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Ф орум проходив у  м. Мінськ 
(Республіка Білорусь) на ба-
зі санаторію «Криниц а», де 

молодь ПАУ представляла Україну 
серед інших країн Євразії. Урочис-
то вітав молодь МЄФМ з початком 
роботи Форуму Президент МЄФМ 
Певрул Кавла к, який побажав плід
ної роботи Форуму та наголосив, 
що майбутнє буде за  Євразією. На 
Ф орумі також були присутні члени 
ЦК МЄФМ — Голов а Профспілки ма-
шинобудівників та приладобудівни-
ків України Анатолі й Кубраченк о, 
Г олова ПАУ Ярема Жугаєвич та 

і нші керівники членських органі-
зацій з різних країн Євразії, що є 
у  складі МЄФМ. Так, участь у  Фо-
румі прийняли представники мо-
лоді ПАУ, а  саме: Антон Сморо-
дін (ДП «Завод 410 ЦА»), М ихайло 
Калганов (АТ «Мотор Січ»), Ігор 
Величко (ДП «ХМЗ «ФЕД»), Дми-
тро Углянський (ДАХК «Артем») 
та Дмитро Поляков (ВА ЦК ПАУ).

Під час роботи Форуму був 
пред ставлений проект пропо-
зицій від ПАУ та інших член-
ських організацій МЄФМ в Украї-
ні до Плану заходів молоді МЄФМ 

на  2017–2020  рр., які частково 
увійшли до  зазна ченого Плану. 
Після роботи в групах та попере-
днього погодження учасниками 
Форуму на спільному з керівним 
складом МЄФМ засіданні була за-
тверджена Декларація Міжнарод-
ного Форуму працюючої моло-
ді МЄФМ та додаток до Деклара-
ції  — План заходів, запропоно-
ваних для реалізації Молодіжної 
політики МЄФМ на 2017–2020 рр. 
Зазначені Декларація та дода-
ток до  неї були передані пред-
ставнику Молодіжної координа-

ційної р ади МЄФМ для їх розгля-
ду на  черговому засіданні Цен-
трального Комітету МЄФМ.

З повним текстом Декларації та 
Планом заходів Ви можете озна-
йомитись на сайті ПАУ, в профко-
мах підприємств галузі та в орга-
нізаціях відповідальних за роботу 
з молоддю на підприємствах.

В ході проведення Форуму, 
й ого учасники відвідали упра в ля
ючу компанію холдингу «БЕЛАЗ
ХОЛДИНГ»  — ПАТ «БЕЛАЗ», де 
ознайомились з повним циклом 
виготовлення кар’єрної техніки, 

а також поспілкувались з проф-
спілковим лідером на підприєм-
стві та обмінялись досвідом ро-
боти.

Також учасники Форуму відві
дали Меморіальні комплекси 
«Х атинь» і «Курган слави» та вша
нували, покладанням квітів, па
м’ять загиблих у боях за визволен-
ня Республіки Б ілорусь від фашист-
ських загарбників.

Дмитро Поляков,
зав. відділом організаційної  

роботи вА Цк ПАУ

У зв’язку із набранням чинності Законом України від 
06.12.2016 р. № 1774‑VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України», пунктом 5 Прикінцевих та 
перехідних положень якого, установлено, що мінімальна 
заробітна заробітна плата після набрання чинності цим 
Законом не застосовується як розрахункова величина 
у колективних договорах та угодах усіх рівнів, та відповід‑
но до статті 14 Закону України «Про колективні договори і 
угоди» і підпунктів 2.5.2., 2.5.3. пункт у 2.5 Галузевої у годи 

авіаційної промисловості України на 2016–2018 роки 
(д алі — Угода), зареєстрованої Міністерством соціальної 
політики України 6 вересня 2016 р., реєстраційний № 21, 
Сторони домовились внести до Угоди такі зміни:

1. У всьому тексті Угоди словосполучення «мінімаль‑
на заробітна плата» у всіх відмінках замінити словоспо‑
лученням «прожитковий мінімум для працездатних осіб» 
у відповідних відмінках.

