только ничего не делает для
спасения промышленности, но и
наоборот, помогает ее погубить.
А в Парламенте подавляющее
большинство депутатов даже и
не думает об интересах народа.
Тема необходимости создания
профсоюзами своей политической силы уже прозвучала с высокой трибуны Всеукраинского
съезда председателей первичных профсоюзных организаций.
Полагаю, что она должна найти
свое развитие, в т.ч. и в решениях
нашего съезда ПАУ.
Наша профсоюзная организация прилагает максимум усилия
для защиты интересов человека

Робота над виробництвом
літаків продовжується
Андрій Кошинський, начальник цеху 8 СЗ «Антонов»:
— Головне підприємство передало
на Серійний завод «Антонов» відсік
Ф1 виробу Ан-132, де ми продовжимо стикування відсіку Ф1, а згодом
два тижні буде відбуватися його позастапельне складання. Згодом ми передамо виріб у цех 9 для подальшого
стикування з центропланом. Цеху 8
необхідний деякий час для того, щоб
завершити стиковку і позастапельне
складання виробу Ан-132.
Ми пишаємось своїми літаками і
переконані, що замовник буде задоволений нашою роботою.
Віктор Гуска, голова ПО ПАУ
на ДП «Антонов»:
— У 2015 році завершено великий
етап робіт, який віншує трудові досягнення колективу. 2015 рік був для
підприємства напруженим, але плідним в сенсі виконання наших завдань.
Обсяг робіт був надзвичайно великим.
У 2015 році завершено складання фюзеляжу другого транспортного літака
Ан-178 і завершено складання носової частини нового літака Ан-132.
Зазначені роботи проводилися в стислі терміни.

ЕКСКЛЮЗИВНО

Літак Ан-178 дуже затребуваний
як вітчизняними, так і іноземними
експлуатантами (Саудівської Аравії,
Об’єднаних Арабських Еміратів, Індії,
країн Південної Америки та Європи
тощо).
Машина Ан-132 спеціально спроектована для країн ОАЕ та Саудівської
Аравії. Літак Ан-132 – модернізована версія літака Ан-32, який може
використовуватися на піщаних аеродромах, в умовах спекотного клімату
і високогір’я. У версії літака – нові
двигуни канадського виробництва,
удосконалена кабіна екіпажу з використанням комплексних сучасних навігаційних приладів, що дозволить пілоту виконувати складні завдання, і на
третину більша вантажопідйомність.
Колектив ДП «Антонов» завершив
2015 рік значними трудовими успіхами. Всі роботи було виконано відповідно до затверджених графіків, що
забезпечило виконання зобов’язань
перед партнерами. Це є запорукою
того, що антонівці матимуть значний
обсяг роботи у 2016-му, а це сприятиме зростанню добробуту наших
працівників.
Записав Олександр ПАЛІЙ

труда. Мне приходится участвовать в сложных переговорах
по заключению Отраслевого
Соглашения на 2016-2018 гг.
Если бы можно было сделать
прямую трансляцию с заседаний
трехсторонней комиссии, то все
члены Профсоюза воочию увидели бы, как мы защищаем их
интересы и насколько некоторые
(слава Богу – не все!) представители государства и работодателей
пытаются урезать все возможные
льготы. И одновременно нам вещают по телевидению о необходимости повысить заработную
плату руководителям в десятки
раз с введением мощной системы
премирования и социальных гарантий. Уже на КиАЗ «Авиант»
такое проходили и чем это закончилось, мы знаем.
Если бы Профсоюз не отстаивал надлежащим образом интересы людей наемного труда, если
бы не его принципиальная позиция, то уже сейчас у нас было бы
новое Отраслевое Соглашение.
Без социального пакета, без гарантированного
повышения
уровня заработной платы, без
защиты от массовых сокращений. Но нам такое Соглашение
не нужно. Это тогда будет не
Соглашение, а Декларация.
Помимо проблем внешних,
имеем и внутренние. Одни из
основных – необходимость усиления работы по мотивации
профчленства, привлечение к активной профсоюзной работе молодежи, кадровая профсоюзная
политика. Необходимо в плане
работы Профсоюза на следующий отчетный период озвучить
мероприятия по данным направлениям профсоюзной работы.
Записал Александр ПАЛИЙ

