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У садочка «БДЖІЛКА» ДП «АНТОНОВ» 
і її вихованців — радісна подія!

вітаємо з днем заснування профспілки авіабудівників україни — 10 грудня!

У рочистості, присвячені за-
значеній події, відкрив 
голова Святошинської ра-
йонної у м. Києві державної 

адміністрації Володимир Каретко. 
Виступаючи перед гостями, пред-
ставниками ЗМІ, працівниками 
ДНЗ, батьками і дітьми, він зазна-
чив, що «Бджілка» відтепер є су-
часним дитячим садком, гордістю 
району. Він подякував ДП «Анто-
нов» за ту роботу, яку було зробле-
но для того, щоб діти гарно себе 
почували в дитячому садку і осво-
ювали освітню програму.

В. о. президента ДП «Антонов» 
Олександр Кривоконь у своєму ви-
ступі зазначив, що дитячий садочок 
«Бджілка» — це турбота про дітей — 
майбутнє країни і ДП «Антонов». 
З теплом, добротою і усмішками зу-
стрічатимуть щодня дітей праців-
ники дитячого садка, створюючи 
неповторну атмосферу. За словами 
Олександра Григоровича дитячий 
садок названо на честь улюбленого 
літака Олега Костянтиновича Анто-
нова — Ан‑14 «Бджілка».

ДНЗ «Бджілка» став черговим 
садочком, який було відкрито піс-
ля реконструкції ДП «Антонов» 
за останні роки. Протягом двох ро-
ків відбувалась модернізація будів-
лі. Було зроблено усе можливе аби 
кожен працівник ДП «Антонов», 
який приведе свою дитину у садо-
чок «Бджілка», зміг побачити що 
на неї чекає, в яких гарних умовах 
вона буде знаходитись.

Не можна не погодитись зі слова-
ми Олександра Кривоконя. Дійсно, 
таких гарно обладнаних комфорт-
них дитячих садків навіть в нашій 
столиці обмаль. Та й то, як правило, 
це приватні дитсадки. На дитячий 
садок приємно дивитися вже на-
віть на подвір’ї, адже можна поба-
чити як обладнані дитячі майдан-
чики, скільки різноманітних роз-
ваг на вулиці буде доступно дітям. 
А в середині приміщення дитячого 
садку  — справжня казка. Відразу 
видно, що це був не просто косме-
тичний ремонт, а справжня рекон-

струкція. Перше, що можна зазна-
чити — в приміщеннях садку тепло 
і світло. Тож однозначно, що діти 
не будуть мерзнути, а працівникам 
садку не доведеться «сушити» по-
вітря, вмикаючи обігрівачі або во-
дити дітей коридорами, тримаючи 
в руках ліхтарі, як це роблять в ба-
гатьох київських садочках.

Кожна група має свою ігрову 
кімнату, роздягальню, туалет і 
душ, спальну кімнату, портомий-
ку тощо. Всього з першого візиту 
не  запам’ятаєш, настільки багато 
вражень. Наприклад, спальні місця 
для дітей забезпечені постільною 
білизною високої якості, батькам 
не доведеться складатися гроши-
ма, як це має місце, на жаль, в ін-
ших ДНЗ. В туалетах знаходяться 
рушники, якими діти будуть корис-
туватися відразу після вмивання. 
Для найменших  — горщики, для 
більш старших — мініатюрні уніта-
зи. Тут є і душ, якщо когось треба 
помити. Подбали і про килимок 
в душі, щоб не можна було підсков-
знутися. Наче і дрібничка, але це 
так здається. І таких «дрібничок» 
безліч, все враховано.

Приємно вразило гармонійно 
підібране обладнання ігрових кім-
нат. Завдяки цьому можна прово-
дити тематичні ігри, готуючи дітей 
до того, що вони стануть помічни-
ками своїх матусь і татусів.

«Бджілка» має сучасне кухонне 
обладнання, пральні та сушильну 
машину, прес для прасування бі-
лизни, праску тощо.

