
Мотор Сич в 2018 г. пла нирует начать выпуск вер-
толетов в Запорожье. Об этом корреспонденту Укр
информа сообщил народный депутат — президент АО 
«Мотор Сич», генеральный конструктор вертолетной 
техники, Герой Украины Вячеслав Богуслаев.

«В  2018  году АО „Мотор Сич“ начинает выпуск 
вертолета собственного производства — вертолета 
„Надежда“. Это гражданский вертолет, рассчитанный 
на  7  пассажиров с  дальностью полета 1 000  км, 

то есть способен „облететь“ всю Украину. Сейчас этот 
вертолет проходит сертификацию», — сообщил Богус-
лаев. По словам президента АО «Мотор Сич», новый 
вертолет может быть адаптирован для использования 
подразделениями ГСЧС, по граничной службы и дру-
гими спецслужбами, а также — для нужд сан авиации.

В 2013  году «Мотор Сич» презентовала вертолет 
собственного производства МСБ2, который построен 
на базе Ми2.

є д н а й м о с я  і  ш а н у й м о с я,  б о  в  с п і л ь н о с т і  та  в з а є м о п о р о з у м і н н і  —  н а ш а  с и л а!

в і та є м о  з  д н е м  н е з а л е ж н о с т і  у к р а ї н и !
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Олександр Кривоконь призначений 
в. о. президента ДП «Антонов»

Маркетинговий план ДП «Антонов» 
передбачає випуск 70 літаків протягом 
найближчих 5 років

Президент Державного підпри-
ємства «Антонов», Олександр 
Коцюба прийняв рішення 

залишити свою посаду. Про це 
повідомляє прес-служба ДК «Укр-
оборонпром». За інформацією кон-
церну він успішно керував провід-
ним українським авіабудівним під-
приємством більше ніж рік. За цей 
час «Антонов» відправив у перший 
політ Ан-132D, наростив фінансові 
показники, посилив позиції на сві-
товому ринку та розширив парт-
нерство зі світовими гігантами.

Олександр Коцюба активно 
розвивав підприємство, працював 
над реформуванням його підроз-
ділів згідно міжнародних норм і 
показав себе як успішний мене-
джер. Зараз Олександр Коцюба 
прийняв рішення змінити сферу 
діяльності та повернутися в  при-
ватний бізнес, зазначається у по-
відомленні концерну.

ДК «Укроборонпром» подякував 
йому за плідну роботу на чолі про-
відного українського авіабудівно-
го підприємства і побажав успіхів 
у подальших бізнес-проектах.

Олександр Кривоконь став ви-
конувачем обов’язків президента 
ДП «Антонов», повідомляє прес-
служба ДК «Укроборонпром». Від-
повідний наказ підписано 15 серп-
ня в  Державному концерні «Укр-
оборонпром». Підставою для тако-
го кадрового рішення стала успіш-
на робота Олександра Кривоконя 
на посаді директора Харківського 

Державного Авіаційного Виробни-
чого Підприємства (ХДАВП), що 
входить до складу ДК «Укр обо рон-
пром». За півроку своєї діяльності 
Олександр Кривоконь успішно 
реалізував на ХДАВП антикризову 
стратегію, що дало змогу здійснити 
перші кроки для реанімації провід-
ного Харківського підприємства та 
забезпечити його замовленнями.

Раніше Олександр Кривоконь 
обіймав керівні посади на  вітчиз-
няних підприємствах-гігантах про -
мисловості, зокрема на ДП ВО «Пів-
денний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова», ДП «Завод ім. 
В. О. Малишева», корпорації «Гірничі 
машини» (нині — «Corum group») та ін.

«Новий керівник ДП «Антонов» 
має підтримати обраний вектор 
розвитку підприємства, забезпечи-

ти виконання маркетингового пла-
ну будівництва літаків, прискорити 
вихід «Антонова» на міжнародний 
ринок безпілотних літальних апара-
тів та поглибити міжнародну спів-
працю», — йдеться у  повідомленні 
прес-служби ДК «Укроборонпром».

За період діяльності ДП «Анто-
нов» в складі ДК «Укроборонпром» 
вдалось стабілізувати роботу під-
приємства та нівелювати втрату ДП 
«Антонов» російського ринку. Розі-
рвавши співпрацю з підприємства-
ми РФ, «Антонов» продемонстру-
вав прибутковість своєї діяльності. 
Прибуток «Антонова» стабільно 
зростає: у  2015  році  — 42,7  млн. 
грн, а у 2016 році зріс до 178,1 млн. 
грн. За  перше півріччя 2017  року 
компанія отримала чистий фінан-
совий результат в  22,7  млн. грн. 
Також на підприємстві розпочався 
перехід на міжнародні та стандар-
ти Н АТО, розширилася географія 
партнерів, знайшли нові ринки 
збуту своєї продукції та, найголо-
вніше, представили світу новітній 
транспортний літак Ан-132D, ство-
рений в  рекордні терміни та без 
жодних російських комплектую-
чих. Саме авіаційна промисловість 
стала першим кроком реформу-
вання — ДП «Антонов» став фун-
даментом, флагманським підпри-
ємством літакобудівного кластеру 
«Укроборон прому» — Української 
авіабудівної корпорації.