2. Провести повідомну реєстрацію в Мінсоцполіти‑
ки України зміни до Галузевої Угоди авіаційної промисло‑
вості України на 2016–2018 рр. та надати відповідні при‑
мірники СторонАМ Угоди.

Сторони домовились, що ці зміни та доповнення 
до Угоди набирають чинності з дня їх підписання та за‑
стосовуються з 01.01.2017 р.

Молодь ПАУ 
взялА УчАсть 
У МолодіжноМУ  
ФорУМі МЄФМ
26–27 травня п. р. молоді представники 
первинних організацій ПАУ взяли участь 
у Міжнародному Форумі працюючої молоді 
Міжнародної Євроазіатської Федерації 
Металістів (МЄФМ) 

«МобілізУйся! оргАнізУйся!».

Зміни до Галузевої угоди авіаційної промисловості України на 2016–2018 роки
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Компанія AselsAn 
та дП «Антонов» 
підписали «Меморандум 
про взаєморозуміння» 
на виставці IDEF’17 
в стамбулі, туреччина

ДК «Укроборонпром» має намір  
прискорити корпоратизацію ДП «Антонов» 
та ДП «Завод 410 ЦА»

КитАй ПлАнУє інвест УвАти в Ат «Мотор січ» 
250 Млн ДолАрів сША

«М еморандум про взаєморо-
зуміння», в якому зазначе-
но основні напрямки роз-

витку співробітництва між провід-
ною оборонною компанією Туреч-
чини ASELSAN Elektronik Sanayi  ve 
Ticaret A.Ş (ASELSAN) та флагманом 
української авіапромисловості ДП 
«АНТОНОВ», який входить до складу 
ДК «Укроборонпром», було підписа-
но 10 травня 2017 року представни-
ками обох компаній.

Метою цього документу є забез-
печення плідної взаємодії в рамках 
оснащення літаків сімейства Ан148 
комплексом радіоелектронного об-
ладнання. Співпраця має початися 
з роботи над регіональним реактив-
ним літаком Ан158 та транспорт-

ним Ан178. Сторони погодилися 
поєднати зусилля також в напрям-
ку просування цих літаків на світо-
вий ринок.

Меморандум підписали Dr. Faik 
Eken, Генеральний менеджер ком-
панії ASELSAN, та Олександр Коцю-
ба, Президент ДП «АНТОНОВ». Для 
забезпечення ефективної взаємо-
дії в  рамках реалізації угоди, сто-
рони погодилися проводити регу-
лярні зустрічі відповідних робочих 
груп. Окрім напрямків співробітни-
цтва, зазначених в документі, ком-
панії висловили намір дослідити ін-
ші напрямки для подальшого роз-
витку співпраці.

За інформацією  
прес-служби ДП «Антонов»

в концерні вважають, що кор-
поратизація підприємств обо
роннопромислового комплек-

су є одним з етапів стратегічної ре-
форми, яку «Укроборон пром» роз-
почав восени 2016 року. А завдяки 
оперативному рішенню Кабміну, 
Концерн зможе розпочати перехід 
до сучасних західних систем управ-
ління підприємствами, шляхом їх 
реорганізації в публічні акціонерні 
товариства, 100 % акцій яких нале-
жить державі.

Як зазначають в концерні, ця ре-
організація відкриває дорогу укра-
їнським та іноземним партнерам, 
які отримають чіткі загальновизна-
ні у світі правила інвестування. Це 
дозволить наростити виробництво, 
модернізувати устаткування, масш-
табувати наукову діяльність, роз-
почати нові перспективні проекти. 
Необхідно зазначити, що такі світо-
ві гіганти авіабудування, як Boeing, 
Airbus та Lockheed Martin, є саме ак-
ціонерними товариствами.

