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Президент України відвідав
ДП «Івченко-Прогрес»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
5 мая т.г. директор Лубенского
станкостроительного завода АО
«Мотор Сич» Владимир Коваленко
отметил юбилейную дату со Дня своего
рождения – 50 лет.
Владимир Владимирович за время своего пребывания
на посту директора завода успел себя зарекомендовать как талантливый руководитель и хозяйственник. Большое внимание в своей работе он уделяет
вопросам социального диалога и сотрудничеству с
профсоюзной организацией ПАУ на предприятии.
Поздравляя Владимира Владимировича с этой знаменательной датой в его жизни, желаем ему крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов в работе
во благо всей нашей отрасли!
ЦК ПАУ, Редакция газеты «АУ»
Президент Петро
Порошенко під час робочої
поїздки до Запорізької
області відвідав Державне
підприємство «Запорізьке
машинобудівне
конструкторське бюро
«Прогрес» імені академіка
О.Г.Івченка», де взяв
участь у запуску нового
випробувального стенду
з двигуном АІ-450,
повідомляє Адміністрація
Президента України.
Глава
держави
оглянув
підприємство та ознайомився з
виробництвом, зокрема зі зразками

різних типів двигунів. На зустрічі
з депутатським корпусом та
адміністративно-господарським
активом
Запорізької
області
Президент заявив, що найближчим
часом Україні вдасться створити
власний двигун для винищувача.
Він додав, що на сьогоднішній
день тільки 5 країн в світі мають
достатній потенціал для того, щоб
повністю самостійно створювати
подібні авіадвигуни.
«Люди,
спеціалісти
–
найбільший
капітал
цього
підприємства, його гордість і
слава», - звернувся Президент
до працівників підприємства,
зауваживши, що саме завдяки
їх праці Україна заслужено

вважається однією з небагатьох
країн світу, здатних випускати
сучасну авіаційну техніку.
«Підприємство не стоїть на
місці,
впроваджує
передові
технології, демонструє позитивні
фінансово-економічні результати і з
упевненістю дивиться в майбутнє»,
- додав Петро Порошенко.
Глава
держави
відзначив
успішну
роботу
Державного
концерну
«Укроборонпром»
щодо заміни комплектуючих, які
раніше постачалися з Російської
Федерації:
«Ми
розробили
систему імпортозаміщення і наші
вчені-конструктори виконали це
завдання».
Президент
також
зазначив,

що за останній період обсяги
виробництва на підприємствах
«Укроборонпрому» зросли втричі,
а це означає, що десятки тисяч
людей
забезпечені
роботою,
збережено існуючі та створено нові
робочі місця. Так само і запорізьке
МКБ «Прогрес» не загубило
жодного конструктора.
Петро Порошенко наголосив,
що надаватиме повну підтримку
для виведення на нові ринки
збуту українських авіабудівників.
«Український авіапром має гарне
майбутнє», - сказав Президент,
додавши,
що
українська
продукція нещодавно вийшла на
ринки Саудівської Аравії, Індії.
Петро
Порошенко
також

висловив вдячність працівникам
підприємства,
які
захищали
Батьківщину на Донбасі, адже
за два роки 29 працівників бюро
стали учасниками бойових дій.
«Вони гідно виконали свій
обов’язок,
виявили
найвищі
моральні
якості,
особисту
мужність і патріотизм, чим
заслужили визнання і вдячність
всієї країни. А сьогодні –
продовжують робити свій внесок
у зміцнення обороноздатності
країни на трудовому рубежі. Від
імені держави щиро дякую їм за
це», - сказав Президент.