Прес-служба ДК «Укроборонпром»

— Леоніде Костянтиновичу, 
19 листопада виповниться 20 ро
ків з того дня як Ви побували в 
космосі. В цьому році Ви презен
тували свою книгу. Саме цьому 
присвячена Ваша книга?

— Не тільки. Так, пройшло вже 
20  років… Про безліч речей я  на-
писав у  своїй книзі, але багато 
чого до книги не ввійшло. Бо та ін-
формація, що отримав, побувавши 
в космосі, настільки цікава і ємка, 
що в межах однієї книги передати 
неможливо. Я хотів би акцентувати 
увагу на тому, чому виникла думка 
щодо написання книги. Після по-
вернення з космо су мене не поки-
дало відчуття не  завершеності по-
льоту. Крім того, протягом багатьох 
років я  працював  льотчиком-ви-
пробувачем. У цій професії кожний 
випробувальний політ завершу-
ється написанням льотної оцінки. 
Це також вплинуло на прий няття 
рішення щодо написання книги. 
Та й під час численних зу стрічей 
у  різних аудиторіях слухачі час-
тенько рекомендували написати 
книгу про що розказую. Вагомим 
аргументом на  користь написан-

ня книги було й усвідомлення, що 
якщо мені пощастило побувати 
в космосі, то тримати у свідомості 
унікальну інформацію буде непра-
вильним. В  цілому книга вийшла 
багатопланова, змістовна. В ній я 
розкриваю шлях, який передував 
польоту в  космос, — розповідаю 
про відбір і підготовку космонав-
тів; про етапи польоту  — старт і 
виведення «Колумбії» на  орбіту, 
перебування у  стані невагомості, 
виконання завдань у космосі і по-
вернення на Землю. Власне кажу-
чи, сама книга і поділена на такі 
основні три розділи. Також є ще 
один розділ, який називаються 
«Випробування в  Ахтубінскьому 
небі». У ті роки я працював льот-
чиком-випробувачем у місті Ахту-
бінськ в Державному Червонопра-
порному льотно-випробувальному 
інституті імені В. Чкалова. Це була 
цікава і водночас небезпечна робо-
та, якою я дорожив не менше, ніж 
космічною.

Чим цікавий космічний політ? 
У космосі все цікаве й унікальне. 

Продовження на стор. 2

Маркетинговий план ДП «Ан-
тонов», яке входить до складу 
Держконцерну «Укроборон-

пром», передбачає випуск щонай-
менше 70  літаків протягом най-
ближчих 5 років.

Для ДП «Антонова» був створе-
ний чіткий маркетинговий план, 
який базується на  оцінці спеціа-
лістів, прогнозах незалежних екс-
пертів та провідних компаній. Він 
враховує перспективні ринки та 
потенціал кожної номенклатури 
товарів на  цих ринках. Також він 

спирається на весь масив нинішніх 
домовленостей з партнерами. На-
приклад, згідно з маркетинговим 
планом, ємність світового ринку 
середніх транспортних лі таків оці-
нюється у 900 літаків у найближчі 
15 років. Тому ДП «Антонов» пла-
нує поставити протягом 5  років 
20  літаків Ан-178 замовникам із 
країн СНД, Азії і Африки, а також 
Туреччині. Також ДП «Антонов» 
має плани повернутися на конку-
рентний ринок регіональних паса-
жирських літаків.

В. о. президента ДП «Антонов» 
Олександр КриВОКОнь

Перший космонавт України 
Леонід КАДенюК
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Мотор Сич начнет выпуск вертолета «надежда» 

Нещодавно в гості до ЦК 
Профспілки завітала легендарна 
людина — перший космонавт 
України, Герой України, генерал-
майор ВПС України, військовий 
льотчик-випробувач, космонавт- 
випробувач, президент Аеро-
космічного товариства України, 
народний депутат України 
IV скликання, Народний Посол 
України, кандидат технічних 
наук Леонід Каденюк. І хоча часу 
у Леоніда Костянтиновича було 
обмаль, він люб’язно відповів 
на наші запитання.