Безпека у садочку теж на високо-
му рівні — в штаті наявний охоро-
нець, який слідкує через відеокаме-

ри за всім підозрілим, встановлено 
кодові замки. Тобто, не обмежились 
лише наявністю «тривожної кноп-
ки», як це має місце у  більшості 
садків. До того ж, садочок має в до-
статній кількості вогнегасники і но-
ву пожежну систему.

Навіть кабінет завідувачки садка 
зроблено у світлих тонах, щоб гар-
ний настрій не покидав не лише її, 
а  і всіх, хто його відвідуватиме — 
батьків, працівників садка чи дітей. 
Медсестрі садочка не  доведеться 
давати рознарядки батькам на ку-
півлю ліків  — це в  інших садках 
таке є нормою, а антоновці про це 
не повинні турбуватися — це клопіт 
садка і адміністрації підприємства. 
В  кабінеті медсестри встановлено 
шафу з повним «асортиментом» 
медикаментів першої необхіднос-
ті. Поруч з її кабінетом — кімна-
та‑ізолятор для дитини, яка захво-

ріла або травмувалась. Вікно між 
ізолятором і кабінетом медсестри 
дозволяє їй постійно бачити ди-
тину. У  її розпорядженні є також 
переноска для дітей, які внаслідок 
травмування не можуть самостійно 
пересуватися.

«Працювати в такому садочку — 
одна насолода», кажуть дівчата‑ви-
хователі і помічники вихователів 
(в народі їх ще називають «нянеч-
ками»).

Спорт, інтелектуальні ігри, музи-
ка, співи, танці та безліч інших ве-
селощів і цікавинок розпочнеться 
відразу після відкриття садка. А ще 
при садочку є присадибна ділянка, 
де діти будуть разом з педколек-
тивом вирощувати різні рослини і 
привчатися до корисної праці.

У своєму виступі голова ПО ПАУ 
на ДП «Антонов» Віктор Гуска за-
значив, що садочок «Бджілка» є 
ветераном серед інших, бо був збу-
дований у 1959 році. Це перший са-
дочок, збудований працівниками 
підприємства після переїзду з Но-
восибірську. В навколишніх будин-
ках живуть працівники ДП «Анто-
нов», тож відводити і забирати ді-
тей із садочка буде зручно. За всю 

історію «Бджілки» це вже її третє 
народження — перший раз в 1959, 
другий у 1984, а тепер і третій. Він 
висловив переконання у тому, що 
дітям садочок після проведеного 
капітального ремонту неодмінно 
сподобається. За  словами Віктора 
Петровича, зі свого боку ПО  ПАУ 
на  ДП «Антонов» та виробництва 
ДП «Антонов» спільно подарували 
дитячому садочку ляльковий театр.

Наприкінці офіційної церемонії 
відкриття всіх очікувало зворуш-
ливе дійство — діти прочитали ві-
рші, присвячені своєму улюблено-
му садочку. Ось один з них:

Садочок «Бджілка» радий всім,
Він буде нам, як другий дім.

Майданчик, будівля, просторі кімнати —
Все з любов’ю, все для маляти!

Детальний фоторепортаж дивіть-
ся на сайті ПАУ.

Хочеться подякувати всім, хто 
причетний до цієї події — адміні-
страції ДП «Антонов», первинним 
організаціям ПАУ на ДП «Антонов» 
та на  виробництві ДП «Антонов», 
трудовому колективу ДНЗ і її завід-
увачці Олені Довгич. 

21 листопада відбулось 
відкриття реконструйо-
ваного і модернізованого 
дитячого навчального 
закладу № 266, названого 
на честь легкого транс
портного літака Ан14 
«Бджілка», що знаходиться 
на балансі ДП «Антонов».

В. о. президента ДП «Антонов» Олександр Кривоконь та голова Святошинської РДА 
Володимир Каретко перерізають стрічку

Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор Гуска вітає дітей і батьків з відкриттям 
садочка

Радісні діти і батьки на урочистій церемонії відкриття ДНЗ № 266

ПРиЗНАчеННя
4 грудня п. р. ДК «Укроборонпром» 
призначив на посаду президента 
Державного підприємства «Антонов» 
Кривоконя Олександра Григоровича, 
який до цього часу виконував обов’язки 
керівника підприємства.
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Галузь потрібно розвивати, а для цього підприємства  
мають об’єднати свої зусилля
Ми попросили в. о. президента 
ДП «Антонов» Олександра 
Кривоконя відповісти на кілька 
питань, присвячених як самій 
події, так і перспективам 
соціальної сфери ДП «Антонов» 
і про об’єднання підприємств 
галузі.

