
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ

Указом Президента Украины Петра По-
рошенко от 11 октября 2016 года №440 
«О присуждении Государственных премий 
Украины в области науки и техники 2015 
года» кандидату технических наук, пред-
седателю правления ПАО «ФЭД» Виктору 
Попову присуждена Государственная пре-
мия за разработку, построение и внедре-
ние в эксплуатацию семейства самолетов 
Ан‑148‑100/Ан‑158.
Коллективы ПАО «ФЭД», ГП «Харьковский 
машиностроительный завод «ФЭД» ГП 
«Харьковское агрегатное конструкторское 
бюро» поздравляют Виктора Васильевича с 
высокой государственной наградой.
ЦК ПАУ и редакция газеты "Авиастроитель 
Украины" присоединяются к поздравлениям 
трудовых коллективов и желают Виктору 
Васильевичу дальнейших успехов в работе 
и новых свершений!
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ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

БЛАГОРОДНА СПРАВА
На ДП "Красилівський 
агрегатний завод" вийшов 
у світ перший випуск 
корпоративної газети 
"Агрегатний". 
Інформаційна робота ‑ важливий напрямок 
діяльності кожного підприємства галузі і 
первинної організації. 
Приємно відзначити, що на Красилівському 
агрегатному заводі це розуміють і керівни-
цтво, і профспілковий актив.
Вітаємо колег з почином і бажаємо їм успіхів 
у такій важливій і благородній справі!

На початку зустрічі виступили Голова 
Уряду Володимир Гройсман та Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова Федерації 
профспілок України Григорій Осовий.

В своєму виступі керівник Кабінету 
Міністрів Володимир Гройсман подяку-
вав профспілкам за співпрацю у найваж-
ливіших питаннях соціально-економічного 
розвитку країни, забезпеченні захисту пра-
цюючої людини, створенні нових робочих 
місць. Особливо він підкреслив важли-
вість створення такого актуального інсти-
туту керування економічними процесами, 
як Національний комітет з відродження 
промисловості. 

Володимир Гройсман наголосив, що він 
має намір і надалі проводити зустрічі із на-
родними депутатами заради того, щоб про-
вести із ними конструктивні дискусії віднос-
но законопроект про державний бюджет на 
2017 рік. 

«Хочу сказати, що я зустрівся із багатьма 
фракціями і буду це робити надалі, - зазна-
чив він. - Ми маємо абсолютно конструк-
тивний підхід. Я зустрівся із Блоком Петра 
Порошенка, «Народним фронтом», фрак-
цією «Самопоміч», Радикальною парті-
єю Олега Ляшка, групою «Воля народу» і 
«Відродження». Буду робити це і далі для 
того, щоб донести ідеологію цього докумен-
ту, які ми точки зростання закладаємо у цей 
документ, і для того, щоб почути зворотній 
зв’язок, що ми маємо врахувати від позицій 
українських парламентарії». 

Говорячи про тарифи та субсидії, Голова 
Уряду проінформував: Кабмін запропонує 
українцям, що не можуть чи не хочуть ско-
ристатися субсидіями для компенсації за-
провадження ринкової ціни на газ, механізм 
річної розстрочки на оплату житлово-кому-
нальних послуг. «Ми провели обговорення з 
депутатами парламенту і вирішили наступ-
не питання, що ми упровадимо 12-місячну 
розстрочку на оплату житлово-комунальних 
послуг для тих, хто не бажає отримувати 
субсидій» - заявив він. За його словами, та-
кий варіант буде запропонований для тих 
родин, які не можуть або не хочуть взяти 
участь у програмі субсидій. «Тобто у нас є 

два механізми, які можна використовувати: 
з одного боку, це субсидія - адресна допо-
мога, безповоротна, з іншого боку - якщо 
такий варіант неприйнятний з тих чи інших 
причин, будь ласка: споживаємо сьогодні 
- платимо 12 місяців. Це буде означати, що 
навантаження на бюджет родини у розстроч-
ці буде щомісячно меншим», - зауважив 
Прем’єр-міністр.

