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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав державне підприємство
«Антонов» та закликав виробити системні рішення, які дозволять запустити
конвеєр виробництва якісних українських літаків

Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман
відвідав державне
підприємство «Антонов»,
де провів нараду з
питання стимулювання
розвитку національного
літакобудування та закликав
виробити системні рішення,
які дозволять запустити
конвеєр виробництва
якісних українських літаків.
У нараді прийняли участь
керівники підприємств галузі: Михайло Гвоздьов - Голова
ради директорів авіаційного
кластеру - корпорації Українська
авіабудівна компанія, Олександр
Коцюба – Президент ДП
«Антонов», Вячеслав Богуслаєв
– Президент АТ «Мотор Січ»,
генеральний конструктор, народний депутат України, Герой
України; Ігор Кравченко Генеральний конструктор, директор ДП «Івченко-Прогрес»,
Віктор Попов – Голова правління ПАТ «ФЕД», Георгій
Кривов – Голова правління ПАТ
«УкрНДІАТ». Вони проінформували та запропонували заходи щодо подолання кризових
явищ та стимулювання розвитку вітчизняного авіабудування.
Від Профспілки авіабудівників
України у нараді прийняв участь
і виступив Голова Профспілки
Ярема Жугаєвич. Він проінформував про соціально-економічну ситуацію на підприємствах
галузі.
За
результатами
наради
щодо стимулювання розвитку

українського
авіабудування на Державному підприємстві «Антонов» під головуванням Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана було
домовлено розробити програму
відродження українського авіабудування, яку планується затвердити на початку наступного
року.
Над розробкою програми працюватиме робоча група, до складу якої увійдуть представники
компаній-виробників,
перевізників та Уряду.

перспективу, бути конкретною та
включати два елементи: програму розвитку галузі транспортних літаків та окремо військової
авіації.
При цьому він зазначив, що
після розробки програми будуть
визначені необхідні фінансові інструменти. «Мене не лякає, що
ми не передбачили поки що ресурсу у Державному бюджеті на
2017 рік. Як тільки ми визначимо,
яка у нас є потреба, ми зможемо
вийти з окремими ініціативами у

Відбулися загальні
збори ООР АПУ
29 листопада п.р. відбулися загальні збори
Об’єднання організацій роботодавців авіаційної
промисловості України на чолі з Головою
Об’єднання Віктором Салютою.
Серед гостей, які взяли участь в загальних зборах:
Голова Профспілки авіабудівників України - Ярема
Жугаєвич, заступник керівника апарату ДК «Укроборонпром» - Андрій Бабич, Віце-президент Асоціації
«Укравіапром» - Олександр Суровцев, Герой України
- Олександр Качура та ін.
Під час засідання було розглянуто ряд питань, серед
яких:
— Підсумки наради з питань розвитку авіабудування
під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана;
— Проблемні питання авіабудування та машинобудування в цілому;
— Перспективи розвитку галузі.

«Програма потрібна – з дуже
чіткими завданнями, хто, що, у
які терміни має зробити: які літаки ми будуємо, що ми повинні
зробити у сертифікації, в освіті,
технічній модернізації, для режиму оподаткування, для розвитку
внутрішньої авіації – це має бути
програма, де кожен візьме на
себе відповідальність», - зазначив
Володимир Гройсман.
Голова Уряду наголосив, що
програма відродження українського авіабудування має розроблятися на середньострокову

Парламент, наприклад у лютому,
щодо необхідних змін, якщо вони
будуть необхідні, до Державного
бюджету», - зауважив він.
«Ви повністю отримаєте урядову підтримку і координацію. Ми
хочемо, щоб це було результативно, - підкреслив Прем’єр-міністр,
звертаючись до представників
авіапромисловості. - Так ми зможемо вийти на прогнозовану роботу і досягти результату».
Вл. інф.
Фото www.uapress.info

Вл. інф.
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У Києві відбулася Всеукраїнська
акція профспілок
8 грудня у Києві відбулася Всеукраїнська акція на підтримку вимог профспілок
щодо посилення соціального захисту працівників та інших категорій громадян в
умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Учасники мітингу ухвалили
резолюцію, в якій зажадали від
Парламенту та Уряду:
1) Встановити з 1 січня 2017
року мінімальну заробітну
плату на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого
«споживчого кошика» – 3200
грн, забезпечити відповідні
видатки у Державному бюджеті–2017.
Вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурентоспроможного національного виробництва. Зменшити
податкове навантаження для
малого та середнього підприємництва з метою його збереження.