—Н аше підприємство має 
багаторічні традиції, і ми 
їх маємо наслідувати. Це 

стосується і сьогоднішньої події з 
відкриття дитячого садка «Бджіл-
ка». Реконструкція ДНЗ була розпо-
чата Генеральним конструктором 
ДП «Антонов» Дмитром Ківою, 
продовжена його наступниками 
Михайлом Гвоздьовим і Олексан-
дром Коцюбою. Моє призначення 
на посаду керівника ДП «Антонов» 
співпало з фінальною частиною 
робіт. Тому мого вагомого осо-
бистого внеску в цей садок немає. 
Так, останні платежі були підписані 
мною, але я не вбачаю у цьому сво-
єї великої заслуги.

Але для всіх нас важливо не це, 
а те, що такий дитсадок було від-
крито, що продовжуються дуже 
гарні антоновські традиції щодо 
піклування про дітей, що вже 95 ді-
тей в перший день відвідали садок, 
і ще є замовлення на 120 місць. Все 
це діти працівників нашого під-
приємства. І це дуже приємно ро-
зуміти, що наші працівники будуть 
водити своїх дітей у наш садочок.

Утримання соціальної сфери  — 
це затратна справа. Особливо в наш 
час. Виробниче підприємство по-
винно займатися лише виробни-
цтвом, продажами і маркетингом. 
На  моє переконання, такі підпри-
ємства не  повинні займатися со-
ціальними об’єктами. Але якщо ми 
отримали «у  спадок» такі об’єкти, 
потрібно до кожного з них окремо 
підійти і подивитись як вони пра-
цюють, що можна зробити, щоб під-
вищити їхню ефективність. Кожен 
з них повинен працювати і при-
носити дохід. От  вам як приклад. 
За  короткий термін мого перебу-
вання на ДП «Антонов» ми змогли 
розібратися в тому, як працювала 
наша філія «Антонов‑Агро» і ви-
писати стратегію розвитку цього 
підприємства. І вже у 2018 році ми 
очікуємо від нашої філії мінімум 
1,5  млн. грн прибутку. А до  цього 
ми мали мінімум 1 млн. грн збитків 
щомісяця. Ця філія була постійно 
збитковою. Я уважно вивчив доку-

ментацію, проаналізував ситуацію 
і буду ставити перед керівництвом 
«Антонов‑Агро» завдання, щоб ми 
не мали збитків від діяльності цієї 
філії. В  грудні поточного року ми 
вже очікуємо, що збитків не буде. І 
я чітко хочу сказати: їхня заробіт-
на плата напряму залежатиме від 
результату їхньої роботи. За раху-
нок головного підприємства не бу-
де виплачуватися заробітна плата 
працівникам «Антонов‑Агро», вони 
повинні самі заробити гроші.

І такий стан речей стосується 
кож ного непрофільного об’єкта.

Зрозуміло, що стратегія розвитку 
у «Антонов‑Агро» буде одна, а у та-
ких соціальних об’єктів, як дитячі 
садочки — інша. Дитсадки досить 

затратні для нашого підприємства, 
і ці витрати всеодно будуть. Ми 
маємо зрозуміти як їх зменшити, 
з одного боку, і як, з іншого, вико-
ристати, на  благо іміджу нашого 
підприємства.