Голова Уряду висловив переконання, що 
ці два компенсаторних механізми спрацю-
ють. «Люди побачать рахунки і побачать, що 
компенсація є прийнятною, і фактично на-
віть від підвищення до ринкового рівня ціни 
[на газ] на бюджетах родин це не позначить-
ся. Це наша мета, це наше завдання», - ска-
зав він. Володимир Гройсман наголосив, що 
система субсидій є механізмом адресного 
соціального захисту. «Ми не можемо субси-
дувати, дотувати теплокомуненерго, водока-
нали, втрати і все інше. Ми маємо сьогодні, 
коли важко, підтримати кожну українську 
родину», - вважає він.

Щодо планів та завдань на 2017 рік, на 
думку Голови Уряду, «ми маємо у 2017 рік 
ввійти з якісною системою оцінки праці 
українців». Прем’єр-міністр наголосив, 
що питання реформи системи оплати пра-
ці є одним з найважливіших пріоритетів 
Уряду. «Я вважаю, що 45-мільйонна країна 
у центрі Європи з такими потенційними 
можливостями не може жити так бідно, як 
вона живе сьогодні, - заявив Володимир 
Гройсман. - Значить, щось ми робили досі 
не так». Прем’єр-міністр нагадав, що одним 
з перших рішень Уряду було підвищення з 1 
грудня соціальних стандартів на 10%. Таке 
підвищення також заплановане у наступно-
му році. За його словами, «це тільки поча-
ток». При цьому, він відзначив, що необхід-
но пришвидшувати зростання соціальних 
стандартів. «Для нас є дуже важливим, щоби 
кожну гривню, яка може бути інвестована у 
підвищення соціальних стандартів, її туди 
направляти. Це наш пріоритет», - наголосив 
керівник Уряду. 

Голова СПО об’єднань профспілок, Голова 
Федерації профспілок України Григорій 
Осовий, перш за все, висловив вдячність 

Премєр-міністру України Володимиру 
Гройсману за швидку реакцію на ініціативу 
профспілок щодо проведення цієї робочої 
зустрічі.

«Це є ще одним підтвердженням схиль-
ності Уряду до конструктивного діалогу і об-
говорення нагальних проблем, які турбують 
людей і потребують вирішення на держав-
ному рівні, - підкреслив він. - Генеральна 
угода є якраз одним із механізмів реалізації 
соціально-економічної політики. При її під-
писанні всі три сторони виявили здоровий 
прагматизм, що і коли потрібно зробити в 
інтересах держави і суспільства. Інформую, 
що профспілкова сторона затвердила опе-
раційний план реалізації Угоди, і сподіва-
ємося, що і інші сторони зроблять це. І ми 
обміняємося цими робочими документами».

Далі Голова ФПУ сказав, що в контексті 
виконання Генеральної угоди, як позитивне 
за ці не повні два місяці, можна відзначити, 
те що за ініціативою Голови Уряду утво-
рено Національний комітет з відродження 
промисловості. 

«Це дає нам надію на розвиток виробни-
цтва і створення нових робочих місць, - під-
креслив він. - Адже в промисловості зайнята 
майже третина працівників реального сек-
тору економіки, які очікують на позитивні 
зміни. У соціальному аспекті, позитивним 
є те, що нинішній Уряд провів осучаснення 
споживчого кошику, який не переглядався 
15 років. Це є свідченням прозорості і від-
критості урядової політики для суспільства. 
Тепер дуже важливо застосувати цей соці-
альний стандарт на практиці».

Говорячи про ситуацію щодо цін і тарифів, 
Григорій Осовий звернув увагу на те, що 
вона залишається досить складною, соціаль-
на напруга не спадає. До того ж в регіонах 
органи місцевого самоврядування прийма-
ють рішення про запровадження мораторію 
на підвищення тарифів. Хоч із запізненням 
здійснюється реальний аналіз економічної 
обґрунтованості тарифів на житлово-кому-
нальні послуги у регіонах. Але, по велико-
му рахунку, споживачі так і не мають ясно-
сті щодо їх економічного обґрунтування 
надавачами послуг. Що ще й підігрівається 
популістськими виступами у засобах масо-
вої інформації. Особливо гостро критику-
ється рішення про скасування державного 
регулювання на життєво необхідні продук-
ти харчування. «У нас у Генеральній угоді 
є низка пунктів, які стосуються впливу на 
цінову політику. І нам потрібно невідкладно 
виробити відповідні механізми впливу на ці 
процеси», - закликав Голова СПО об’єднань 
профспілок.   