Читайте на 3 стр.
о презентации
авиатехники
медикосанитарного
назначения на ГП
«Завод 410 ГА»
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Молодежный Совет ПАУ провел торжественное заседание
27 апреля 2016 года
состоялось очередное
заседание Молодежного
Совета ПАУ. Заседание
было проведено на
базе ГАХК «Артем» и
приурочено 10-летию со
дня создания молодежной
организации предприятия.
В нем приняли участие представители молодежных организаций,
отделов, бюро от таких предприятий: АО «Мотор Сич», ГАХК
«Артем», ГП «Завод 410 гражданской авиации», ГП «ИвченкоПрогресс», ГП «Новатор», ВМЗ
АО «Мотор Сич», ЛСЗ АО
«Мотор Сич», ГП «Антонов».
Перед началом заседания члены Молодежного Совета ПАУ
провели встречу с заместителем
Председателя ПАУ, председателем ПО ПАУ на ГАХК «Артем»
Александром Кельиным, в ходе
которой он рассказал историю создания предприятия и профсоюзной
организации, об этапах их становления и развития, о текущем положении дел, о перспективах работы
ГАХК «Артем».
Участники заседания МС ПАУ
посетили производственные помещения предприятия, ознакомились
с его работой, с внедрением новых
технологий, с организацией труда
и т.п.
После знакомства с предприятием в одном из его помещений состоялось заседание Молодежного
Совета ПАУ, на котором были
рассмотрены
вопросы
текущей деятельности Молодежного
Совета, в частности относительно реализации Плана мероприятий на 2016 год, избран заместитель Председателя МС ПАУ
- им стал Михаил Калганов,
начальник отдела по работе с
молодежью АО «Мотор Сич».
После
завершения
заседания
Молодежного Совета ПАУ молодые активисты ПАУ посетили музей предприятия и приняли участие
в торжественном собрании молодежи ГАХК «Артем». От имени
Молодежного Совета Федерации
профсоюзов Украины артемовцев
поздравила
Председатель МС
ФПУ Екатерина Барышева.
Александр ПАЛИЙ
КОММЕНТАРИИ
УЧАСТНИКОВ
ЗАСЕДАНИЯ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
ПАУ
Михаил Калганов, начальник
отдела по делам молодежи АО
«Мотор Сич»:
— Поздравляя наших коллег со
столь знаменательным событием в
жизни их трудового коллектива и
молодежной организации в целом,
хотел бы отметить что у ГАХК
«Артем» большая и славная история, предприятие без преувеличения входит в число тех предприятий, которые являются гордостью
нашей страны. В наше непростое
время оно выпускает большую
номенклатуру качественных, конкурентоспособных и востребованных на рынке изделий.

Артемовцы нас традиционно
приняли гостеприимно. Приятно
было увидеть своих коллег с других предприятий отрасли.
Наше предприятие «Мотор Сич»
и ГАХК «Артем» активно сотрудничают в сфере молодежной политики уже много лет. Совместно
провели и организовали не одно
мероприятие, оказали помощь в
становлении многим молодежным
организациям других предприятий. Ведь поддержка молодежи –
это большой задел на будущее.
АО «Мотор Сич» в рамках реализации молодежной политики
проводит много мероприятий, направленных на выявление профессиональных, научных, спортивных
и культурных способностей молодых работников, способствует их
развитию.
В ближайшее время на предприятии пройдут Международные
чтения имени Можайского А. Ф.,
участие в которых возьмут молодые представители предприятий
авиационной отрасли Украины.
Мы направили приглашения на все
предприятия. И через газету тоже
хочу еще раз акцентировать внимание на данном мероприятии. Оно
уникально и имеет большое значение для молодых специалистов,
которые хотят реализовать свой
потенциал.
К концу лета планируем проведение очередной Меридиановской
Спартакиады и уже сейчас просим
команды предприятий отрасли готовиться к ней. Участие молодых
команд предприятий в спартакиаде
не только позволяет сплотить коллективы, укрепить производственные связи, но и продемонстрировать наше единство. Ведь у всех у
нас общие задачи и цели.

Евгений Матвийчук, председатель молодежной организации

ГП «Завод 410 ГА», начальник
производственно-диспетчерского бюро цеха 7:
— В первую очередь хотел бы
поздравить наших коллег артемовцев с такой серьезной годовщиной
со дня создания молодежной организации. 10 лет – это уже определенный жизненный этап. Ребята
от начала создания организации
прошли немалый путь, проделали
большую работу.
О работе молодежной организации ГАХК «Артем» знаю не по
наслышке, т.к. регулярно принимаю участие в спортивных соревнованиях между молодежными
командами наших предприятий.
Это только лишь одно из многих
направлений работы, которые они
реализуют. У артемовцев есть
большой потенциал, и я им желаю
успешно реализовать все свои планы в жизнь, т.к. от этого выиграет
вся молодежь предприятия, и чтобы их поддерживали во всех начинаниях со стороны администрации
и профкома. Успехов им и творческих свершений!
Во время посещения ГАХК
«Артем», мы увидели масштабность производства, познакомились с артемовскими традициями. Артемовцы идут в ногу со
временем – в цехах, которые мы
посетили, установлено новое оборудование, которое существенно
повысило продуктивность труда.
Конечно, хотелось бы пожелать артемовцам побольше заказов и прибыли, т.к. это залог благополучия
трудового коллектива.
Из неприятного можно разве что
сожалеть, что на предприятии планируют провести существенное
сокращение штата. Однако будем
надеяться, что это происходит с
целью оптимизации производства,
что позволит увеличить заработную плату и повысить продуктивность труда. И насколько нам рассказали, такие задачи перед собой
как раз и ставит администрация
предприятия.
У нас на предприятии молодежная организация завода будет
немного помоложе, чем в ГАХК
«Артем», но по количеству мероприятий и качеству их проведения
мы не отстаем. Сейчас мы проводим спортивные и культурно-досуговые мероприятия, стараемся пополнять ряды молодежной
организации. Работаем над тем,
чтобы молодежь была активной.
Отдельная благодарность за поддержку молодежи администрации
предприятия и его генеральному директору С. М. Подрезе и