Стосовно спільних зусиль під-
приємств нашої галузі, то можу за-
значити, що ХДАВП, ДП «Антонов», 
ДП «Завод 410  ЦА» та інші мають 
працювати на  єдину стратегію 
розвитку всієї авіабудівної галузі. 
Не повинно бути так, що кожне під-
приємство йде своїм шляхом. Ми 
маємо згуртуватися, розібратися 
у кого є які компетенції, хто і чим 
саме цікавий для ринку і сміливо 
освоювати ринки. Не чекати з моря 
погоди. У нас на сьогодні є можли-

вості щодо будівництва літаків, сер-
вісного обслуговування, реновації 
літаків тощо. Якщо ми будемо все 
це робити спільними зусиллями, 
ми зможемо зменшити собівар-
тість як продукції, так і послуг/ро-
біт. Також ми перестанемо «вою-
вати» між собою на тендерах. Це ж 
скільки часу і кадрового ресурсу 
буде зекономлено! Ми будемо да-
вати ті умови і ті ціни, які сьогодні 
потрібні замовнику. Тому я собі так 
бачу свою місію — об’єднати галузь, 
щоб вона могла далі розвиватися. 
Щодо ХДАВП в мене вже повне по-
розуміння у цьому питанні. На сьо-
годнішній день ХДАВП виплачує 
заробітну плату, збитків майже 
немає. Для прикладу. ХДАВП сьо-

годні випереджає по сервісу навіть 
ДП «Антонов». По надходженню ко-
штів від сервісного обслуговування 
ХДАВП в лідерах. Хоча ми знаємо, 
що у ХДАВП всього одна машина — 
Ан‑74, а у нас, на ДП «Антонов» ве-
лика лінійка машин різного типу. 
Але сьогодні ХАЗ за рахунок того, 
що вони більш креативні, більш на-
лаштовані на результат, більш клі-
єнтоорієнтовані, приносять біль-
ше коштів. І вони пішли вже далі. 
20 листопада під час наради у Хар-
кові керівництво ХДАВП заявило, 
що хоче взяти нішу продажів б/в лі-
таків Ан‑74. У них вже є замовлен-
ня на 3‑4 машини. Цим питанням 
ніхто не займався, ні ДП «Антонов», 
ні хтось інший. Сьогодні на тери-
торії ДП «Антонов» стоять без ді-
ла дві машини Ан‑74, в Одесі одна 
машина, в Кабулі — одна машина, 
яка не  потрібна власникам. Така 
сама ситуація і в Італії. Там є одна 
машина. Сьогодні ХАЗ бере на себе 
цю функцію збору таких машин і 
доведення їх льотної годності, по-
довження льотного ресурсу. І далі 
будемо продавати їх замовникам. 
За  скільки? То  вже питання рин-
кової ціни: 5‑7 млн. доларів. Про-
даючи новим замовникам літаки, 
ХДАВП отримує замовлення на по-
дальше сервісне обслуговування. 
Цей напрямок роботи потрібно 
розвивати і на  ДП «Антонов». Ми 
маємо над цим думати. Якщо у нас 
сьогодні стоять без діла літаки 
Ан‑24, Ан‑12, то ми можемо їх мо-
дернізувати і продати за 2‑3 міль-
йони доларів, або вище, все зале-
жить від ринку. Продаючи машини, 
ми будемо мати подальші замов-
лення від експлуатантів на сервісне 
обслуговування. А це регулярні ко-
шти. Ми тільки на  сервісі скільки 
могли б заробити! А так вони стоять 
і «гниють» на наших майданчиках.

Виробництво, сервіс, реновації, 
запасні частини, навчальні цен-
три тощо — всі ці напрямки мають 
приносити кошти. І ми маємо зро-
зуміти як їх підштовхнути. Це тре-
ба робити і на ДП «Антонов». Коли 
ми будемо мати прибуток з кожно-
го напрямку діяльності, а соціаль-
на сфера вийде хоча б на незбит-
ковість, ми зможемо говорити про 
подальший розвиток, як підпри-
ємства, так і соціальної сфери. Так 
працює весь світ, і ми не повинні 
вигадувати нічого свого.

Олександр ПАлій

«Коли ми будемо мати прибуток з кожного 
напрямку діяльності, а соціальна сфера вийде 
хоча б на незбитковість, ми зможемо говорити 
про подальший розвиток, як підприємства,  
так і соціальної сфери.»