Голова ФПУ поінформував Володимира 
Гройсмана щодо актуалізації питання спис-
ків №1 і 2 працівників, зайнятих у шкід-
ливих умовах праці. За три місяці засідань 
робочої групи, за його словами, жодного 
результату!

Керівництво Уряду зустрілось 
з представниками профспілок
Важливі питання розвитку соціального діалогу, забезпечення ефективного захисту законних прав та 
інтересів людини праці було обговорено 18 жовтня під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира 
Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспілок та їх об’єднань. Від ПАУ участь у зустрічі взяв 
заступник Голови ПАУ, голова ПО ПАУ на ДАХК «Артем» Олександр Кельїн.

Про проблеми в галузях розповіли Прем’єр-
міністру України керівники всеукраїнських проф-
спілок. В кожній галузі накопичилися невідкладні 
проблеми. Глава Уряду пообіцяв розібратися. 

Присутній на зустрічі народний депутат 
України Сергій Каплін запропонував зробити зу-
стрічі керівництва Уряду з представниками проф-
спілок регулярними, з чим Володимир Гройсман 
погодився.

Вл. інф.

17 листопада ФПУ проведе 
Всеукраїнську акцію профспілок 
у формі пікетування парламенту 
на підтримку ініціативи Уряду 
підвищити мінімальну заробітну 
плату та виконання інших питань 
соціально-економічного захисту 
громадян. 



Найбільші експозиції були 
у Корпорації «Івченко» (АТ 
«Мотор Січ» та ДП «Івченко-
Прогрес»), ДП «Антонов», ДП 
«ХМЗ «ФЕД», ПАТ «ФЕД», 
ДП «ХАКБ», ДП «ДержККБ 
«Луч», ДАХК «Артем» та ДП 
«Новатор». 

При цьому моторівці цього 
року теж змогли здивувати суттє-
вим оновленням своєї експозиції, 
представивши на ній верстати 
виробництва Лубенського вер-
статобудівного заводу АТ «Мотор 
Січ» (можно були побачити їх в 
реальній роботі), літак УТЛ-450 
та вертолітний тренажер, до яко-
го стояла ціла черга бажаючих, а 
антонівці вперше на своєму стен-
ді представили повномасштабну 
аеродинамічно подібну модель 
безпілотного літального апарату, 
який увійде до складу тактич-
ного безпілотного авіаційного 
комплексу. 

11 жовтня офіційно експози-
цію виставок відкрили Секретар 
РНБО України Олександр 

Турчинов, Міністр внутрішніх 
справ України Арсен Аваков та 
Міністр оборони України Степан 
Полторак, за участі представни-
ків інших органів влади, керівни-
цтва ДК «Укроборонпром», міні-
стрів і послів зарубіжних країн.

12 жовтня  п.р. Голова ФПУ 
Григорій Осовий відвідав Х 
Міжнародний авіакосмічний 
салон «Авіасвіт-ХХІ» та ХІІІ 

Міжнародну спеціалізовану ви-
ставку «Зброя та безпека -2016», 
в ході яких ознайомився з експо-
зицією вітчизняних підприємств 
авіабудування і ОПК. В ході ві-
зиту Голова ФПУ провів спілку-
вання з керівниками та головами 
профкомів підприємств, розпо-
вів про поточні напрямки діяль-
ності Федерації профспілок.

12-13 жовтня п.р. у м. Києві 
відбулось засідання ЦК 
ПАУ. Вів засідання Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич.
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Підприємства галузі 
продемонстрували свої нові 
досягнення
11-14 жовтня  п.р. на території Міжнародного виставкового центру відбулись
Х Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-ХХІ» та ХІІІ Міжнародна 
спеціалізована виставка «Зброя та безпека -2016», де були представлені 
експозиції вітчизняних підприємств авіабудування і ОПК, зокрема АТ «Мотор 
Січ», ДП «Антонов», ДП «ХМЗ» «ФЕД», ПАТ «ФЕД», ПАТ «УкрНДІАТ», 
ДП «Івченко-Прогрес», ДП «Новатор», ДП «ДержККБ «ЛУЧ», ДАХК «Артем», 
ДП «КАЗ», ДП «Завод 410 ЦА», ДП «ХАКБ», ДП «ЖМЗ «Візар», 
ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем» тощо. 