20 років після здійснення мрії життя: 
спогади, думки і плани
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Продовження. Початок на стор. 1

Одним із напрямків, які привер-
тають увагу, це те, що під час кос-
мічного польоту людині від кри-
ваються ті можливості її організму, 
психіки, які в  умовах земного тя-
жіння просто не можуть себе про-
явити. Адже стан невагомості для 
людини неприродний, вона не 
перебуває в  ньому на Землі. Біо-
хімічні процеси, які проходять в 
організмі людини, сформувалися 
в умовах гравітації. Тому вона для 
них є обов’язковим фактором, який 
і визначає їхнє проходження. Тому 
перед першим польотом людини 
в  Космос у  вчених був сумнів, чи 
зможе людина довго перебува-
ти в стані невагомості. Про вплив 
невагомості на  організм людини, 
відчуття, які виникають у  цьому 
неземному стані я теж пишу в своїй 
книзі.

Досвід перебування людини в 
невагомості продемонстрував  — 
людський організм надзвичай-
но гнучкий і здатен до  адаптації. 
У космосі основним моїм завдан-
ням було проведення спільного 
українсько-американського екс-
перимент (СУАЕ), до якого входи-
ли десять експериментів з трьома 
видами рослин: Брасіка рапа, соя і 
мох. Крім цього, ук раїнськими вче-
ними Інституту системних дослі-
джень людини були запропоновані 
експерименти на тему «Людина і 
стан нева гомості», які стосувалися 
впли ву невагомості на  людський 
організм. Слід сказати, що після 
адаптації до невагомості я дійшов 
висновку, що для більш ефектив-
ного перебування на борту Шатла 
необхідно виконувати додаткові 
експерименти, підказані обстави-
нами. Вони стосувалися двох ас-
пектів: вплив невагомості на  мій 
організм, що доповнювало екс-
перименти київських вчених. Тут 
я  досліджував себе як біологічну 
істоту. І другий аспект  — фізика 
невагомості, не  менш цікавий. 
Врешті-решт не  обійшлося і без 
психології та філософії, які тісно 
пов’язані з перебуванням людини 
у неземному стані.

Книгу можна придбати, я залишу 
телефон редакції і кожен бажаю-
чий зможе зателефонувати і до-
мовитись. А якщо хтось не встигне 
придбати книгу, нехай не пережи-
ває  — в  бібліотеки буде передана 
певна кількість. Тут варто звернути 
увагу, що перша партія книги (одна 
тисяча екземплярів) надрукована 
президентським фондом Леоні-
да Кучми «Україна», але відповід-
но до  Закону власником тиражу є 
фонд, і я не можу ним розпоряджа-
тися. Фонд направив тираж книги 
до вузів, шкіл тощо. Тож ми зробили 
друге видання для того, щоб більш 
широка читацька аудиторія змогла 
її прочитати.

— Що Ві відчули і про що поду
мали, коли вперше подивилися 
з космосу на нашу Землю?

— Коли вперше подивився в ілю-
мінатор і побачив Землю й Космос, 
мимоволі сказав своєму колезі Ке-
віну: «Кевіне, тепер я бачу, що вона 

кругла». Звісно, що сумнівів в мене 
щодо цього також не  було. Наша 
Земля надзвичайно гарна і кра-
сива. Це така палітра кольорів, які 
віддзеркалюються від її поверх-
ні… Але описати словами цю красу 
неможливо. Коли ви дивитеся відео 
чи фотозображення Землі з Космо-
су, інформативність цих картинок 
не більше 15 % від того, що людина 
бачить своїми очима. Тому це по-
трібно бачити самому. Людське око 
здатне спостерігати такі відтінки, 
які ніяка техніка не в змозі зафіксу-
вати визначити.

Коли бачиш Землю і те, наскільки 
вона гарна, мимоволі виникає дум-
ка, що на такій красивій планеті по-
винно бути й гарне життя… Але ж 
як згадуєш, як ми живемо, прихо-
дить усвідомлення, наскільки недо-
сконале людське суспільство. Саме 
там дійшов висновку, що людині 
потрібно негайно змінити концеп-
цію існування на  нашій планеті. 
Ставлення до  біосфери як серед-

овища, в якому існуємо, та взаємо-
відносини між державами потрібно 
змінювати в першу чергу. Чого тіль-
ки вартий приклад Росії, її поведін-
ка у  світі, яка призвела до  нового 
витка озброєння, витрат трильйо-
нів доларів на створення зброї.

— Ви післявоєнна дитина, про
жили багато років в  країні, де 
не  було війни. Хіба ви могли 
подумати тоді, що часи війни 
не тільки позаду, але й попереду?