Олександр КривОКОнь

ДП «ЗАВОД 410 ЦА» 
нагороджено за результатами 
оцінки соціально-економічної 
діяльності за 9 місяців 
2017 року

Літак Ан-26 передано Повітряним силам 
Збройних сил України після проведення 
капітального ремонту

30 листопада 2017 року Державне підпри‑
ємство «ЗАВОД 410 ЦА» нагороджен о 
Д ипломом за третє місце, зайняте с еред 

промислови х підприємств групи «А» галузі  
за результатами комплексної рейтингової оцінки 
соціально ‑економічної діяльності підприємств  
і організацій авіаційної п ромисловості Україн и 
за 9 місяців 2017 року. Д иплом генеральному  
директор у Віктору Г анькевичу в ручив  
Голова Профспілки авіабудівників України  
Ярема Жугаєвич. Вітаємо колектив з відзнакою!

ДП «ЗАВОД 410  ЦА» передав 
військово‑транспортний 
літак Ан‑26 Повітряних 

сил Збройних сил України Замовни-
ку. На повітряному судні проведено 
капітальний ремонт та модерніза-
цію обладнання відповідно до  за-
мовлення.

При передачі літака були тради-
ційно вручені сертифікат та модель 
відновленого літака Ан‑26, який по-
вертається на авіабазу. Цього року 
це вже другий літак, який підпри-
ємство передало після виконання 
робіт Повітряним силам ЗСУ.

Відновлення авіаційної техні-
ки для Збройних сил України, На‑
ціональної Гвардії, Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій та інших 
державних служб‑експлуатантів авіа-
ційної техніки марки «АНТОНОВ» 
належить до  пріоритетних завдань 
ДП «ЗАВОД 410 ЦА».



в  ц е н т р і  у в а г и

авіабудівник україни № 23 (255), грудень 2017 рок у 3

ПрофсоюзНА я жизНь

Теплый прием на «ФЭДе»

Важное событие в жизни 
ГП «ХМз «фЭД»

Недавно профсоюзной 
комиссией помощи 
семье и школе, в которую 
входят работники 
ГП «ХМз «фЭД», ПАо 
«фЭД» и ГП «ХАКБ» была 
организована поездка 
на эти предприятия 
детей выпускных классов 
Люботинской школы 
«Дивосвіт».

П роводя экскурсию в музее за-
вода, А. С. Светличная очень 
интересно рассказала исто-

рию коммуны, завода, подтверждая 
изложенные исторические факты 
экспонатами, представленными 
в музее. Детям очень понравилась 
диорама боя, первые электросвер-
лилки, модели самолетов и  фото-
аппаратов.

В ПАО «ФЭД» они увидели орга-
низацию производства на высоком, 
современном уровне. С  большим 
интересом прослушали рассказ 
А. Н. Гудкова, который проводил 
экскурсию и  использовал в  беседе 
с  детьми поучительные примеры 
не только из своей личной жизни, 
а  также цитаты и  высказывания 
знаменитостей и ученых мирового 
уровня. В  ходе встречи подростки 
задавали много вопросов: какие 
есть женские профессии, а также как 

стать директором? В конце встречи 
каждому ребенку подарили фир-
менный пакет с блокнотом, ручкой 
и сладостями.

Школа «Дивосвіт», бывшая Лю-
ботинская школа‑интернат, при-
обрела новый статус. Изменилось 
не  только ее название, но  и  про-
филь. Теперь к общеобразователь-
ным предметам с той же нагрузкой, 
что и в обычных школах, добавилась 
художественная культура, а это зна-
чит, что больше времени уделяется 
изучению литературы и  истории 
Украины, искусству, музыке и  на-
родному творчеству.

Наше предприятие постоянно 
опекает одного‑двух воспитанников 
этого учебного заведения. Сейчас 
в  школе учится наш подопечный 
Алеша Твердохлеб. Его сестричка Та-
тьяна год назад окончила эту школу 
и поступила в один из лицеев Харь-
кова. Мы поддерживаем их после 
выхода во взрослую жизнь. Помога-
ем поступить в лицей, институт или 
влиться в трудовую семью фэдовцев 
тем ребятам, которые этого захотят. 
Например, в отделе главного энер-
гетика успешно трудится и на хоро-
шем счету Андрей Дмитренко, кото-
рый тоже окончил эту школу.