Акція проводилась з метою
забезпечення урахування в
проекті Держбюджету видатків на реалізацію державних
соціальних гарантій та недопущення зниження рівня життя населення.
У мітингу біля Верховної
Ради України взяли участь понад 10 тисячі спілчан з усіх регіонів України, представники

трудових колективів усіх галузей вітчизняної економіки.
Головне
гасло
акції:
«ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ
ГІДНОГО
ЖИТТЯ
ДЛЯ
ЛЮДЕЙ!»
Акція
розпочалась
о
9.00 ходою від Майдану
Незалежності до Кабінету
Міністрів України.Там відбувся нетривалий мітинг з

вимогами до Уряду зокрема
щодо повернення десяткам
тисяч працівників, зайнятих
на роботах із шкідливими і
важкими умовами праці, безпідставно скасоване право на
достроковий вихід на пенсію
(за Списками № 1 і № 2).
Вл. інф.

Навчання профактиву з питань
охорони праці — кваліфікований
захист прав працівників у цій сфері
Нещодавно було
проведено навчання з
питань охорони праці
для представників
виробничих підрозділів і
дільниць ДП «Антонов» і
СЗ «Антонов».
Не секрет, що для кваліфікованого здійснення профспілками
громадського
контролю за додержанням
роботодавцем законодавства про охорону праці та
захисту прав працюючих необхідно забезпечити якісне
навчання всіх представників
з охорони праці.
Це вже друге, за останні три
роки, виїзне навчання для
цієї категорії слухачів на цих
підприємствах.
Згідно з планом лекційних
занять з охорони праці громадським інспекторам були
запропоновані
наступні
теми:

— Законодавство України
про охорону праці;
—Поняття, повноваження та
правові підстави для здійснення громадського контролю;
—Основні завдання профспілок щодо вдосконалення
громадського контролю;
—Практика
здійснення
контролю представниками
профспілок за дотримання
безпеки та умов праці;
—Порядок проведення медичних оглядів і атестації
робочих місць за умовами
праці;
—Роль і місце профспілок
у комісіях з розслідування
нещасних випадків і професійних захворювань на
виробництві;
—Профілактика нещасних
випадків, професійних захворювань та отруєнь тощо.
Серед лекторів та членів комісії з перевірки знань були
досвідчені фахівці апарату

ФПУ і ПАУ, доцент кафедри охорони праці ДІУЕВР
та представник Держпраці
України.
По закінченню навчання у
слухачів були прийняті заліки. Всі вони отримають
відповідні посвідчення.
Всього перевірку знань
пройшли 29 громадських
інспекторів та інших представників з охорони праці
з ДП «Антонов» та 10 з СЗ
«Антонов».
Організацію навчання і
перевірку знань з питань
охорони праці було здійснено за участю головного технічного інспектора
праці ЦК ПАУ.
Проведене навчання ще
раз підтвердило необхідність втілення набутих
знань заради справи захисту прав працівників на
належні безпечні і здорові умови праці.

2) Знизити ціну на природний
газ, тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності
громадян, забезпечити прозорість і контроль за ціноутворенням.
3) При реформуванні оплати
праці забезпечити справедливий розподіл результатів
праці, запровадити галузеві
стандарти оплати праці, дотримання конвенцій МОП,
Європейської соціальної
хартії. Внести зміни до Закону
України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України», прийнятого 6 грудня 2016 р., щодо вилучення
норм про звуження гарантій
оплати праці, стипендіального
і пенсійного забезпечення,
втручання в автономне право
сторін визначати умови оплати праці.
4) Забезпечити в Держбюджеті–2017 кошти для встановлення І тарифного розряду
ЄТС у розмірі, що перевищує
розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та