Думка експерта

Відповідаючи на запитання головного редактора газети «Авіабудівник
України», голова Комітету економістів
України Андрій Новак зазначив, що враховуючи складну ситуацію в українській
економіці, влада має застосувати підхід
не стільки на пріоритетність галузей,
скільки на розвиток всіх галузей. На
його думку, Україна має всі шанси і
можливості стати своєрідним «Китаєм
у центрі Європи». «Ми не повинні ні від
чого відмовлятися, а маємо намагатися
розвивати все» - зазначив економіст.
Від редакції. Андрій Новак є канди-

датом економічних наук, був радником
двох Прем’єр-міністрів України, є
автором книги «Як підняти українську
економіку?». Зокрема, в його книзі
зазначається, що для нашої країни є
дуже серйозною і наболілою проблема
техніко-технологічного переозброєння
економіки, переходу її на інноваційний
тип розвитку. За роки незалежності
оновлення техніки і технологій майже не
здійснювалось, устаткування морально і фізично застаріло, що зумовлює
низьку ефективність економіки. Всі
ці проблеми диктують необхідність
розробити по кожній галузі, по кожному
підприємству програму оновлення
техніки і технологій.
Як бачимо, не тільки наша Профспілка
піднімає ці питання, але й відомі
економісти країни. Однак, поки що
держава нас не чує…

ИННОВАЦИИ

Создан региональный
аэрокосмический кластер
«Мехатроника»
Национальный технический университет "ХПИ"
стал инициатором создания регионального
аэрокосмического кластера "Мехатроника".
Об этом сообщили в вузе. В кластер также
вошли ведущие предприятия аэрокосмической
отрасли Украины, Харьковский национальный
университет радиоэлектроники, Национальный
авиационный университет им. Н. Е. Жуковского
"ХАИ" и Харьковский национальный
университет им. В. Н. Каразина.
Стартом развития кластера стала конференция в ПАО "ФЭД", которая состоялась 11
декабря. "Цель объединения – совершенствование процесса подготовки высококвалифицированных кадров для аэрокосмической
отрасли, выполнение научных исследований
и разработок, призванных решать актуальные
проблемы этих предприятий", – подчеркнул
проректор по научной работе НТУ "ХПИ" Ан-

дрей Марченко.

Руководители учебных учреждений – участников также обсудили вопросы координации

усилий в области выполнения научно-исследовательских работ госбюджетной тематики.
Ректор НТУ "ХПИ" Евгений Сокол вошел в
состав Совета кластера наряду с ректорами
других вузов-инициаторов проекта. Председателем Совета был избран глава правления
ПАО "ФЭД" Виктор Попов. Сопредседатели
– президент АО "МОТОР СИЧ" Вячеслав
Богуслаев, ректор НАУ им. Н.Е. Жуковского
"ХАИ" Владимир Кривцов, президент ГП
"АНТОНОВ" Михаил Гвоздев, генеральный
конструктор ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им.
академика А. Г. Ивченко" Игорь Кравченко.
Секретарем Совета стал заместитель председателя правления ПАО "ФЭД" Валерий
Фадеев.

Следующее собрание Совета инновационного
регионального аэрокосмического кластера
"Мехатроника" планируется провести в феврале 2016 года в Запорожье.
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Будинок профспілок буде відновлено
На адресу нашої редакції
надходить багато звернень
і телефонних дзвінків з
приводу подальшої долі
Будинку профспілок,
що у м. Києві. Отже,
відповідаємо.
Як відомо, у 2014 році Будинок
постраждав внаслідок пожежі,
і тому Федерація профспілок
України закликала всіх спілчан і
небайдужих громадян допомогти у
зборі коштів на його відновлення.
За цей час багато спілчан, профспілкових організацій, всеукраїнських профспілок та міжнародних
профспілкових об’єднань, підприємств та організацій надали
допомогу відповідному Фонду
«Відродження Будинку профспілок». Станом на 1 квітня 2015 року
було зібрано 3,4 млн грн. Але все
одно цих коштів не вистачає.
Разом з тим, у деяких ЗМІ почалася кампанія цькування профспілок, метою якої є спроба відібрати
Будинок у профспілок і передати
його у приватні руки. Тому хотіли б відразу прояснити ситуацію.
Перш за все, варто зазначити, що
Будинок профспілок було збудовано виключно за внески спілчан
і держава немає жодного відношення до цього. Вона не виділяла кошти з державного бюджету,
оскільки профспілкові об’єднання
є самоврядними організаціями
і не можуть отримувати кошти
від держави. По-друге, не весь
Будинок профспілок, а лише його
частина (та, що зі сторони майдану
Незалежності) належить Федерації
профспілок на правах власності. Іншою частиною Будинку (зі
сторони вул. Хрещатик) володіє
Київська міська рада профспілок.
Обидва власники розпоряджаються своїми частинами Будинку
самостійно. Найбільш постраждала частина Будинку, що належить
ФПУ. Значна частина приміщень
вигоріла, частково втратили несучу спроможність перекриття між 4
та 5 поверхами. Однак конструкції,
на які спирається Будинок профспілок, сильно не постраждали.
Майже за 2 роки були проведені
роботи по теплотрасі та консервації теплопункту, утилізовано негабаритні та будівельні відходи,
виконано великий обсяг протиаварійних та укріплювальних робіт,
проведене технічне і інструментальне обстеження основних будівельних конструкцій, геологічні
та гідрогеологічні дослідження,