— Навіть в  самому страшному 
сні не  могло наснитися таке, що 
Росія буде воювати з Україною. 
Я й передбачити не  міг, що моє 
ставлення до  Росії так зміниться. 
Якось у розмові з колегою із Зоря-
ного містечка він мені каже: «Льо-
ню, ти ж жив у Росії. Ти її знаєш». 
На  що я  відповів: «Для того, щоб 
знати Росію, треба, виявляється, 
не жити в ній, а спостерігати збоку, 
що вона витворяє на білому світі». 
За останні три з половиною роки 

в  Україні з’явилися тисячі сирот, 
вдов, матерів, які оплакують заги-
блих синів, — і все це Росія, Путін. 
Надто багато горя вона принесла 
нашій країні і несе щодня, обстрі-
люючи нашу територію, вбиваючи 
військових і цивільних громадян, 
знищуючи інфраструктуру. Всі ці 
події надто змінили світогляд ук-
раїнців. Історія і справедливий суд 
дадуть оцінку цим подіям, їхнім 
винуватцям…

— Всі, хто дивився фільми, чи
тав літературу знають, що під
готовка космонавтів — це дуже 
складний процес, в  ході якого 
вмикається багато фільтрів, 
за допомогою яких відсіюються 
велика кількість претендентів. 
Якби така система підготовки 
кадрів на державні посади існу
вала б в нашій країні, ми могли б 
досягти кращих результатів?

— Підготовці космонавтів пере-
дує прискіпливий відбір з надзви-
чайно жорсткими вимогами. Так, 
моя група космонавтів Центру під-
готовки космонавтів ім. Ю. О. Гага-
ріна (6-й набір після Гагарінського) 
в кількості дев’яти чоловік була віді-
брана з більш ніж трьох тисяч льот-
чиків-винищувачів. Сама підготов-
ка космонавта складна і багатопла-
нова. Щоб стати космонавтом, по-
трібно вивчити багато наук, серед 
яких астрономія, біологія, медици-
на, астрофізика, геологія, екологія. 
Крім цього, як командир космічно-
го корабля «Союз-ТМ» і багатора-
зового транспортного космічного 
корабля (БТКК) «Буран» повинен 
досконало знати їхні системи, вмі-
ти пілотувати в космосі і атмосфері. 
Група космонавтів, в яку я був віді-
браний, отримала потужну льотну, 
інженерну і наукову підготовки.

Стосовно підбору кадрів до дер-
жавного апарату, то, звісно, основ ни-
ми критеріями мають бути профе-
сійність, яка визначається гарною 
освітою і належним досвідом робо-
ти. Чесність, непідкупність, патріо-
тизм, любов до професії також мають 
бути притаманними цим людям.

Закінчення у наступному номері

20 років після здійснення мрії життя:  
спогади, думки і плани

ДП «Завод 410  ЦА» в  най-
ближ чі 2 роки планує ре-
монтувати і технічно об-

слуговувати агрегати літаків в сек-
торі світових лідерів авіабуду вання: 
Boeing і Airbus. Про це повідомили 
у прес-службі підприємства.

Зараз підприємство веде пере-
говори про співпрацю з компанією 
Airbus щодо технічного обслугову-
вання та ремонту літаків компанії. 
У  рамках співпраці з компанією 
Boeing силами підприємства та із 
залученням інвесторів планується 
провести технічне обслуговуван-
ня та фарбування літаків сімейства 
Boeing-737. Почати планується з 5 лі-
таків на рік, а до 2024 року цей обсяг 
поступово збільшиться до 40 літаків 
на рік.

На завершальному етапі знахо-
диться робота з підписання угод з 
Robinson Helicopter Company. В най-
ближчий час підприємство стане 

сертифікованим сервісним цент-
ром з обслуговування вертольотів 
такого класу.

«ДП «Завод 410  ЦА» є лідером 
авіаційного кластеру «Укроборон-
прому». Воно показало себе як на-
дійний партнер «Антонова» у  ре-
монті літаків. Добре зарекоменду-

вавши себе на внутрішньому ринку, 
підприємство виходить на світовий 
ринок. Партнерство з такими гіган-
тами світової авіації, як Boeing, 
Airbus і Robinson Helicopter  — це 
своєрідний знак якості заводу», — 
сказав Генеральний директор ДП 
«Завод 410  ЦА» Віктор Ганькевич.

К абинет Министров Украины 
на  своем заседании в  среду, 
9 августа, рассмотрел проект 

постановления «Об  утверждении 
Порядка и объемов ввоза на тамо-
женную территорию Украины то-
варов су бъ ектами самолетостро-
ения с освобождением от уплаты 
ввозной пошлины и налога на до-
бавленную стоимость», которое 
предусматривает уменьшение 
финансовой нагрузки на  пред-
приятия самолетостроительной 
отрасли и предоставление допол-
нительных стимулов развития од-
ной из  наиболее перспективных 
отраслей отечественной промыш-
ленности.

Решение Правительства обуслов-
лено нормами Закона Украины 
«О  развитии самолетостроитель-
ной промышленности». Оно кос-
нется предприятий, осуществляю-
щих разработку или производство, 
или ремонт, или переоборудова-
ние, или модификацию, техниче-
ское обслуживание авиационной 
техники и  авиационных двигате-
лей. Представляя соответствую-
щее решение, Премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман под-
черкнул: «Это то, что нам нужно 
для развития самолетостроения. 
Парламент принял ряд законов, 
и в развитие этих законов мы при-
нимаем необходимые решения».