профкому в лице его председателя
Антона Смородина.

Игорь Петраков, инженер,
председатель молодежной организации Лубенского станкостроительного завода АО «Мотор
Сич»:
— Прежде всего хотел бы от
имени нашей молодежной организации поздравить молодежь ГАХК
«Артем» с первым серьезным
юбилеем, пожелать дальнейших
успехов и реализации задуманного. Символично, что молодежные
организации АО «Мотор Сич» и
ГАХК «Артем» не только были
у истоков молодежной политики

на своих предприятиях, а вот уже
много лет подряд сотрудничают,
обмениваются опытом, организуют совместные мероприятия.
Артемовцы приняли нас гостеприимно,
продемонстрировали
нам свои производственные достижения, спортивную базу, музей.
Рассказали о том, как создавалась
и развивалась молодежная организация, о мероприятиях, которые
они проводят.
На нашем предприятии молодежная организация существует
относительно недавно, поэтому
мы еще в начале пути. В становлении нашей молодежной организации нам активно помогали
администрация и профсоюзная организация предприятия, за что мы
им благодарны. Сейчас мы работаем над привлечением молодежи в
работу организации, мотивируем
их. Наша молодежная организация
руководствуется в своей работе молодежной политикой «Мотор Сич»
и перенимает опыт у молодежных
организаций головного предприятия, Волочиского машиностроительного завода. Возможно, что-то
позаимствуем и у артемовцев.
Соб. инф.
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410 завод провел презентацию
авиатехники медико-санитарного
назначения

29 апреля 2016г. по
случаю 30-й годовщины
Чернобылськой
катастрофы на ГП
«Завод 410 ГА» была
проведена презентация
отремонтированной и
модернизированной
авиатехники
медико-санитарного
назначения: самолета
Ан-26 Государственной
службы Украины
по чрезвычайным
ситуациям, вертолета Ми8МСБ и самолета Ан-26
Министерства обороны
Украины.
Участие в мероприятии приняли многочисленные гости, представители ГК «Укроборонпром»,
АО «Мотор Сич», Министерства
обороны Украины, Министерства
внутренних дел Украины и пр.
От Профсоюза авиастроителей
Украины участие в мероприятии
принял Председатель ПАУ Ярема
Жугаевич.
Открыл мероприятии генеральный директор ГП «Завод 410
ГА» Сергей Подреза. В своем
приветственном слове он сказал, что техника была отремонтирована и модернизирована на
выполнение
соответствующих
решений Президента и Совета
Национальной
безопасности
и обороны Украины. Сергей
Михайлович высказал предположение, что если бы подобная техника была у нашей страны 30 лет
назад, то возможно, что последствия Чернобыльской катастрофы для жизни людей были менее
драматичными. По его словам, работники предприятия понимали
для каких целей предназначается такая техника и поэтому свою
работу выполняли качественно и
с душой. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие
в этом важном и непростом деле
– представителям заказчиков, партнеров, работникам предприятия.
Председатель Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, выражая благодарность руководству
и трудовому коллективу завода,
отметил: «Сегодня служба получила самолет АН-26 в медицинском варианте. Был проведен капитальный ремонт всех узлов и
агрегатов этого самолета, а также

установлено новейшее навигационное оборудование, которое позволяет осуществлять полеты за
границу».
В своем выступлении народный депутат Украины Дмитрий
Андриевский сказал, что ГП
«Завод 410 ГА» делает все возможное для укрепления обороноспособности нашего государства, являясь одним из лучших
промышленных
предприятий
Соломянского района и города
Киева. По его словам, Верховная
Рада Украины всесторонне поддерживает
оборонную
промышленность нашей страны. В