відповідне фінансування праці 3 млн працівників бюджетної сфери.
5) Не допустити руйнування
системи стипендіального забезпечення – стипендію кожному встигаючому студенту.
6) Для ліквідації заборгованості із заробітної плати невідкладно ухвалити законодавчі
акти, спрямовані на посилення
захисту економічних прав
працівників, заснування спеціальної «гарантійної установи
виплати боргів», відповідно
до європейської практики і
конвенцій МОП.
7) Повернути до 1 січня 2017
року десяткам тисяч працівників, зайнятих на роботах із
шкідливими і важкими умовами праці, безпідставно скасоване право на достроковий
вихід на пенсію (Списки № 1 і
№ 2).
8) Забезпечити у 2017 році
підвищення мінімальної
пенсії з урахуванням фактичного прожиткового мінімуму,
провести осучаснення раніше
призначених пенсій, скасувати
існуючі обмеження на їх виплату для осіб, які продовжують працювати.
9) Повернути у 2017 році працівникам право на санаторнокурортне лікування та дитяче
оздоровлення за рахунок коштів соцстрахування. Ухвалити
на поточній сесії законопроект № 2245.
10) Не допустити руйнації
і комерціалізації охорони
здоров’я, закриття закладів та
звільнення працівників, порушення конституційного права
громадян на доступну медичну
допомогу.

Евгений Морозенко призвал
обеспечить переход страны к
новой индустриализации
Председатель правления
ПАО «Днепропетровский
агрегатный завод» Евгений Морозенко в ходе
круглого стола, который
прошел в Днепре по поводу поиска выхода из
кризиса нашей страны,
отметил: «Стране нужны
качественные перемены.
Чтобы обеспечить реальное
восстановление
промышленности, нужно
принять законопроекты
по
«Новой
Индустриализации». Только так
экономика получит импульс к развитию, а люди
- стабильную работу и достойную оплату труда».
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Відбулося розширене
засідання Президії ЦК ПАУ
8 грудня п.р. року відбулося розширене засідання
Президії ЦК ПАУ. Під час засідання були
розглянуті наступні питання:
— Про звіт про роботу ЦК ПАУ у 2016 році;
— Про підсумки навчання профспілкових кадрів і активу
ПАУ у 2016 році та завдання щодо організації навчання на
наступний період;
— Про підсумки спортивно-масової роботи в ПАУ та заходи по організації спортивно-масової роботи у 2017 році
та ін.
Після ділової частини засідання Президії ЦК ПАУ відбулась зустріч профактиву за участі ветеранів Профспілки
з нагоди 25-річчя Профспілки авіабудівників України.
Участь в них прийняли голови більшості первинних організацій, в тому числі засновники Профспілки, поважні
гості, серед яких – Президент Асоціації «Укравіапром»
Валерій Шмаров, Голова об’єднання роботодавців авіаційної промисловості Віктор Салюта, Голова правління
ПрАТ «Укрпрофтур» Сергій Стрілець та ін.

3

Встреча с представителем ОБСЕ
9 декабря ГП «ХМЗ «ФЭД» посетил международный наблюдатель Специальной
Мониторинговой Миссии ОБСЕ Винсент Годбийон. В личной беседе с директором завода
А.Ю. Пащенко были обсуждены вопросы социально-экономического развития предприятия,
ситуация, сложившая на Востоке Украины, и роль международных наблюдателей в достижении
политического диалога между конфликтующими сторонами.
В сопровождении директора наш
гость посетил технический музей,
где имеется экспозиция всех изделий, которые завод выпускал
ранее и производит ныне. Особый
интерес у него вызвали первые в
Советском Союзе пленочные фотоаппараты марки «ФЭД», произведенные бывшими беспризорниками в коммуне известного педагога
и писателя А.С. Макаренко.
В ходе экскурсии А.Ю. Пащенко
рассказал представителю ОБСЕ
о перспективе развития завода, о
ходе работ по реализации регионального проекта инновационноинвестиционного сотрудничества
в рамках Закона Украины «О государственно-частном партнерстве»,
цель которого — повышение эффективности развития отечественного авиастроения и интеграция в
Европейский союз.
Как рассказал господин Винсент
Годбийон, ОБСЕ — это крупнейшая

в мире региональная организация,
занимающаяся вопросами безопасности. В нашу страну Миссия направлена два года назад по просьбе
украинского правительства и по
решению 57 стран-участниц ОБСЕ.
Команды наблюдателей от ОБСЕ