ДП «Завод 410 ЦА» обслуговуватиме 
літаки Boeing і Airbus

Правительство планирует 
освободить предприятия 
авиаотрасли от уплаты 
ввозной пошлины и нДС

Такао ДОі, Калпана ЧАВЛА, Стівен ЛінДСі, Леонід КАДенюК, Кевін КрегеЛ, Уінстон СКОТ Т



— МОТОР СИЧ во главе с пре
зидентом нашего акционерного 
общества В. Богуслаевым ста
ло инициатором возрождения 
вертолетного спорта в Украине 
и  успешно реализовало эту 
идею. Геннадий Евгеньевич, 
расскажите, пожалуйста, как это 
происходило?

— В 2009  году наше предприя-
тия определило как один из при-
оритетов своей деятельности раз-
витие вертолетного направления. 
Перспектива  — не  только пере-
оснащение старых машин новы-
ми, более мощными двигателями, 
придающими им совершенно но-
вые качества, но и создание своего 
украинского вертолета. Чтобы при-
влечь внимание общественности, 
в том числе авиационных специ-
алистов, и способствовать популя-
ризации в  Украине профессии 
авиа строителя, летчика и испыта-
теля, осенью 2012 года президент 
АО «МОТОР СИЧ» В. Богуслаев по-
ставил перед нами задачу создать 
вертолетную команду на базе на-
шей авиакомпании. На тот момент 
в Украине уже пять лет не проводи-
лись чемпионаты по вертолетному 
спорту, потому что это мероприя-
тие — не из дешевых. У государства 
денег нет, а спонсоров не находи-
лось. И  Вячеслав Александрович 
взял на  себя возрождение верто-
летного спорта в  нашей стране. 
А  если такой человек, как Герой 

Украины, народный депутат Укра-
ины В. Богуслаев, бе рется за дело, 
то это всегда масштабные проекты, 
нацеленные на перспективу.

Чтобы подготовить команду к 
чем пионату, мы взяли тренером 
мастера спорта международного 
класса, неоднократного призера 
чемпионатов СССР и мира по вер-
толетному спорту Любовь При-
ходько, которой на тот момент ис-
полнилось 65 лет. Весной начались 
тренировочные полеты…

В открытом чемпионате России 
тогда принял участие 31  экипаж 

из разных стран, и  мы по  ито-
гам этих соревнований заняли 20, 
22  и  29  места. Это дало возмож-
ность заявить о себе. Другие участ-
ники состязаний, а среди них были 
и австрийцы, и поляки, и белорусы, 
были рады тому, что Украина снова 
представляет свою команду в вер-
толетном спорте. В  том  же году 
в  сентябре мы провели открытый 
чемпионат Украины в  Харькове 

на  аэродроме Коротич. Соревно-
вания проходили на  вертолетах 
Ми-2, поэтому в состав участников 
вошли только Украина, Россия и Бе-
ларусь — в других странах на  них 
не летают. В Харькове наш экипаж 
стал чемпионом Украины и  абсо-
лютным чемпионом открытого 
чемпионата по вертолетному спор-
ту, обойдя и россиян, и белорусов. 
Победили мы и в общекомандном 
зачете. Потом были еще чемпи-
онаты, в  которых наша команда 
принимала участие, а  в  2015  году 
моторовские экипажи, представ-
ляя сборную Украины (других там 
и не было), впервые приняли уча-
стие в чемпионате мира по верто-
летному спорту, который проходил 
в Польше. Там мы стали бронзовы-
ми призерами в  общекомандном 
зачете (и это спустя всего полтора 
года после того, как заявили о се-
бе в  вертолетном спорте!). Всего 
в  чемпионате принимали участие 
восемь команд из  разных стран. 
Нам удалось обойти немцев, ав-
стрийцев, поляков, швейцарцев, 
англичан…

— Фантастика! Как Вам уда
лось? Известно, что в  Европе 
и техника лучше, и средств для 
участия в подобных соревнова
ниях не жалеют.

— Это, действительно, так. Но 
большое значение имеет подго товка 
вертолетчиков — членов экипажей. 
Мы тогда выступали на  Ми-2 еще 
со старыми двигателями (ГТД-350), 
однако наша машина ненамно-
го уступает тем  же «Робинсонам». 
За счет мастерства пилотов, их опы-
та удалось преодолеть некоторое 
преимущество зарубежной техники.

— Нам известно, что МОТОР 
СИЧ не ограничился подготов
кой своей команды…

— Нами была организована и за-
ре ги стрирована Федерация верто-
летного спорта Украины. 