Госбюджете-2016 на укрепление обороноспособности предусмотрено более 100 млрд грн.
Он отметил, что и в дальнейшем
Парламент будет помогать предприятиям ОПК.
После завершения выступлений был торжественно передан Государственной службе по
чрезвычайным ситуациям самолет Ан-26, оборудованный двумя
комплектами медицинских модулей интенсивной терапии производства компании «Air Ambulance
Technology Gmbh» (Австрия).
Александр ПАЛИЙ

«Антонов» - один зі світових лідерів
авіаіндустрії. Індія розглядає Україну
як стратегічного партнера», - Аніл
Амбані, Голова Ради директорів
індійської групи компаній «Рілайенс
Груп»

За інформацією прес-служби
ДП «Антонов» 27 квітня 2016
року ДП «Антонов» та «Рілайенс
Діфенс
Лімітед»
підписали
«Меморандум про наміри» щодо
спільної участі у тендері, оголошеному індійською корпорацією
«Hindustan Aeronautics Limited»,
та представленні на тендер проектів виробництва пасажирських
та транспортних літаків Ан−148,
Ан−158, Ан−178. В разі перемоги в тендері сторони налагодять спільну діяльність з виробництва та постачання літаків
комерційним та державним експлуатантам в Індії у співпраці з
HAL. Розподіл робіт буде визначатися за погодженням сторін.
Наступним кроком стане складання літаків в Індії з поступовим
збільшенням локалізації виробництва в цій країні відповідно до вимог законодавств Індії та України
та згідно домовленостей сторін.
Партнери також планують організувати підтримку в експлуатації
виготовлених літаків протягом
усього терміну їхньої служби в індійських експлуатантів та в інших
країнах.

Коментуючи підписання документу, пан Аніл Амбані, Голова
Ради директорів групи компаній ««Рілайенс Груп», зазначив:
«Антонов» − один зі світових лідерів авіаіндустрії. Індія розглядає
Україну як стратегічного партнера.
Літаки «Антонов» багато років
успішно експлуатуються в нашій
країні. Ми плануємо налагодити спільне виробництво літаків
в Україні та Індії. Це вигідно для
розвитку економіки наших держав,
зокрема, за рахунок забезпечення
додаткових робочих місць. До того
ж, разом ми будемо мати більше
шансів перемогти з нашою спільною продукцієюв конкурентній
боротьбі».
Під час заходів з підписання Меморандуму, представники
«Рілайєнс Діфенс Лімітед» оглянули найбільші у світі транспортні
літаки Ан−124−100 «Руслан» та
Ан−225 «Мрія», військово−транспортний літак короткого зльоту
та посадки Ан−70, оцінили можливості пасажирського літака
Ан−158 та перспективного транспортного літака Ан−178 під час
демонстраційних польотів.

Ан-225 «Мрія»
вперше
летить
до Австралії
10 травня 2016 р. найбільший в світі транспортний
літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова»
перелетів з аеродрому «Київ-Антонов» до Праги, де
в літак завантажать генератор з супроводжуючим
обладнанням загальною масою 130 т. Цей вантаж буде
доставлено до міста Перт, Австралія.
На шляху з Чехії до Австралії літак виконає три технічних посадки в
Туркменістані, Індії та Малайзії. Довжина маршруту з Києва до Перту – більше
15580 км.
Цей рейс викликав великий резонанс. Тисячі людей зустрічатимуть «Мрію» в
усіх аеропортах маршруту. В Австралії український літак планують зустрічати
близько 50 тисяч шанувальників авіації.
Рейс виконує екіпаж ДП «АНТОНОВ». Командир екіпажу – шеф-пілот Дмитро
Антонов.
За інформацією прес-служби ДП «Антонов»
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На Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ»
відбулись змагання

Волейбол – гра для спритних

Хто краще грає в більярд?
Молодіжною
організацією вперше
було проведено
Кубок заводу з
більярду. Змагання
проводились по грі
“Проста американка”
по системі з вильотом
після двох поразок.
Кожна зустрічзмагання проходили
до 2 перемог.
В змаганнях прийняли участь
15 працівників заводу, це:
ц.401, ц.403, ц.425, ц.405, ц.428,
ц.442 та заводоуправління.
Цікаву та змістовну гру показав
найстарший учасник змагань –
водій ц.425 Микола Дрозд.
У фінальну частину потрапили

гравці Михайло Галка, Дмитро
Мазур, Сергій Чайківський
та Захарій Андрушків. Кожен
гравець проводив партію в
досить обережній стратегії і
перемогу здобували ті, в кого
виявились стійкіші нерви, адже
кожен із них вартий перемоги.
За результатами змагань
гравці розмістились у такій
послідовності:
IV місце – Михайло Галка,
сторож СОК
III місце – Дмитро Мазур,
старший майстер ц.442
II місце – Сергій Чайківський,
сторож СОК
та Володар Кубка заводу –
Захарій Андрушків – вантажник
УМТП.