работают в десяти крупнейших городах Украины — Днепропетровске,
Донецке,
Ивано-Франковске,
Киеве, Луганске, Львове, Одессе,
Херсоне, Черновцах и Харькове, который расположен в прифронтовой
зоне. Цель работы Миссии — это
сбор и мониторинг информации,
встреча с представителями власти
на всех уровнях, с общественными
и религиозными организациями, с
руководителями промышленных
предприятий.
Господин Винсент Годбийон выразил удовлетворенность проведенной встречей, пожелал коллективу ГП «ХМЗ «ФЭД» успехов
в работе, дальнейшего развития и
достижения намеченных целей.
Газета «Фэдовец»

БОРГИ ПОГАШЕНО, ПЕРСПЕКТИВА Є
виготовляти опалювальні котли.
Вже виготовлена перша партія
і приступили до виробництва другої. Також виробляємо
ремені безпеки на замовлення
ДП «Завод 410 ЦА». В цьому
році виготовили 30 одиниць і
ще біля 15 плануємо виготовити.

Василь Мадар, голова ПО
ПАУ на ДП «Закарпатське
вертолітне виробниче
об’єднання»
— Ситуація на нашому
підприємстві стабілізувалась,
заробітна плата на даний час
виплачується регулярно згідно
чинного законодавства – двічі
на місяць. Заборгованість
із виплати заробітної плати
повністю погашена. Борги по
ЄСВ у цьому році також були
повністю погашені, а це 2,5 млн
грн.
А головне – є замовлення і є
робота. В цьому році ми почали

Відразу скажу, що все це стало
можливим після призначення
нового керівника підприємства.
Ми переконані, що якби його
призначили до нас набагато
раніше, після першого директора Подольского, ми б зараз
мали зовсім іншу ситуацію. На
превеликий жаль, на мою думку, під час керівництва ЗВВО
з боку Шарова і Козубенко
виробнича база знищувалася.
А новому керівництву дісталися
рештки підприємства. Тож
зрозуміло, що йому важко, але
навіть незважаючи на це, ми
бачимо результат.
Зараз на підприємстві працює
лише 35 працівників. От до
такого стану було доведено підприємство… А новому керівнику доводиться всі
ці проблеми, які роками не
вирішувалися, розв’язувати

щодня. Тому, відповідаючи на
ваше питання щодо результатів
мого спілкування з генеральним директором ДК «Укроборонпром» Р.А.Романовим,
хочу сказати, що призначення
нового керівника ЗВВО і швидкі
зміни на краще і є таким результатом.
З новим керівником у нас
повністю налагоджено
соціальний діалог. Немає
такого, як це було з деякими
попередниками, які всупереч
законодавству відмовлялися
перераховувати внески
профспілковій організації. В
цьому питанні все робиться
оперативно. Головне, що новий
керівник в особі профспілкової
організації бачить не ворога,
а надійного партнера. Я Вам
скажу, що і колектив отримав
окрилення, люди із задоволенням ходять на роботу, бачать,
принаймні найближчу перспективу.
Записав
Олександр ПАЛІЙ
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Заседание профкома ПО ПАУ
в ГАХК «Артем», посвященное
25-летию ПАУ
15 декабря 2016г. в зале заседаний
центра технической информации ГАХК
«Артем» состоялось торжественное
заседание профкома ПО ПАУ в ГАХК
«Артем», посвященное 25-летию со
дня основания ПАУ. На расширенное
заседание
были
приглашены
не только члены профкома и
председатели цеховых комитетов, но
и ветераны профсоюзного движения.
Председатель ПО ПАУ в ГАХК «Артем»
Александр Кельин проинформировал
профактив об основных исторических
вехах и достижениях ПАУ за 25
лет
деятельности
и
поздравил
с
праздником.
Информация
сопровождалась показом слайдов,
на которых отображались наиболее
значимые
и
запоминающиеся

события ПО ПАУ в ГАХК «Артем»
за последние 25 лет. После этого
лучшим представителям профактива
были вручены почетные грамоты и
благодарности.
По информации профкома
ГАХК «Артем»

В эфире программы
«Давайте разберемся» на
телеканале TV5 генеральный
конструктор ГП «ИвченкоПрогресс» Игорь Кравченко
рассказал о международной
деятельности предприятия.
«В настоящее время география существенно расширяется. Мы имеем связи более с чем 22 странами
мира, с которыми работаем или ведем переговоры об определенных

проектах. Наша продукция экспортируется в более чем 100 стран
мира. Рынок – это условие благополучия Украины, поэтому мы
должны ориентировать свою продукцию на экспорт», - рассказал
Игорь Кравченко.
Помогает ли государство в развитии
конструкторского
бюро
«Ивченко-Прогресс», смотрите в
записи программы «Давайте разберемся» на сайте http://tv5.zp.ua.