встановлена ступінь пошкоджень
та обсяг відновлювальних робіт.
Наприкінці 2014 року було оприлюднено відповідний звіт експертів обсягом 1000 сторінок. Він
містить два головних висновки:
споруда в задовільному стані і
кожна її частина також, а також
– будинок підлягає відновленню.
Загалом на ці роботи витрачено
понад 3,3 млн грн.
Незважаючи на те, що Будинок
було пошкоджено з вини держави,
яка допустила всім відомий перебіг подій в країні, держава самоусунулась від порятунку будинку. За
оцінками експертів станом на першу половину 2014 року вартість
всіх робіт з відновлення Будинку
профспілок складає понад 60 млн
грн. (зараз ця сума вища, з урахуванням девальвації національної
валюти – ред.).
Завершення робіт по відновленню Будинку профспілок України
було заплановане на серпень 2016
року.
У зв’язку з тим, що коштів катастрофічно не вистачає, у грудні
Федерація профспілок провела
прес-конференцію, де поінформувала представників ЗМІ про свій
план дій.
Голова ФПУ Григорій Осовий
зазначив: «Ми розпочинаємо будівельні роботи з відновлення
Будинку профспілок. 27 листопада 2015 р. було укладено інвестиційний договір між Федерацією
професійних
спілок
України,
Господарським управлінням ФПУ,

інвестором «ІТТ- Нерухомість» та
будівельною компанією «Феніксгруп», яка виступила генеральним
підрядником виконання комплексу
робіт, спрямованих на відновлення
тієї частини Будинку профспілок,
фасад якої виходить на Майдан, за
адресою майдан Незалежності 2.
Для нас це справа честі відновити в попередньому вигляді символ
столиці та Революції гідності, будівлю, яка для багатьох поколінь
профспілкових працівників і активістів стала центром соціального діалогу, тим майданчиком, де
кожен член профспілок мав змогу
отримати захист своїх законних
прав та інтересів».
В зв’язку з браком коштів
Федерація профспілок України
була змушена шукати механізми
фінансування відбудови Будинку
профспілок. Президія ФПУ прийняла рішення про оголошення
конкурсу для інвесторів. Спочатку
потенційним інвесторам пропонувалося в обмін на відбудову здати
в довгострокову оренду частину
приміщень Будинку спілок. Але
протягом півроку не вдалося отримати жодної заявки, тому Президія
ФПУ іншим рішенням ухвалила
передачу інвестору відбудови частину приміщень у власність.
Він також поінформував, що
загальна площа Будинку профспілок складає 17,5 тис. кв.м.
Потенційним інвесторам було запропоновано передати у власність
близько 5,5 тисяч кв. м. за повну
відбудову приміщень Будинку. На

цю пропозицію відгукнулися вісім
компаній. Після ретельного вивчення усіх запропонованих ними
умов, на засіданні Благодійного
фонду, а потім і Президії ФПУ
було визначено компанію-переможця, яка погодилася в обмін на
частину приміщень (5,5 тис. кв.
м.) повністю відбудувати Будинок
профспілок.
У свою чергу інвестор, директор компанії «ITT-Нерухомість»
Назар Бенч повідомив на
прес-конференції,
що
«ITTНерухомість» розпочала підготовчі роботи для відновлення Будинку
профспілок. «Відновлення Будинку профспілок — це не просто комерційний інвестиційний
проект, це також в значній мірі соціальна відповідальність для нас,
як інвестора, враховуючи те, що
Будинок спілок є одним із символів Революції Гідності. Термін
реалізації проекту — 18 місяців,
вартість проекту, тобто сума інвестицій, яку ми плануємо вкласти у
відновлення Будинку, становить
160 млн. грн., — сказав Н. Бенч. –
Зараз ведуться підготовчі роботи.
Безпосередньо
відновлювальні
роботи розпочнемо через два-три
тижні. Весь процес розподілено на
три етапи. На першому етапі буде
відновлено каркас, тобто несучу
спроможність будівлі. На другому
етапі будуть проводитись роботи
із відновлення фасадів. На третьому етапі будуть проводитись роботи із відновлення всіх внутрішніх
комунікацій та функціонального