Окончание на стр. 4
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Авиация — это состояние души!
ОтКрытый чеМПиОНАт УКрАиНы ПО ВертОЛетНОМУ СПОртУ – 2017

В этом году в Запорожье 
впервые проводится 
Открытый чемпионат Украины 
по вертолетному спорту. 
О том, что значит это событие 
для его участников, летчиков, 
авиастроителей и в целом для 
развития авиации в Украине, 
рассказывает директор 
авиакомпании МОтОр Сич 
геннадий Маслов.

Началом развития вертолетного 
спорта принято считать середину 
50х годов ХХ  века. В  1958  году 
состоялись первые всесоюзные 
соревнования, всего чемпиона-
тов СССР по вертолетному спорту 
было проведено — 12. В  каждом 
чемпионате принимали участие 
от  14  до  38  пилотов  — пред-
ставителей сборных республик, 
ВВС, Министерства граждан ской 
авиации и  авиационной про
мышленности. Программа всесо
юз ных со ревнований состояла из 
пяти упражнений:
•  полет по кругу на точность выпол-

нения основных элементов пило-
тирования; вертикальный взлет 
и посадка на площадку 30х30 м, 
ограниченную препятствиями 
высотой 10 м;

•  полет на малой высоте с выпол-
нением движений в стороны, впе-
ред и  назад, разворотов вокруг 
вертикальной оси вертолета;

•  зависание на высоте 10 м с взя-
тием на  борт пассажира с  пло-
щадки радиусом 2 м;

•   полет по  150километровому 
мар шруту на точность вождения 
вертолета с  выходом на  конеч-

ный пункт маршрута в заданное 
время.
Упражнения были рассчитаны 

на летчиков, освоивших полеты на 
вертолете Ми1 и  имеющих налет 
на нем 70100 часов. Массовое раз-
витие вертолетный спорт получил 
в 1959 году, когда он был включен 
в Единую Всесоюзную спортивную 
классификацию СССР. В  этот  же 
год состоялся первый чемпионат 
Украины по  вертолетному спорту. 
С  того времени чемпионаты СССР 
и Украины проводились ежегодно. 
Спортс мены — вертолетчики Укра-
ины на  всесоюзных чемпионатах 
многократно занимали призовые 
места, как в личных, так и в команд-
ных зачетах.

С начала 70 х годов соревнова-
ния по  вертолетному спорту шли 
на  вертолетах Ми2. До  1991  г. 
в Украине состоялось 30  чемпио-
натов.

После развала СССР 12  лет не 
проводились чемпионаты Украины 
по вертолетному спорту. И  только 
в 2003 году они возобновились 
на  базе Харь ковского аэроклуба 
им. В. С. Гризодубовой ОСО Украины 
на аэродроме «Коротич». 

С тех пор они организовывались 
регулярно:

•  31 чемпионат — сентябрь 2003 г.
•  32 чемпионат — август 2004 г.
•  33 чемпионат — сентябрь 2006 г.
•  34 чемпионат — октябрь 2007 г.
•  35 чемпионат — октябрь 2008 г.

Экономический кризис в стране 
привел к сокращению многих госу-
дарственных программ, изза отсут-
ствия финансирования останови-
лось и развитие вертолетного спор-
та в  Украине. Возможно, на  этом 
можно было бы и поставить точку, 
если бы не случилось чудо — ситу-
ацию взял под контроль народный 
депутат Украины, Герой Украины, 
президент АО «МОТОР СИЧ» Вячес-
лав Богуслаев, и вертолетный спорт 
в Украине получил второе дыхание. 
По  инициативе и  при поддержке 
В. Богуслаева были проведены все 
последующие чемпионаты по вер-
толетному спорту:

•  36 чемпионат — октябрь 2013 г.
•  открытый чемпионат  — июнь 

2015 г.
•  открытый чемпионат  — июнь 

2016 г.

31 августа 1947 г. впервые  
поднялся в небо Ан‑2

Директор авиакомпании МОТОр СиЧ 
геннадий МАС ЛОВ

С амолет Ан-2 используется 
как сельскохозяйственный, 
спортивный, транспортный, 

пассажирский самолет и  состоит 
на вооружении ВВС многих стран. 
Многие самолеты летают более 
40 лет, и  налет некоторых из  них 
достигает 20 тыс. часов.

Ан-2 производился в СССР, Поль-
ше и продолжает выпускаться в КНР. 

Всего было построено более 18 тыс. 
Ан-2. Экспортировался в  26  стран 
мира. До появления самолета Ан-3 
был самым большим в мире одно-
моторным бипланом. Занесен в 
Кни гу рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире самолет, который 
выпускается уже более 60 лет.

Окончание на стр. 4

Чемпионаты по вертолетному спорту

«�Авиация�—�это�состояние�души.�Любая�профессия� 
в авиации�настолько�интересна�и�увлекательна,�
что заражает�на�всю�жизнь.�И�я�желаю�всем� 
не�пере�ставать�болеть�своим�делом,�идти�вперед�
и совер�шать�новые�открытия!»