У відповідності до  планів ре-
форми, ДП «Антонов» та ДП «За-
вод 410 цивільної авіації», що вхо-
дять до складу концерну, пройдуть 
складну процедуру інвентаризації 
та оцінки майна, яку мають здій-
снити обрані на відкритому тенде-
рі авторитетні компанії. Після чого, 
будуть випущені і передані державі 
всі 100 % акцій підприємств.

За інформацією  
Дк «Укроборонпром»

н а своїй офіційній сторінц і в 
Facebook Перший віцепре

м’єрміністр України  — Міністр 
економічного розвитку і торгів-
лі Степан Кубів повідомив, що 
китайська Skyrizon та українська 
«Мотор Січ» планують побудува-
ти завод у м. Чунцін (Центральна 
частина Китаю), де будуть виро-
бляти та обслуговувати авіадви-

гуни за українськими технологі-
ями. А ще компанія планує інвес-
тувати $250 млн у модернізацію 
українських виробничих та про-
ектних потужностей «Мотор Січ». 
Ключова #перемога  — інвестор 
бачить великі перспективи роз-
витку цих проектів в Україні та 
переконаний у надійному, довго-
тривалому партнерстві.

ПроФАКтив дП «держККб «лУч» відзнАчив день вишивАнКи

всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння 
етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня (будній день). Свято є самобутнім 
і самодостатнім, не прив’язане до жодного державного чи релігійного. У цей день к ожен охочий може долучитись до свята, 
одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка. Стало гарною традицією відзначати це свято і на 
підприємствах нашої галузі.

П р о Ко М П А н і ю A S E L S A N
ASELSAN — провідна оборонна компанія туреччини, 
що має високий потенціал, який баується на  сучас‑
них технологіях та проведенні досліджень. ASELSAN — 
т ехнологічний центр проектування, розробки, вироб‑
ництва, системної інтеграції в  таких сферах як авіонік а, 

навігаційні системи, системи зв’язку військовог о п ри‑
значення, професійні системи зв’язку, радіолокацій‑
ні та радіоелектронні системи, електрооптичні систе‑
ми, системи оборони та озброєння, військово‑морські 
б ойові системи та інших. Маюч и швидко зростаю‑
чий темп глобального експорт у та річного обігу, який 
п остійно перевищує мільярд доларів, ASELSAN вхо дить 
до  числа ста найбільших оборонних компаній світу.

14 червня п. р. у с. Коблеве 
Миколаївської області в ході заходів 
із проведення XVI Спартакіади 
авіабудівників України відбудеться 
чергове засідання Президії 
Центрального Комітету Профспілки 
авіабудівників України.

Вл. інф.

о г о л о ш е н н я



о ткрывая праздничную программу, ве-
дущая напомнила, что коллектив поя-
вился на свет в 1987 году на базе завод-

ского общежития. Первый зал был устроен 
в переходе на седьмом этаже, куда ходили де-
ти заводчан и жителей общежития. В 1993 го-
ду у ансамбля появилось новое помещение 
для занятий — конференцзал завода «ФЭД». 
В 1995 году коллективу присвоили звание об-
разцового.

В день юбилея поздравить виновни-
ков торжества пришел председатель проф
союзного комитета завода В. Т. Тындик. 
От имени администрации и профкома он по-
дарил детям шоколадный торт «Делис» и по-
желал успехов в творчестве, подчеркнув, что 
все эти годы «Солнышко» принимало самое 
активное участие в  заводских праздниках, 
радуя нас своим теплом, детскими улыбками 
и хорошим настроением. А главный специа-
лист Объединения профсоюзов Харьковской 
области С. А. Матвейчук вручила руководи-
телю ансамбля Почетную грамоту за подпи-

сью председателя ОПХО Сергея Анатолье-
вича Тесленко.