Николай Трикозюк, 
директор ООО 
«Винницкий авиаци-
онный завод»:
— На авиасалоне в экспози-
ции АО «Мотор Сич» был про-
демонстрирован макет легкого 
учебно‑тренировочного само-
лета УТЛ‑450 с турбовинтовым 
двигателем АИ‑450С и 5‑ти ло-
пастным винтом изменяемого 
шага MTV‑5. Мы считаем, что 
данный самолет имеет хорошее 
будущее для обучения курсан-
тов и для проведения разведы-
вательных работ и т.п. Таким 
образом самолет Як‑52 получит 
новое будущее.
Это одно из направлений ра-
боты нашего завода. Также ак-
тивно занимаемся вертолетами 
МСБ с новыми двигателями 
АИ‑450М. Часть вертолетов 
будет проходить испытания на 

головном предприятии в Запо-
рожье, а остальные – у нас на 
заводе в Виннице. Сейчас это 
три вертолета МСБ.
Вспоминая те тяжелые годы, 
когда Винницкий авиационный 
завод простаивал, а его работ-
ники не получали заработную 
плату, сейчас, благодаря «Мо-
тор Сич», у нас есть работа, 
есть загрузка, своевременно вы-
плачивается заработная плата. 
Мы работаем над новыми типа-
ми машин – Ми‑2 МСБ, УТЛ‑450, 
Ан‑2‑100, ‑ они все комплектуют-
ся новыми двигателями «Мотор 
Сич». Загрузка на следующий 
2017 год просматривается до-
статочно четко.
Все это благотворно повлияло и 
на деятельность нашей профсо-
юзной организации, существен-
но повысился уровень членства 
– почти все работники завода 
состоят сейчас в Профсоюзе. 
С профсоюзной организацией 
администрация завода ведет 
социальный диалог, находим 
взаимопонимание по всем во-
просам.
Благодаря президенту АО 
«Мотор Сич» Вячеславу Алек-
сандровичу Богуслаеву и его 
команде мы твердо стоим на 
ногах сейчас и можем уверенно 
смотреть в будущее.

Записал 
Александр ПАЛИЙ

Заступник Міністра 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України Юрій 
Бровченко:

— Техніка і обладнання, яке 
було представлене на обох 
виставках, демонструє ви-
сокий потенціал українських 
виробників. З боку Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі 
вживаються необхідні заходи, 
щоб техніка, яка випускається 
на підприємствах оборонно‑про-
мислового комплексу (всього 
ОПК, а не лише підприємств ДК 
«Укроборонпром»), була конку-
рентоздатною та орієнтована по 
ціні, адже це один з важливих 
показників конкурентоздатності. 
Вміле поєднання ціни і якості 
дозволяє нам освоювати нові 

ринки. Свідченням цьому є і той 
факт, що за останні 13 років ця 
виставка є наймасштабнішою 
за присутністю іноземних 
делегацій.
Нещодавно було ухвалене важ-
ливе рішення про створення 
Національного комітету з про-
мислового розвитку, який осо-
бисто очолив Прем’єр‑міністр 
України В.Гройсман. При ньому 
будуть утворені Експертна Рада 
і робочі групи, які будуть безпо-
середньо займатися питаннями 
промислового розвитку. В на-
шому Міністерстві завершена 
на сьогоднішній день робота 
з формування Департаменту 
промислової політики. Зараз 
йде підбір кадрів, які будуть пра-
цювати безпосередньо в цьому 
Департаменті, зокрема на даний 
час проводить відкритий конкурс 
на посаду керівника Департа-
менту. Крім того, за дорученням 
Глави Уряду планується за-
провадження нової посади за-
ступника Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України з 
промисловості. Тож робота, на-
правлена на підтримку нашої 
промисловості, триває і най-
ближчим часом до суспільства 
будуть донесені всі практичні 
заходи з цього приводу. 