Укроборонпром та НАН України домовились
про тісну співпрацю
ДК «Укроборонпром» та
Національна Академія
Наук України підписали
Угоду про науковотехнічне співробітництво.
Свої підписи поставили
Генеральний директор
Концерну Роман
Романов та Президент
НАН України, академік
Борис Патон. Документ
набув чинності на

відповідній нараді, у якій
взяли участь керівники
«Укроборонпрому» та
підприємств-учасників
Концерну, зокрема ДП
«Антонов», КБ «Луч»,
ДАХК «АРТЕМ», ДП
«ЗМКБ «Прогрес».
Запрошені на нараду керівники
близько десяти інститутів, підпорядкованих НАНУ, виступили
з розлогими доповідями, у яких

ознайомили присутніх з потенціалом установ та запропонували
конкретні напрацювання, що вже
нині можуть бути втілені у виробництві підприємств Концерну.
«Укроборонпром» склав перелік найперспективніших напрямків, у яких ми нині працюємо зі
Збройними Силами, Міноборони,
іншими силовими структурами держави. Сьогодні гостро
стоять
насамперед
питання

імпортозаміщення – нівелювання
залежності від іноземних запчастин та комплектуючих, – а також
перспективних видів озброєння, які вже зараз Концерн може
продукувати на своїх підприємствах. Ми дякуємо, що до оборони держави потужно долучилася
українська наукова еліта», – таку
заяву зробив Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман
Романов.

призначення будівлі».
Головний інженер проекту,
кандидат технічних наук, доцент
КНУБА Артем Білик підкреслив під час прес-конференції, що
інвестор прийшов вчасно. Адже
чим швидше будуть підсилені
конструкції та створена огороджувальна оболонка будівлі, тим менше пошкоджень вона зазнає, особливо під час зими від вологості та
перепадів температур.
«Будинок профспілок піддається
відновленню та підлягає капітальному ремонту. Наразі вже розроблений робочий проект відновлення несучої спроможності каркасу
будівлі і ескізний архітектурний
проект. Призначення будівлі буде
виключно адміністративне, як і раніше, і у ній будуть розміщуватися
Федерація профспілок України та
її членські організації.
Таким чином, будь-які твердження у ЗМІ про те, що у частині
Будинку профспілок, що належить
ФПУ, будуть розміщуватися ресторани, кафе або казино, не відповідають дійсності. Очевидно,
що така брудна кампанія має на
меті дискредитацію профспілок та
спроби відібрати у них приміщення для розміщення тих самих розважальних установ.
Ми і надалі будемо стежити за
перебігом подій навколо Будинку
профспілок та інформувати наших
читачів з першоджерел.
Олександр ПАЛІЙ

Держконцерн
«Антонов»
ліквідовано
Уряд прийняв постанову
про ліквідацію Державного
авіабудівного концерну
"Антонов" у зв’язку з
відсутністю учасників,
оскільки три підприємства,
які складали концерн,
протягом березня та червня
2015 року вийшли з його
складу і були передані
до Державного концерну
"Укроборонпром".
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"МОТОР" — Лучший!
25-ти летний юбилей
недавно отметил
Национальный
Олимпийский Комитет
(НОК) Украины, пишет
официальный сайт
Гандбольного клуба
«Мотор».
Самым громким успехом гандбола в эти четверть века стали
бронзовые награды женской
сборной страны завоёванные на

Олимпиаде 2004 года в Афинах.
Мужской гандбол, к сожалению, пока не может похвастать
такими результатами, но активно
продвигается в этом направлении. Уже третий сезон подряд,
довольно молодой и амбициозный мужской гандбольный клуб
"МОТОР" принимает участие
в борьбе за трофей самого престижного клубного турнира
Старого Света — Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне, так же,

как и в дебютный год, "МОТОР"
прошёл в дальнейший розыгрыш,
прочувствовав в полной мере
горнило испытаний играми группового турнира. В конце 2015
года, запорожский клуб завершил
своё выступление в групповом
турнире Лиги на первом месте.
Успехи "МОТОРа" по достоинству оценили спортивные
функционеры и журналисты.
По итогам выступления гандбольный клуб "МОТОР" стал

победителем в номинации
"Лучшая команда игровых
видов спорта", учреждённой
Запорожской областной организацией НОК Украины.
Главный тренер "МОТОРа"
Николай Степанович Степанец
получил награду не только за
свою команду, но и личную.
Николай Степанович так же стал
победителем номинации НОКа и
назван "Лучшим тренером".