Геннадий Маслов
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Почетным президентом Федера-
ции выбрали, конечно, Вячеслава 
Александровича, потому что все 
это на нем держится. К сожалению, 
только на нем. Таких ответствен-
ных, преданных своему делу лю-
дей, готовых что-то делать для раз-
вития авиации, решения социаль-
ных вопросов, в Украине — не так 
много. Яркий пример тому — соз-
данный в  Запорожье по  инициа-
тиве В. Богуслаева Музей техники, 
гандбольная команда «Мотор», 
уровень которой позволяет ей вы-
ступать в  еврокубках, отстаивая 
честь страны, обладающая евро-
пейским сертификатом Клиника 
«Мотор Сич», где могут получать 
высококачественные медицин-
ские услуги жители не только За-
порожья, но  и  других регионов 
Украины, Центр авиа ционных тре-
нажеров для подготовки пилотов, 
реализация других программ го-
родского, областного да и всеукра-
инского значения.

Только благодаря выбранной им 
стратегии развития запорожского 
авидвигателестроительного ком-
плекса предприятие МОТОР СИЧ 
в непростых экономических усло-
виях осуществляет свою деятель-
ность, выполняя программу по им-
портозамещению, освоению новых 
видов продукции и  завоеванию 
рынков сбыта, таким образом обе-
спечивая работой огромный тру-
довой коллектив — свыше 25 тысяч 
человек. На сегодня у нас на пред-
приятии построен практически це-
лый вертолетный завод.

Как  бы это не  казалось невоз-
мож ным, мы в сжатые сроки, бук-
вально за полгода, создали свою 
команду и  уже в  июне 2013  года 
приняли участие в открытом чем-
пионате России по  вертолетному 
спорту. Потому что когда у  нас 
на  предприятии ставится задача, 
то  она обязательно выполняется. 
Первым ответственным секрета-
рем и директором Федерации стал 
В. Ткаченко. Он занимался всеми 
организационными работами, 
подготовкой к  нашему первому 
Открытому чемпионату Украины, 
последующим чемпионатам, в том 
числе к  участию нашей команды 
в  Открытом чемпионате мира. 
Теперь, когда уже все отлажено, 
Василий Васильевич, который 
столько сделал для развития вер-
толетного спорта в Украине, снова 
вернулся к  решению производ-
ственных задач, а ответственным 
секретарем-директором Федера-
ции вертолетного спорта Украины 
назначен Владимир Ена, бывший 
командир экипажа вертолета.

— А на сегодняшний день как 
обстоят дела в команде?

— Накануне Открытого чемпио-
ната Украины, который в этом году 
проходит в Запорожье, наши верто-
летчики приняли участие в Откры-
том чемпионате Беларуси. Причем 
поднимались в небо они не только 
на привычных Ми-2 — наш экипаж 

во главе с абсолютным чемпионом 
Украины, бронзовым призером 
чемпионата мира Николаем Де-
регусом выступил на ремоторизи-
рованном вертолете, уже с новым 
двигателем АИ-450. Дебют новой 
машины стал достаточно удачным. 
Вертолетный спорт — одна из  со-
ставляющих деятельности авиа-
компании МОТОР СИЧ. Безуслов-
но, чтобы иметь высокие результа-
ты, становиться призерами сорев-
нований, нужна соответствующая 
подготовка и  летных экипажей, 
и техники. И в этом большая заслу-
га командира вертолетного отряда 
Николая Дерегуса, пилотессы Лю-
бови Приходько, командира эки-
пажа Александра Довженко. Кроме 
того, первый опыт эксплуатации 
Ми-2 с новым двигателем показал, 
что требуются конструкционные 
доработки приборной доски — она 
массивная и несколько закрывает 
обзор. Заводские специалисты уже 
вносят изменения в конструкцию, 
которые позволят уменьшить саму 
доску и  обеспечить хорошую ви-
димость для пилота. Таким обра-
зом, летчики авиакомпании вносят 

свой вклад в развитие вертолетной 
авиации.

Большое значение имеет и  со-
стояние летательных аппаратов. 
За организацию обслуживания всех 
наших самолетов и вертолетов у нас 
отвечает Анатолий Супрун. И я сер-
дечно признателен инженерам 
и техникам, которые готовят в по-
лет авиационную технику. Ведь мы 
летаем по всему миру, осуществляя 
пассажирские и грузовые перевозки.

— В этом году Открытый чем
пионат Украины по  вертолет
ному спорту впервые проходит 
в Запорожье. Каковы его особен
ности?