Відбулось засідання ЦК ПАУ
Під час засідання було розгля-

нуто питання щодо виконання 
Галузевої Угоди і колективних 
договорів у I півріччі 2016 року, 
позиція ПАУ на колективних 
переговорах по укладенню ко-
лективних договорів на підпри-
ємствах галузі та організація ко-
лективно-договірної кампанії у 
2017 році, проект Плану роботи 
ЦК ПАУ на 2017 рік.

Такожучасникизас ідання 
розглянули питання щодо 
участі представників ПАУ у 
Всеукраїнській акції протесту 

на захист прав та інтересів пра-
цюючих в умовах шокового під-
вищення ціни на природний газ 
і тарифів на житлово-комуналь-
ні послуги та питання підбиття 
підсумків літнього оздоровлен-
ня дітей у 2016 році.

В ході засідання були розгля-
нуті і інші питання поточної ді-
яльності Профспілки і ухвалені 
відповідні рішення. Учасники 
також відвідали авіасалон 
«Авіасвіт-ХХІ».

Вл. інф.
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За закон о реструктуризации 
задолженности N5244 
проголосовали 285 народных 
депутатов, против - 1 депутат.

Глава комитета по вопросам про-
мышленной политики и предпри-
нимательства парламента Виктор 
Галасюк отметил, что рассрочка на 
десять лет предоставляется для вы-
платы основной суммы долга - 706 
млн грн. Штрафные санкции в раз-
мере более 500 млн грн предлагается 
списать.

Речь идет о задолженности ГП 
Киевский авиационный завод 
"Авиант", обязательства которого 
перешли к ГП "Антонов" после объ-
единения предприятий.

Также депутаты внесли изменения 
в заключительные и переходные по-
ложения Бюджетного кодекса N5245, 
за проголосовал 281 народный 
депутат.

Предусмотрено, что положения ча-
сти 13 статьи 17 Бюджетного кодекса 
не применяются в случае рассрочки 

уплаты задолженности ГП Антонов 
перед государством по облигациям, 
выпущенным ГП Авиант в 2009 году 
под государственные гарантии.

Единственная фракция 
Парламента, которая не дала 
ни одного голоса "ЗА" - партия 
"Объединение "Самопомич". Среди 
26 ее депутатов 17 воздержалось от 
голосования, один не голосовал, а 
один - Соболев Е.В. - проголосовал 
"Против".

У жовтні в Києві відбулось засідання 
Молодіжної ради Федерації 
профспілок України, на якому 
заслухано звіт про діяльність 
виконкому Ради за останній 
рік та визначено пріоритетні 
дії профспілкових молодіжних 
організацій щодо виконання 
резолюції VII з’їзду ФПУ «Молодь – 
майбутнє профспілок».

З вітальним словом до учасників зібран-
ня звернувся Голова ФПУ Григорій Осовий. 
Він побажав молодіжному крилу профспіл-
кового руху результативної роботи у танде-
мі Молодіжної ради та постійної комісії Ради 
ФПУ з молодіжних питань, що була утворена 
за рішенням останнього з’їзду ФПУ.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий 
високо оцінив нові методи роботи, запровадже-
ні Молодіжною радою останнім часом, і закли-
кав молодь до більш активних дій з відстою-
вання своїх прав на усіх організаційних ланках 
профспілок, починаючі з первинки та закінчу-
ючи територіальним і галузевим рівнями.

На засіданні обрано нового голову 
Молодіжної Ради ФПУ. Ним став Антон 
Смородін - голова Молодіжної Ради 
Профспілки авіабудівників України, голова 
первинної організації ПАУ на Державному 
підприємстві "Завод 410 цивільної авіа-
ції". Учасники засідання також обговори-
ли Стратегію діяльності ФПУ на 2016-2021   
роки «Європейський вибір» та резолюцію VII 
з'їзду ФПУ «Молодь – майбутнє профспілок». 
Ухвалено рішення Молодіжної ради з реаліза-
ції молоддю зазначених документів.