За 30  лет работы с  детьми руководитель 
ансамбля Нинель Теодозиевна Семенова 

вырастила много талантливых детей, кото-
рые, получив здесь хорошую подготовку, ра-
ботают самостоятельно. Они создали свои 
коллективы и  учат детей искусству танца. 

Так, руководитель ансамбля «Золотая рыб-
ка» Светлана Полях — яркий тому пример. 
Этот ансамбль также поздравил «Солнышко» 
с юбилеем, станцевав «Веселых ковбоев».

Более десяти лет хореографический ан-
самбль «Солнышко» дружит с  вокальным 
коллективом «Домисольки» под руковод-
ством Ирины Полтавцевой. Оба коллекти-
ва ежегодно принимают участие в фестива-
лях городского, областного и  международ-
ного уровнях и привозят в Харьков грамоты 
и медали за свое старание и хорошую хоре-
ографическую подготовку. «Домисольки» 
тоже поздравили заводской ансамбль с днем 
рождения, подарив свои выступления име-
нинникам и гостям праздника.

В этот день в зале собрались все, кому бли-
зок мир танца. Наше «Солнышко» показало 
свое мастерство в народном, классическом, 
современном, спортивном стилях. С помо-
щью танцев дети передали свое праздничное 
настроение. Евгения Белецкая красиво ис-
полнила соло, передав чувство музыки каж-
дой клеточкой тела и всем сердцем.

На отчетном концерте «Солнышко» стан-
цевал украинский народный танец, белорус-
скую польку, хипхоп, тарантеллу, показал 
номера «Папуасы», «Веселые котята», «Кло-
уны», «Морячки», «Бульба» и другие. А внуч-
ка работницы АХО В. Заяц Анжела Заколо-
дяжная спела «Чардаш» и «Ромео и Джульет-
та». Родители Анжелы подарили нашему тан-
цевальному коллективу кепки для хипхопа.

В заключение концерта на сцену пригла-
сили всех участников и  именинников. Для 
«Солнышко» вынесли большой торт со све-
чами. Загадав желание, дети с удовольстви-
ем задули свечи. Прозвучали последние ак-
корды, но праздник на этом не закончился. 
Было еще много поздравлений, цветов и по-
дарков…

Инна П И Д я к,  
главред газеты «Фэдовец»

В рамках этого праздника к нам на «ФЭД» 
приехали дети, ученики 1В класса 
164й школы. Они побывали в  музее 

истории нашего завода. Предваряя экскур-
сию, советник директора ГП «ХМЗ «ФЭД» 
Ю. В. Климчук вкратце рассказал дет-
кам о космосе и авиации. А затем школьни-
ки с интересом слушали рассказ инженера 
по  работе с  молодежью УРП А. С. Светлич-
ной о коммуне, о беспризорниках и о вели-
ком педагоге А. С. Макаренко, который вос-
питал из них достойных граждан нашей стра-
ны. Д ети рассматривали первую электросвер-
лилку, им также очень понравились фото-
аппараты марки «ФЭД». Они передавали их 
из рук в руки и пытались сфотографировать 
друг друга. Особый восторг вызвала диора-
ма, посвященная битве за Харьков в Великую 

О течественную войну. Школьникам рассказа-
ли о работе заводчан в эвакуации в г. Бердск, 
о том, что выпускал завод в послевоенные го-
ды. Мальчишки увлеченно вертели в  руках 
оптические прицелы, а девочек заинтересо-
вал макет здания коммуны.

На прощание все сфотографировались 
вместе с классным руководителем А. А. Да-
каловой и автобус увез наших гостей обрат-
но в школьные классы.

М. г р И н е н ко

1июня 2017 г. в зале центра техниче‑
ской информации ГАХК «Артем» состо‑

ялся семинар для председателей цеховых 
комитетов, их заместителей и представи‑
телей молодежи профсоюзной организа‑
ции (всего 52 человека).