Молодіжною
організацією на
Волочиському
машинобудівному
заводі було проведено
першість заводу з
волейболу.
В змаганні приймали участь
7 команд: ц.401, ц.402,
ц.403, ц.428, ц.442, ВБД та
заводоуправління. Суддя
змагань - О.І. Калінін, головний
суддя – О.А. Гуменюк.
За результатами жеребкування
команди розмістились в такій
послідовності:
Група А: ц.401, ц.403, ц.442,
заводоуправління;
Група Б: ц.402, ц.428, ВБД.
Змагання проводились по
круговій системі, кожна зустріч
до 2 перемог. Партія - 15 очок.
Найцікавішою грою
відбіркового туру виявилась
гра між командами ц.403
та ц.442, де у першій партії
перевага в рахунку ще із
початку була то на стороні
ц.403 то на стороні ц.442.

Із рахунком 26:24 перемогу
вирвала команда ц.442 в
першій партії, а в другій –
ц.403. У вирішальній партії
сильнішою виявилась команда
ц.403.
У півфінальний етап змагань
вийшли по дві команди з групи.
Група А – ц.401 та ц.403, група
Б – ц.402 та ВБД, які зайняли
перше та друге місце в групі
відповідно.
В першій півфінальній грі
зустрілись команди ц.401
та ВБД із рахунком 2:0 –
перемогла команда ц.401; в
другій – ц.403 та ц.402 – де
перемогла команда ц.403,
також із рахунком 2:0.
У фінальних іграх за III місце
зустрілись команди, які в
півфіналі отримали поразку,
це ВБД та ц.402. У цій зустрічі
перемогу і відповідно III місце
виборола команда ц.402.
У грі за I місце зустрілись
команди ц.401 (переможець
змагань 2015 року) та ц.403.
Команда ц.401 підтвердила
звання чемпіона заводу

перегравши команду ц.403 з
рахунком 2:0.
За результатами змагань:
I місце – ц.401

II місце – ц.403
III місце – ц.402
IV місце – ВБД.

ОГОЛОШЕННЯ
XV ювілейна Спартакіада Профспілки авіабудівників
України відбудеться з 24 по 30 червня 2016 року!
Місце проведення: база «Парадіз», с.Коблеве,
Миколаївська обл., провулок Вінницький,3.
Змагання планується провести з наступних видів спорту: легка атлетика, гирьовий спорт, армспорт, футзал,
настільний теніс, шахи та шашки.
Відкриття Спартакіади заплановане на 25 червня 2016
року о 18-00 год.
Телефон для довідок: (044) 568-45-74, відповідальний
Ліщинський Станіслав Миколайович.
Факс для оформлення заявок: (044) 568-45-76.
Запрошуємо всі підприємства галузі взяти участь у заходах Спартакіади ПАУ.

Рибалка вийшла на славу
Організатором цих
змагань була молодіжна
організація заводу.
Головною метою таких змагань
було: пропаганда здорового способу життя та активного відпочинку
працівників підприємства та
членів їх сімей, підвищення рівня
рибальської майстерності, визначення кращих спортсменів.
Для участі у змаганнях
зібрались рибалки-любителі з
ц.401, ц. 402, ц.428, ц. 442, ВГЕ,
ВБД та заводоуправління, що
становило 7 команд. Команда
складалась з чотирьох учасників
і дозволялось ловити одному учаснику на одну вудку протягом 4-х
годин. Не дивлячись на похмуру
погоду, учасники змагань ловили
рибу на протязі чотирьох годин.
По закінченню часу — рибалки
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припинили ловити рибу і судді
змагання провели зважування
їхнього улову.
Переможцями змагань
виявились:
І місце — команда ц. 401;
ІІ місце — команда
заводоуправління;
ІІІ місце — команда ц. 428.
По хорошій традиції переможці
змагань були нагороджені цінними подарунками.
Після нагородження всі присутні були запрошені до столу —
смакувати смачною та запашною
юшкою.
Сторінку підготував начальник
бюро по роботі з молоддю ВМЗ
АТ «Мотор Січ» Олександр
ГУМЕНЮК