Молодіжна рада 
ФПУ обрала 
нового голову

Верховная Рада разрешила 
реструктуризировать задолженность 
ГП "Антонов" и списать пеню и штрафы

Уже более месяца работает 
отделение педиатрии 
управления медицинских услуг 
и реабилитации ГАХК «Артем».

22 октября 2016г. состоялся насто-
ящий детский праздник — день от-
крытых дверей отделения. Заводные 
аниматоры в ярких костюмах фик-
сиков (известных мультипликаци-
онных героев) проводили для детей 
работников ГАХК «Артем» конкур-
сы, эстафеты, подвижные игры, рас-
крашивали лица аквагримом, уго-
щали сладостями. Все эти действия 
помогли преодолеть детский страх, 
который испытывает большинство 
маленьких пациентов при посеще-
нии врачей.

Более 20 детей, их родители, пред-
ставители руководства Компании и 
профсоюзного комитета убедились 
в том, что отделение педиатрии ос-
нащено современным оборудова-
нием, предоставляет квалифициро-
ванное медицинское обслуживание, 

обладает достаточным количеством 
профессиональных детских врачей 
(педиатр, ортопед, физиотерапевт, 
ЛОР), оценили комфортные условия 
и ощутили теплоту отношения пер-
сонала к подрастающему поколению 
артемовцев.

Родители выражают благодар-
ность администрации, профсоюзно-
му комитету и всему персоналу пе-
диатрического отделения за заботу о 
здоровье подрастающего поколения 
(консультации и осмотры для детей 
работников ГАХК «Артем» прово-
дятся бесплатно).

ГАХК «Артем»: с заботой о детях

27 жовтня у прес-центрі 
Кабінету Міністрів 
України було проведено 
брифінг, присвячений 
підвищенню рівня 
мінімальної заробітної 
плати в Україні з 1 січня 
2017 року.
Участь в брифінгу взяли Міністр 
соціальної політики України 
Андрій Рева, Голова ФПУ Григорій 
Осовий, перший заступник Голови 
Спільного представницького 
органу роботодавців Олексій 
Мірошніченко.
Міністр соціальної політики Андрій 
Рева, звертаючись до журналістів, 
наголосив, що Уряд ініціює підви-
щення соціальних стандартів для 
того, щоб українці отримували 
гідну зарплату і їх доходи й надалі 
зростали. 

Він зазначив, що підвищення міні-
мальної зарплати планується здій-
снити виключно за рахунок ресур-
сів, які дасть українська економіка. 
Це не відбуватиметься за рахунок 
включення друкарського верстату, 
або із залученням міжнародних 
запозичень. 
За словами Міністра, на прогнозо-
ваний рівень інфляції та на рівень 
цін зазначене рішення впливу не 
матиме. Він також підкреслив, що 
жоден працівник, починаючи з 
2017 року не буде отримувати за-
робітну плату меншу за 3200 грн, 
тобто за розмір фактичної величи-
ни прожиткового мінімуму, обчис-
леного згідно законодавства (мова 
йде про заробітну плату без вира-
хування податків – ред.).
Міністр також пояснив, що дане 
рішення ухвалене саме після 

затвердження Держбюджету на 
2017 рік у першому читанні, щоб 
у Парламенту не було змоги пере-
глянути розмір видатків і доходів.  
Григорій Осовий оцінив ініціативу 
Уряду щодо підняття мінімальної 
зарплати як дуже важливу. Він 
підкреслив, що цьому передувала 
тривала спільна робота у форма-
ті діалогу соціальних партнерів: 
профспілок, урядової сторони і 
роботодавців. 
Він також повідомив, що згідно зі 
Стратегією діяльності ФПУ, затвер-
дженою на 7‑му з’їзді Федерації 
у березні ц.р. одним із завдань 
передбачено – домагатися вста-
новлення в Державному бюджеті 
розміру мінімальної зарплати на 
рівні об’єктивно розрахованого 
прожиткового мінімуму. А в тексті 
Генеральної Угоди на 2016‑17 рр. 