Державне Київське конструкторське бюро
“Луч” випробувало переносний ракетний
комплекс “Корсар” із новою керованою ракетою
з осколково-фугасною бойовою частиною з
ударним ядром (виріб РК–3ОФ), повідомляє
прес-служба ДК "Укроборонпром".
У ході випробувань було досягнуто наскрізне пробиття бронеплити
товщиною 50 мм. Ракета РК–3ОФ
призначена для ураження легкоброньованих об’єктів, споруджень
польового типу (ДОТ, ДЗОТ) і живої
сили.
В цей же час, “Корсар” може вести
вогонь і керованою ракетою з тандемною кумулятивною бойовою
частиною (виріб РК–3К), яка призначена для ураження сучасних
броньованих нерухомих і рухомих
об’єктів, які мають комбіновану,
рознесену або монолітну броню, у
тому числі з динамічним захистом,
а також завислих вертольотів. Ця
ракета забезпечує бронепробиття
за динамічним захистом не менше
550 мм.

“Корсар” дозволяє вести вогонь
на дистанції 2,5 км (аналогічна
дальність у американського FGM148 Javelin), а наведення ракети
здійснюється за допомогою лазерного променя. При цьому наведення проходить у низько енергетичному рівні випромінювання в цілях
скритності каналу управління.
Однією із головних особливостей цього комплексу є габарити,
які дозволяють його переносити
та вести вогонь “з плеча”, без застосування додаткових пристроїв.
Але для зручності використання на заздалегідь підготовлених
позиціях, наприклад при обороні,
бійці
можуть
використовувати
спеціальний станок.

Ударный вариант вертолета Ми8МСБ-В — результат сотрудничества
АО «Мотор Сич» и ГП «ГосККБ «Луч»
Замість 75% тепер буде 30%
15 грудня набрала чинності
Постанова КМУ «Про внесення
зміни до пункту 1 Порядку
відрахування до державного
бюджету частини чистого
прибутку (доходу) державними
унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями».

зазначений період, визначається у
розмірі 30 відсотків.
Раніше підприємства відраховували
до Держбюджету 75% чистого прибутку.

Новый ударный комплекс на базе
вертолета Ми-8МСБ-В предназначен для поражения неподвижных
и подвижных современных бронированных целей, которые имеют комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том
числе с динамической защитой, а
также малоразмерных целей типа
долговременных огневых точек,
танков в окопе, легкобронированных объектов и вертолетов противника.

Відповідно до неї частина чистого прибутку (доходу), що
відраховується до державного
бюджету за відповідний період
Державним концерном “Укроборонпром”, його учасниками, державними унітарними підприємствами,
що належать до сфери управління
центральних органів виконавчої
влади, які задіяні у розробленні,
виробництві та ремонті озброєння,
військової і спеціальної техніки та
їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення у
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.
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Как сообщает «Военная авиация
Украины», специалисты
предприятия предприятие
“Мотор Сич” совместно
с конструкторским бюро
«Луч» разработали ударный
вариант вертолета Ми8МСБ-В с установленными
противотанковыми ракетами РК2В «Барьер-В».

В состав ударного комплекса на
базе вертолета Ми-8МСБ-В входят
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ракеты РК-2В «Барьер-В» в транспортного пусковых контейнерах,
которые закреплены на специальных пусковых устройствах. Также в
состав комплекса входит поворотный оптико-электронный модуль
ПМ-ЛКТ «Спектр», установленный
спереди кабины пилотов вертолета. В самой кабине появился блок
индикации(дисплей), блок управления ракетным вооружением,
устройство наведения (джойстик).
Максимальная дальность действия
нового ракетного комплекса составит порядка 7000 м, при этом масса
ракеты составляет 43 кг. Бронепробиваемость за динамической защитой составляет около 800мм, вероятность поражения цели одной
ракетой 0,7…0,85.
Система наведения нового ракетного комплекса представляет
собой автоматическое сопровождение цели по лазерному лучу с
телевизионно-телевизионным автосопровождением цели.
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