Сопровождали воспитанников 
«Дивосвіта» по  территории пред-
приятия заместитель председате-
ля профкома И. Ю. Величко, пред-
седатель профсоюзной комиссии 
помощи семье и  школе М. И. Рад-
ченко, члены комиссии В. С. Дьяков 
(ПАО «ФЭД»), С. А. Мельниченко 
(ГП «ХАКБ») и  автор этих строк. 
По  инициативе профкома завода 
после экскурсии в столовой детей 
накормили пирожками собствен-
ной выпечки, напоили чаем и ко-
фе. В качестве благодарности после 
чаепития дети стоя аплодировали 
работникам столовой.

Эта поездка принесла подрост-
кам массу впечатлений, пробудила 
интерес к учебе в вузах и возмож-
ность трудоустройства на предпри-
ятия, объединенные маркой «ФЭД».

Директор школы Светлана Ива-
новна Волчкова и  преподаватели 
школы «Дивосвіт» благодарят ад-
министрацию предприятий и про-
фсоюзные комитеты за организо-
ванную для их воспитанников ин-
тересную поездку на «ФЭД». Дети 
были в восторге от увиденного.

Надежда ФАНиНА,  
газета «Фэдовец»

В конце октября директор ГП 
«ХМЗ «ФЭД» А. Ю. Пащенко и 
советник директора по каче-

ству и технологии В. С. Новаковец 
в Министерстве обороны Украины 
получили Сертификат одобрения 
организации по техническому об-
служиванию и ремонту авиацион-
ной техники государственной ави-
ации Украины, выпускаемой на 
предприятии. Документ о выдаче 
Сертификата подписал первый 
заместитель Министра обороны 
Украины И. С. Руснак. Вручил 
Сертификат начальник Управле-
ния регулирования деятельности 

государственной авиации Украи-
ны Н. Б. Кушнирук.

Это важное событие в жизни 
завода. Получение такого до-
кумента подтверждает высо-
кий технический потенциал ГП 
«ХМЗ «ФЭД» и квалификацию 
его сотрудников, дает приоритет 
в получении заказов, позволяет 
дополнительно загружать произ-
водственные мощности и поддер-
живать в исправном состоянии 
авиационную технику государ-
ственной авиации.

Газета «Фэдовец»

Вручение 
Сертификата 
директору 
ГП «ХМЗ «ФЭД» 
Александру 
Пащенко

Керівник прес-центру ФПУ Юрій Работа 
звертається до учасників семінару 
з вступним словом

Учасники семінару під час доповіді тренерів

соцмережі — дієвий інструмент 
профспілкової боротьби
Особливості роботи у соціальних 
мережах та використання новітніх 
інформаційних технологій у проф 
спілковій діяльності — такою була 
тема семінарутренінгу, органі
зованому пресцентром ФПУ, який 
проводився 31 листопада — 
1 грудня у м. Чернігів.

У ньому взяли участь відпові-
дальні за інформаційну роботу 
членських організацій ФПУ, 

редактори профспілкових ЗМІ з 
усіх областей України, у т. ч. голо-
вний редактор газети «Авіабудівник 
України». Фахівців‑інформацій-

ників гостинно прийняв Чернігів-
ський обласний науково‑методич-
ного центр профспілок, на базі яко-
го відбулось інтенсивне дводенне 
навчання з елементами практичної 
роботи та фахових дискусій. Ціка-
ві доповіді практиків з Білорусі та 
тренерів навчального Українсько‑
датського проекту Андрія Стрижа-
ка і Іллі Юрченка були присвячені 
досвіду діяльності профспілкових 
блогерів, інструментам формування 
громадської думки та особливостям 
проведення профспілкових інфор-
маційних компаній у соцмережах. 
Підбиваючи підсумки, керівник 

Прес‑центру ФПУ Юрій Работа за-
значив, що нові знання та навички, 
здобуті під час навчання, неодмін-
но допоможуть у формуванні на-
лежного іміджу проф спілок у сус-
пільстві, а  також докапіталізують 
можливості більш дієвого проти-
стояння інформаційним викликам 
і загрозам, які зараз з’являються у 
ЗМІ і цілеспрямовані на дискреди-
тацію Федерації та національного 
профспілкового руху в цілому.