прописано стратегію на прове-
дення докорінної реформи оплати 
праці через механізм переходу від 
моделі «дешевої робочої сили» до 
гідної оцінки праці. 
Григорій Осовий назвав підвищен-
ня мінімальної зарплати лише пер-
шим кроком на шляху глибинної 
реформи оплати праці в Україні і 
висловив сподівання на резуль-
тативну спільну роботу над необ-
хідними нормативно‑правовими 
актами, що мають забезпечити 
таке підвищення у Держбюджеті на 
2017 рік.
Разом з тим, Олексій Мирошніченко 
висловився більш критично 

стосовно цього кроку Уряду, зазна-
чивши, що чинне законодавство не 
готове до таких змін. Наприклад, 
багато адміністративних послуг 
прив’язано до розміру мінімальної 
зарплати. 
Він підкреслив, що легально пра-
цюючий бізнес в Україні розуміє, 
що заробітна плата має випла-
чуватись людям офіційно, а не в 
конвертах, її потрібно постійно під-
вищувати, адже це стимулює вну-
трішній попит, демотивацію людей 
виїжджати закордон, разом з тим, 
є і багато питань, на які відповіді 
поки немає.
Вл. інф.

Мінімальна зарплата 
буде підвищена до 3200 грн
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ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ 
І ЮВІЛЯРА ЖОВТНЯ!

(Інформація для публікації надана 
управлінням справами ВА ЦК ПАУ. У разі, 
якщо Ви виявили неточність, прохання 

повідомити про це за телефоном: 
(044) 568-40-49 до управління справами 

ВА ЦК ПАУ)

Примітка: Синім кольором позначена 
ювілейна дата.

07.10 Бекало Василь Володимирович, 
голова ПО ПАУ ТОВ «Металеві меблі»

08.10 Ківа Дмитро Семенович,
Герой України, Академік НАНУ

08.10 Королюк Петро Володимирович,
Заслужений машинобудівник України

11.10 Носова Оксана Юріївна,
голова ПО ПАУ ПАТ «ФЕД»

21.10 Ганькевич Віктор Володимирович,
генеральний директор ДП «Завод 410 ЦА»

22.10 Гаранін Володимир Іванович,
голова ПО ПАУ на КМЗ  ХДАВП 

23.10 М’ялиця Анатолій Костянтинович,
Герой України

23.10 Русин Іван Ілліч,

голова ПО ПАУ у ПАТ “Електроавтоматика”

25.10 Коростильова Людмила 
Миколаївна,

голова ПО ПАУ у ДчП ПАТ «Мотор Січ» – 
ГмашЗ

28.10 Богуслаєв В’ячеслав 
Олександрович,

президент АТ «Мотор Січ», народний де-
путат України, генеральний конструктор 

вертолітної техніки, Герой України

31.10 Лисиця Ярослав Вікторович,
голова ПО ПАУ у ЧАТЗ ХДАВП 

31.10 Анощенкова Валентина Іванівна,

голова ПО ПАУ на Заводі «Тора» ХДАВП 
Волейболісти «Новатора» 
несподівано для багатьох 
вболівальників займають 
лідируючі позиції в 
чемпіонатах України. 

Перша команда «Новатор» прове-
ла вже два тури в Суперлізі. Після 
підвищення у класі хмельничани зі-
грали проти срібного і бронзового 
призерів минулого сезону. Для будь-
якого новачка це завжди серйозне 
випробовування. І волейболісти з 
хмельницького «Новатора» його 
пройшли практично без втрат. 

Після поразки у стартовому матчі 

в Дніпрі, подоляни провели перший 
домашній матч у Суперлізі, який ви-
кликав чималий ажіотаж серед ша-
нувальників волейболу. 

І всі вони прийшли, щоб стати 
свідками першої домашньої пере-
моги в найвищому дивізіоні, в якому 
«Новатор» здобув перемогу. Тепер 
здолали «Юридичну академію» з 
Харкова і вийшли на третє місце в 
турнірній таблиці.  

Попереду лише незмінний чемпіон 
«Локомотив» і один із фаворитів се-
зону «Барком-Кажани». Саме проти 
останніх у Львові «Новатор» прове-
де свій наступний тур. 