Председатель По ПАУ в ГАХК «Арте м» 
А. Д. кельин не  только выступил перед 
аудиторией со  вступительным словом, 
но  и лично принимал активное участие 
в семинаре. наша профсоюзная органи‑
зация неоднократно приглашала на обу‑
чение профактива председателя комите‑
та социальной политики и труда Верхов‑
ной рады Украины Ю. А. Буздугана. Во вре‑
мя семинара участники формировали свое 
представление о том, какими должны быть 
цен ности в  профсоюзной организации 
и обсуждали их в группах. После этого ор‑
ганизаторы с помощью жребия определи‑
ли формы, в которых группы должны б ыли 
подготовить презентации профсоюзных 
ценностей. Были предложены такие фор‑
мы: «Легенда», «Утопия», «Конституцион‑
ный суд» и «Митинг». Все четыре группы 
отлично справились с поставленной зада‑
чей и презентации превзошли ожидания 
организаторов и участников семинара.

надеемся, что следующий этап обуче‑
ния в школе «трудова просвіта», проведе‑
ние которой намечено осенью, соберет еще 
большее количество активных представи‑
телей нашей профсоюзной организации, 
которые стремятся к  получению знаний 
и их практическому применению в общес‑
твенной работе.

Соб. инф.

в  ц е н т р і  у в а г и
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С юбилеем, «Солнышко»!

на «ФЭде»  
побывали дети, 
ученики  
1-в класса  
164-й школы

20 мая заводской образцовый 
хореографический ансамбль «солнышко» 
(г. Харьков) под руко вод ством 
н. т. семеновой отпраздновал 30‑летие 
со дня основания. 
в честь этого знаменательного события 
дети подготовили отчетный концерт 
со своим участием.  
в гости к нашим «солнышкам» приехали 
друзья — вокальный ансамбль  
«До‑ми‑соль‑ки», ансамбль танца 
«Золотая рыбка», танцевальный 
коллектив «Top step», ансамбль  
сюжетного танца «Merrу Dance» и другие 
коллективы города и области.

в нашей стране всегда было особое 
отношение ко Дню авиации и космонавтики: 
в школах проводили тематические уроки, 
«гагаринские чтения». 

За 30 лет работы с детьми руководитель  
ансамбля Нинель Теодозиевна Семенова  
вырастила много талантливых детей,  
которые, получив здесь хорошую  
подготовку, работают  
самостоятельно. Они создали  
свои коллективы и учат детей  
искусству танца.

детям очень понравились фотоаппараты  
марки «ФЭд». они передавали их из рук в руки  

и пытались сфотографировать друг друга

обУчение Д ля 
ПроФАКтивА По ПАУ 
в ГА ХК «АртеМ»
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в Центральном Комитет е 
Проф союза авиастроителей 
Украины (ЦК ПАУ), сов местно 

с Ассоциацией пред приятий 
авиационной про мыш  ленности 
Украины «Укравиапром», 
подведены итоги рейтинговой 
оценки социально-экономической 
деятель ности предприятий 
и организаций авиационной 
промышленности Украины 
по итогам I квартала 2017 года.
Победителями Рейтинга 
(призовые места в своих группах 
предприятий) по итогам I квартала 
2017 года стали:

По грУППе А. ПроМышленные 
ПредПриятия:
первое место заняла  
Государственная акционерная 
холдинговая компания «Артем», 
г. Киев;

второе место заняло  
Государственное предприятие  
«Завод 410 ГА», г. Киев;
третье место заняло  
Публичное акционерное общество  
«Мотор Сич», г. Запорожье.

По грУППе б. дрУгие ПредПриятия 
и оргАнизАции:
первое место разделили  
Публичное акционерное общество 
«ФЭД», г. Харьков и Частное акцио
нерное общество «УХЛмаш», г. Киев;
третье место заняло 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Металлическая 
мебель» г. Боярка, Киевской обл.