Учасники семінару схвально оці-
нили проведений захід і висловили 
готовність застосовувати на прак-
тиці отриманні знання. 
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Команда ГП «ХМЗ «ФЭД» стала чемпионом Спартакиады

Харьковское авиапредприятие подводит итоги 2017 года

2 октября состоялась 
XIV Спартакиада предприятий 
авиационной промышленности 
Харькова, посвященная 90летию 
нашего предприятия, в которой 
приняли участие команды 
ГП «ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД» 
и ГП «ХАКБ».

Т оржественный парад открытия 
Спартакиады, проводимый в 
конференц‑зале завода, дал 

начало соревнованиям по шашкам, 
шахматам, настольному теннису, 
домино, гиревому спорту, пулевой 
стрельбе из пневматической вин-
товки и футболу.

Перед спортсменами с  привет-
ственным словом выступило руко-
водство предприятий. Зам. дирек-
тора по кадрам и социальной сфе-
ре В. П. Апухтин подчеркнул, что в 
канун юбилейной даты основания 
завода можно с уверенностью ска-
зать, что спорт всегда занимал важ-
ное место в общей истории трех 
предприятий. Председатель прав-
ления ПАО «ФЭД» В. В. Попов ак-
центировал внимание на развитии 
спортивной инфраструктуры и под-
держке спорта на крупнейших авиа‑
строительных предприятиях мира, 
что еще раз подтверждает важность 
проведения подобных спортивных 
мероприятий. Поблагодарили за 
участие и пожелали удачи спортс‑
менам председатель профкома заво‑
да В. Т. Тындик и председатель про-
фкома ГП «ХАКБ» С. И. Гордиенко.

Яркой частью Спартакиады ста-
ли матчи на право быть сильней-
шими по футболу, которые прохо-
дили в легкоатлетическом манеже 

ХОО ФСО «Динамо». В финале со-
ревнования красивую и динамич-
ную икру показали команды ПАО 
«ФЭД» и ГП «ХАКБ». С самого нача-
ла матча футболисты ПАО «ФЭД», 
благодаря активным действиям, в 
атаке завладели преимуществом 
и повели в счете 3:1. Однако уже в 
начале второго тайма команда ГП 
«ХАКБ» сократила счет до 3:2. Зре-
лищные комбинации, красивые 
голы, эмоции игроков и атмосфе-
ра настоящего праздника спорта 
царили на поле манежа «Динамо». 
Счет 4:3 в пользу ПАО «ФЭД» остав-

лял интригу до последних секунд 
матча. Финальный свисток опре-
делил победителя — команду ПАО 
«ФЭД». Награждение футболистов 
медалями и  дипломами за  при-
зовые места провели зам. пред-
седателя правления по производ-
ству ПАО «ФЭД» Д. Ю. Шегалевский 
и зам. председателя профкома ГП 
«ХМЗ «ФЭД» И. Ю. Величко.

Не уступила не одной партии со-
перникам команда нашего заво-
да по шахматам. Наши шахмати-
сты, выиграв со счетом 3:0 у ПАО 
«ФЭД» и  3:0  у  ГП «ХАКБ», стали 

безоговорочными лидерами в ин-
теллектуальном виде спорта. Также 
в «соревнованиях сильных» по под-
нятию гири наши спортсмены про-
демонстрировали результат, позво-
ливший одержать победу с  боль-
шим преимуществом.

На закрытии Спартакиады глав-
ный судья соревнований Н. И. Ре-
венко объявил итоговые резуль-
таты, определяющие победителя 
в общем зачете.

Третье призовое место в  обще-
командном зачете заняла команда 
ПАО «ФЭД», которая в  соревнова-

ниях по пулевой стрельбе, шашкам, 
шахматам, настольному тенни-
су и  домино заняла третье место. 
По  шахматам и  гиревому спор-
ту — второе место и первое место 
по футболу.

Второе призовое место в обще-
командном зачете заняли спортс‑
мены ГП «ХАКБ», занявшие третье 
место по шахматам и  гиревому 
спорту, второе место по  настоль-
ному теннису, домино, пулевой 
стрельбе, футболу и первое место 
по шашкам.