Розпочала чемпіонат і друга ко-
манда з Хмельницького. «Новатор-
2-Прикордонник» приймав перший 
тур. 

До Хмельницького приїхали ко-
манди з Нетішина, Новоселиці 
(Чернівецька область) і Києва. В усіх 
хмельничани виграли з рахунком 3:0 
і вийшли в лідери.

— Я задоволений успіхами на-
ших спортсменів, — сказав інструк-
тор профспілкового комітету на ДП 
«Новатор» Олександр Рак.

Валерій МАРЦЕНЮК

Волейболісти «Новатора» — в трійці лідерів

ДОК «Антей» отримав своє футбольне поле
А разом з дітьми, що 
відпочивають у ДОК «Антей» 
влітку, новим футбольним 
полем зможуть користуватися і 
дорослі.

Ми вже писали про те, що під час 
відвідання ДОК «Антей» Президент 
ДП «Антонов» Олександр Коцюба 
пообіцяв оперативно вирішити пи-
тання з обладнанням футбольного 
поля, надавши відповідні доручення 
службам підприємства.

Пообіцяв футбольне поле антеїв-
цям — і свою обіцянку виконав! 

І вже на початку жовтня у ДОК 
«Антей» відбулась презентація фут-
больного поля зі штучним покрит-
тям. Заодно було вирішено його ви-
пробувати – провести змагання на 
Кубок з міні-футболу між командами 
підприємства. І це стало можливим 
завдяки тісній співпраці адміністра-
ції і профспілкового комітету підпри-
ємства, завдяки старанням людей, 
яким небайдужа доля молодого по-
коління, які усвідомлюють ціннісну 
вагу спорту у вихованні фізично за-
гартованого покоління українців та 
його найкращих моральних якостей.

Участь у заході взяли президент 
ДП «Антонов» Олександр Коцюба, 
голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Віктор Гуска, головний інженер – 
технічний директор підприємства 
Сергій Бичков, директор з кадрових 
питань Валерій Маєвський і дирек-
тор з соціальних питань і будівни-
цтва Олександр Педос.

Відкриваючи змагання, Олександр 

Анатолійович зазначив, що для ке-
рівництва підприємства умови, в 
яких будуть зростати і розвивати-
ся діти, є в пріоритеті, а це і духо-
вне виховання, фізичний розвиток і 
оздоровлення дітей.

В своєму привітальному слові 
Віктор Петрович висловив подяку 
адміністрації підприємства за те, що 
вона відгукнулась на прохання про-
фактиву і тепер трудовий колектив 
підприємства і діти його працівників 
мають такий чудовий стадіон.

Раніше відсутність свого футболь-
ного поля у антонівців створювала 
певні труднощі, адже для прове-
дення змагань між командами під-
приємства доводилось орендувати 
приміщення у інших організацій, 
відтепер антонівці зможуть не тіль-
ки змагатися між собою, але навіть 

запрошувати до змагань з ними ко-
манди інших підприємств.

Штучне покриття можна експлуа-
тувати практично 24 години на добу, 
воно є морозостійким, також не по-
трібен догляд за штучною травою. І 
найголовніше! Це ігрові характерис-
тики. Відмінне зчеплення з поверх-
нею ніг, натуральне відскакування і 
кочення м'яча!

Дорослі вже змогли відчути пере-
ваги нового футбольного поля, а діти 
повною мірою ним зможуть «насо-
лодитися» вже влітку 2017 року, коли 
в ДОК «Антей» відкриється новий 
оздоровчий сезон. І ця радісна подія, 
безумовно, підігріває їхнє бажання 
швидше приїхати у свій улюблений 
«Антей».

Вл.інф.

АНОНС
17 ноября 2016 года в помещении АО УкрНИИАТ, 
Киев, ул. Кирилловская (Фрунзе), 19‑21, состоится 
шестая техническая конференция украинской ор-
ганизации общества SAMPE.
Конференция будет проходить под девизом 
«Управление авиационным производством в пе-
реходный период».
Основное внимание конференции будет уделено 
вопросам разработки и применения композицион-
ных материалов и конструкций на их основе.