По грУППе в. нАУчные и ПроеКтно-
КонстрУКторсКие оргАнизАции
первое место заняло  
Государственное предприятие  
«ГосККБ «Луч», г. Киев;

второе место заняло 
«Южгипронииавиапром», 
г. Харьков;
третье место разделили 
Государственное предприятие 
«Ивченко–Прогресс», г. Запорожье 
и Публичное акционерное 
общество «Научнотехнический 
комплекс «Электронприбор», 
г. Киев.

По отдельныМ ПоКАзАтеляМ 
рейтингА лУчших резУльтАтов 
зА I КвАртАл 2017 годА достигли:
а) по объемам товарной 
продукции (выполненных 
работ) на одного работающего:  
ГП «Завод 410 ГА»,  
ГАХК «А ртем»,  
ПАО «Мотор Сич»,  
ГП «А нтонов»,  
ЧАО «УХЛмаш»,  
ПАО «ФЭД»,  

ГП «ГосККБ «Луч»,  
«Южгипронииавиа пром»;
б) по сохранению (росту) 
численности работающих:
ООО «ВИАЗ» (+3,15 %),  
ПАО «Точприбор» (+2,71 %),  
ГП «КАЗ» (1,98 %),  
ГП «Завод 410 ГА» (+0,50 %),  
ГАХК «Артем» (+0,24 %),  
ПАО «Мотор Сич» (0,00 %),  
ПАО «Проминь» (0,00 %), 
ООО «Металлическая мебель» 
(+8,85 %), ЧАО «УХЛмаш» (+6,68 %),  
ПАО «ФЭД» (+3,93 %), 
«Южгипронииавиапром» (+6,79 %),  
ГП «ГосККБ»Луч» (+1,01 %),  
ПАО НТК «Электронприбор» 
(+0,07 %);
в) по уровню среднемесячной 
заработной платы:
ГП «ЖМЗ» Визар», ГАХК «Артем»,  
ГП «Завод 410 ГА», ГП «Антонов», 
ПАО «ФЭД», ГП «ГосККБ»Луч», 

«Южгипронииавиапром»,  
ГП «ИвченкоПрогресс»,  
ПАО «УкрНИИАТ»,  
ПАО НТК «Электронприбор»,  
ГП «ХАКБ».

По информации, предоставленной 
предприятиями отрасли, 
з адолженность по выплате 
з аработной платы, по состоянию 
на 01.04.2017 г., имели:

—  ХГАПП, г. Харьков (в среднем 
57 954,7 грн. на одного 
работающего);

—  ООО «НПК «Днепроспецмаш», 
г. Днепр (в среднем 15 533,3 грн. 
на одного работающего).

отдел социально- 
экономической защиты

исполнительного аппарата Цк ПАУ

итоги рейтинга среди предприятий авиапромышленности Украины 
за I квартал 2017 года

24 мая т. г. в ДОК «Антей» со-
стоялась финальная игра 
чемпионата ГП «Анто-

нов» по минифутболу. Прези-
дент ГП «Антонов» Александр 
Коцюб а и вицепрезидент пред-
приятия В италий Мовчан при-
няли участие в состязаниях, чтобы 
личным примером мотивиро-
вать работников предприятия, в 
особен ности молодежь, занимать-
ся спортом.

Как говорит председатель проф
кома ГП «Антонов» Виктор Гуск а, 
э тот пример является сим во лич
ным, поскольку основатель и пер
вый Генеральный конструктор КБ 
Олег Константинович Антонов 
занимался не только руководя-
щей работой, но и личным приме-
ром участия в спортивных меро-
приятиях заряжал трудовой кол-
лектив энергией. Подобные меро-
приятия важны для формирова-
ния корпоративной культуры, что 
в свою очередь, влияет на продук-
тивность труда. Вот почему веду-
щие мировые компании уделяют 
внимание данному направлению 
работы. Когда человек идет не про-
сто на работу, а на работу, где есть 
его единомышленники, сам рабо-
чий процесс из рутинного превра-
щается в творческий, что самым 
положительным образом влияет на 
создание нормального морально
психологического климата в кол-
лективе. 