Чемпионом  XIV Спартакиады 
предприятий авиационной про-
мышленности Харькова стала ко-
манда ГП «ХМЗ «ФЭД». Наши спортс‑
мены были сильнейшими по шахма-
там, домино, настольному теннису, 
гиревому спорту и пулевой стрель-
бе. Команда заняла второе место 
по шашкам и бронзовые медали за-
воевали наши футболисты.

Команды — участники соревно-
ваний были награждены диплома-
ми, медалями, кубками и  денеж-
ными премиями.

Выражаем огромную благодар-
ность руководителям предприятий 
и председателям профсоюзных ко-
митетов за  поддержку и  возмож-
ность проведения Спартакиады 
на высоком уровне. Также благо-
дарим спорторганизаторов и спор-
тсменов за активное участие в со-
ревнованиях.

игорь ВелиЧКО,
зам. председателя профкома 

ГП «ХМЗ «ФЭД»,
Николай РеВеНКО,

председатель ДСО профкома

К 90-ЛеТию ПреДПрияТия

Награждение капитана команды ГП «ХМЗ «ФЭД»

Своим достижением после 
9 месяцев работы нынешняя 
администрация Харьковского 
авиапредприятия называет 
восстановление разрушенной 
системы жизнеобеспечения.

Н едавно здесь снова есть вода и 
электроэнергия, они подают-
ся централизованно, — сооб-

щает пресс‑служба ХГАПП.
Сегодня можно говорить о воз-

рождении двух традиционных для 
завода видов деятельности. Речь 
идет о ремонте и техническом об-
служивание самолетов, выпуске 
комплектующих для авиатехники. 
Пакет заказов есть не только на де-
кабрь, но и первый квартал следу-
ющего года.

«Мы также выполнили свое обе-
щание освоить выпуск непрофиль-
ной для нашего предприятия про-
дукции, выиграв соответствующий 
тендер, — говорит и. о. генераль-
ного директора Степан Санагур-
ский. — Для этого провели соответ-
ствующее оборудование и закупи-
ли необходимые материалы. Этот 
проект будет развиваться и в сле-
дующем году».

Среди минусов в работе руково-
дитель ХГАПП назвал нерешенные 
проблемы социальной сферы. «Ког-

да мы в  марте пришли на  завод, 
то сразу сообщили, что в 2017 году 
не  сможем погашать давнюю за-
долженность по  заработной пла-
те, — прокомментировал ситуацию 

он. — Тогда мы честно сказали  — 
наша первоочередная задача хо-
тя  бы стабилизировать ситуацию. 
Сделать это удалось, но  для вы-
платы старой недоимки нужны 

значительные средства. Выделить 
их мы сможем только после сдачи 
в аренду объектов социальной сфе-
ры. Сейчас занимаемся этой про-
блемой».

ГП «АНТОНОВ»  
посетил вице-премьер 
Госсовета КНР 
господин Ма Кай

6 декабря 2017  года ГП «АНТО-
НОВ» посетил вице‑премьер Го-
сударственного Совета КНР го-

сподин Ма Кай, который находился 
в Украине с официальным визитом 
во  главе правительственной деле-
гации КНР, сообщает пресс‑служба 
предприятия.

Высокий гость осмотрел транс-
портные самолеты Ан‑132Д, Ан‑178, 
Ан‑70, Ан‑124‑100 «Руслан» и Ан‑225 
«Мрия» и ознакомился с основными 
данными представленных самоле-
тов.

В ходе визита было отмечено, 
что сотрудничество ГП «АНТОНОВ» 
с китайскими предприятиями име-
ет давнюю историю: в КНР в разное 
время производились самолеты 
«Ан», которые имеют китайские на-
звания Y‑5, Y7 и Y8, ГП «АНТОНОВ» 
также участвовало в создании ки-
тайского самолета ARJ21.

Господин Ма Кай и  руководство 
ГП «АНТОНОВ» подтвердили заин-
тересованность в  расширении на-
правлений сотрудничества между 
«АНТОНОВ» и китайскими авиапро-
изводителями.