ПЕРЕМОГА ЗГУРТОВАНОСТІ Й КОМАНДНОГО ДУХУ

Федерація профспілок
України оголошує
проведення фотоконкурсу
«За гідне життя людини
праці!» з метою широкого
висвітлення професійної
діяльності працівників
різних спеціальностей
та вікових категорій,
пропагування безпечних
і здорових умов праці,
діяльності профспілок,
спрямованої на захист
конституційних прав та
свобод членів профспілок.

Учасники конкурсу мають
надіслати свої фотороботи в
електронному форматі до 20
лютого 2016 року на адресу
Федерації профспілок України
з поміткою «на фотоконкурс» і
обов’язково вказати:
— повну назву підприємства;
— повну поштову та електронну адресу;
— прізвище, ім’я, по-батькові
і контактний телефон особи,
відповідальної за участь у
конкурсі.
У фотоконкурсі беруть участь усі
бажаючі.
Фотороботи будуть оцінюватися
за наступними критеріями:
1. Ефективність, комплексність
та глибина висвітлення теми;
2. Популяризація досягнень і
результатів діяльності ФПУ,
її членських організацій у
вирішенні соціально-економічних
проблем працівників;
3. Сприяння формуванню позитивного іміджу профспілок
і мотивації профспілкового
членства;

23 грудня у СК «Сокіл»
відбулися ХІ традиційні змагання керівного складу ДАХК
«Артем», у яких взяли участь 7
команд в шести елементах наступних видів спорту: гандбол,
баскетбол, дартс, футбол, теніс,
кеглі, та загальнокоманному виді
– перетягуванні канату.
Склад команд був наступним:
Команда віце-президента
Куташова: Капітан команди
А.Сидоров.
Команда віце-президента
Грищенка: Капітан команди
С.Козаренко.
Команда віце-президента Вітюка: Капітан команди
Б.Мельничук.
Команда віце-президента
Макагона: Капітан команди
О.Яковенко.
Команда віце-президента
Кучинського: Капітан команди
О.Хазов.

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.

Команда представників замовника ПЗ МОУ № 634:
Керівник підрозділу С. Уваров,
Капітан команди А.Тараненко.
Команда ПО ПАУ:
Керівник О.Кельїн, Капітан
команди С.Чумак.
На урочистому відкритті
змагань виступили віце-президент В.Вітюк та голова профком
О.Кельїн, які відзначили важливу
силу спорту в об’єднанні колективу та привітали присутніх з
наступаючим 2016 роком. Також
директору спортивного клубу
«Сокіл» Баринову було вручено
Подяку від ГФСТ «Україна» за
активне сприяння у організації
та участі представників підприємства у галузевих та всеукраїнських спартакіадах. Вручив
Подяку під гучні оплески присутніх, голова профком О.Кельїн.
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Найкращими у спортивних
елементах були такі команди
у футболі та кеглях – команда в.п.Грищенка, баскетболі,
дартсі, тенісі – команда в.п.
Вітюка; гандболі – команда в.п.
Кучинського; перетягуванні
канату – команда представників
замовника ПЗ МОУ № 634.
Призові місця розподілилися
наступним чином:
І місце зайняла команда в.п.
Вітюка;
ІІ місце дісталося команді в.п.
Грищенка;
ІІІ місце – команда в.п.
Кучинського.
Але, як завжди, перемогли
єдність та командний дух усіх
учасників змагань!
Ольга ГОРОДНЯ,
газета «Артемівець»
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4. Художня якість;
5. Експресія фотознімку, технічна
якість;
6. Оригінальність подання
матеріалу.
Переможці фотоконкурсу
відзначаються Подякою Голови
ФПУ та грошовими винагородами:
І місце – одна премія 1500 грн;
II місце – одна премія 1000 грн;
III місце – дві премії по 500 грн.
Закликаємо всі первинні
організації ПАУ та профактив
взяти активну участь у конкурсі.
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