Накануне состязаний на пред-
приятии, начиная с 4 апреля, состо-
ялся турнир, в котором принима-
ло участие 12 футбольных команд 
ГП «Антонов». Организатором тур-
нира является ПО ПАУ на ГП «Ан-
тонов». 

Куратор турнира – комиссия про-
фкома по спортивномассовой ра-

боте, которую возглавляет Влад 
Подгорный. 

Турнир ветеранов и финальные 
соревнования по минифутболу 
со стоялись на футбольном пол е 
«А нтея», которое в прошлом год у 
было создано при личной под держ
ке Президента ГП «Антонов» Алек-
сандра Коцюбы.

Во время первой игры состоялся 
турнир ветеранов, в котором при-
нимали участие команды ГП ФК 
«Мрия» и ФК «Авиатор». Первые 
минуты игры ни одна из команд 
не могла забить гол, однако уже по-
сле первого гола, забитого в ворота 
«Авиатора» инициатива перешла к 
«Мрие». Победителем турнира ве-
теранов ГП стала команда «Мрия», 
которая закончила игру со счетом 
4:1. Один из голов в ворота «Авиа-
тора» забил Президент ГП «Анто-
нов» Александр Коцюба.

Во второй игре принимали учас-
тие финалисты ГП «Антонов» по 
минифутболу — команды ФК «Ан-

тей» (капитан — Сергей Турчин) и 
ФК «SkyDrive» (капитан — Максим 
Матвейчук). Напряженной и ин-
тересной была игра – команды не 

уступали друг другу, выйдя к концу 
матча со счетом 4:4.

Игру рассудили послематчевые 
пенальти 3:1 в пользу «SkyDrive», 

которая и стала чемпионом 7 
чемпионата ГП «Антонов», полу-
чив переходящий кубок предпри-
ятия. 

Награждение победителей и 
призеров медалями и кубками 
провели вицепрезидент – испол
нительный директор, член ЦК ПАУ 
Виктор Семенцов и председатель 
ПО ПАУ на ГП «Антонов» Виктор 
Гуска. 

Лучшим игроком турнира был 
определен Андрей Сикорский (ФК 
«Антей»), лучшим бомбардиром 
Сергей Кабанец (ФК «SkyDrive»), 
а лучшим вратарем стал Дмитрий 
Атаманчук (ФК «Антей»).

Судили матчи арбитры Федера-
ции футбола Украины.

По словам директора ГП «Анто-
нов» по кадрам и режиму Валерия 
Маевского наблюдать за игрой ве-
теранов и финалистов турнира 
было интересно, участники показа-
ли хорошую спортивную подготов-
ку и решительную волю к победе. 

Следует выразить благодарность 
за организационнотехническую 
часть проведения соревнова-
ний: директору ГП «Антонов» по 
социальным вопросам и строи-
тельству Александру Педосу, на-
чальнику управления социально-
го развития Сергею Новицкому, 
спортивным активистам Владу 
Подгорному, Дмитрию Гапееву, 
Андрею Винничуку.

Участники и гости турнира в оче-
редной раз убедились в том, что 
ДОК «Антей» заслуженно называют 
жемчужиной ГП «Антонов». Дет-
ский лагерь продолжает развивать-
ся и с каждым годом становится все 
лучше. 

влад П о Д г о р н ы й ,
Александр П А л И й

турнир по мини-футболу: антоновские традиции развиваются
Поддерживать и развивать рабочий спорт могут лишь на тех предприятиях, где здоровье работников и их досуг являются предметом пристального 
внимания со стороны как администрации, так и профсоюзной организации. на ГП «Антонов» подобные традиции не только поддерживаются,  
но и укрепляются и в наше непростое время.