— Вячеслав Александрович не 
раз задавался вопросом: «Почему 
мы проводим такие зрелищные 
шоу в других городах, а не в Запо-
рожье?». Наши земляки, заводчане 
и  их семьи, учащаяся молодежь, 
должны тоже все это видеть. И было 
принято решение в этом году про-
вести чемпионат на родной земле. 
Силами управления строительства 
предприятия МОТОР СИЧ построен 
отличный вертодром, где 19–20 ав-

густа 2017  года организованы со-
ревнования по вертолетному спор-
ту. Открытый чемпионат Украины 
в  этом году посвящен юбилейной 
дате — 70 лет назад впервые под-
нялся в воздух самолет Ан-2 (зна-
менитый «ку курузник»). На верто-
дроме в рамках чемпионата орга-
низована выставка авиационной 
техники, где представлены Ан-2 
с поршневым двигателем и модер-
низированный Ан-2-100  с  двига-
телем МС-14 производства МОТОР 
СИЧ. Кроме того, в  экспозиции 
можно увидеть самолет По-2, на ко-
тором наши соотечественники сра-
жались с фашистами в годы Второй 
мировой войны. А запорожские мо-
торостроители изготавливали для 
него двигатели М-11. Также будет 
представлен самолет Як-18. Что ка-
сается самого чемпионата, то в нем 
примут участие 8  экипажей, а  это 
три команды. Состязаться летчики 
будут на  Ми-2, в  том числе Ми-2 
с новым двигателем. Мы в этом го-
ду обкатываем молодых спортсме-
нов. Им полезно попробовать себя 
вначале в украинском чемпионате, 
а в перспективе — на международ-
ных соревнованиях. Впереди — оче-
редной этап кубка мира в Польше. 
А  в  следующем году чемпионат 
Кубка мира будет проходить в Бела-
руси, и мы надеемся достойно при-
нять в нем участие.

— 26  августа мы отмечаем 
День авиации. Что бы Вы хотели 
пожелать людям, которые реши
ли связать свою жизнь с воздуш
ным флотом, авиастроением?

— Авиация — это состояние ду-
ши. Любая профессия в  авиации 
настолько интересна и увлекатель-
на, что заражает на всю жизнь. И я 
желаю всем не переставать болеть 
своим делом, идти вперед и совер-
шать новые открытия!
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6 марта 1946 года было образо-
вано ОКБ-153 по  гражданским и 
транспортным самолетам при Но-
восибирском авиационном за воде 
имени Чкалова.

Его главным конструктором стал 
Олег Константинович Антонов. 
Первым заданием ОКБ стал сель-
скохозяйственный самолет СХА-1, 
позднее переименованный в Ан-2.

31  августа 1947  года летчик-ис-
пытатель П. Н. Володин впервые 
поднял в  небо первый прототип 
Ан-2, обозначенный СХА. Самолет 
выполнил два больших круга на вы-
соте 1 200 метров и после 30 минут 
полета совершил посадку. В декабре 
1947 года в НИИ ВВС начались Госу-
дарственные испытания, которые 
продолжались до  марта 1948  го-
да. 23  августа 1948  года самолет 
под обозначением Ан-2 был при-
нят на вооружение ВВС и на снаб-
жение ГВФ. Серийное производ-
ство было организовано на заводе 
№ 473 в Киеве. 9 сентября 1949 года 
летчик-испытатель Г. И. Лысенко 
поднял в  небо первый серийный 
Ан-2 (в транспортном варианте).

В СССР самолет очень широ-
ко эксплуатировался на  местных 
воздушных линиях для перевозки 
пассажиров и грузов (часто на ли-
ниях, связывавших областные 
цен тры с  районными, а также се-
лами), выполнения различных на-
роднохозяйственных, в частности, 
авиационных химических работ. 
Применялся так  же и  в  ДОСААФ, 
для десантирования парашюти-
стов-любителей.

Народное название «кукуруз-
ник» самолет получил на сельско-
хозяйственных работах в  период 
массового засева полей кукурузой. 
Будучи простым в  эксплуатации, 
пригодным для работы с  непод-
готовленных грунтовых площадок 
и обладая малым разбегом и про-
бегом, самолет был незаменим 
для работ на малоосвоенных тер-
риториях, где применялся повсе-
местно.

На 2012 год в мире эксплуатиро-
валось 2 271 Ан-2.

В июле 2013 года государствен-
ное предприятие «Антонов» и ак-
ционерное общество «МОТОР 
СИЧ» представили обновленный 
многоцелевой биплан Ан-2-100, 
предназначенный для смешанных 
пассажирско-грузовых перевозок, 
который может эксплуатироваться 
в сложных климатических и мете-
оусловиях и взлетать с небольших 
аэродромов. Основное отличие 
Ан-2-100 от его предшественника 
Ан-2 заключается в силовой уста-
новке с  маршевым турбовинто-
вым двигателем МС-14 разработки 
и  производства МОТОР СИЧ. Од-
ним из преимуществ модернизи-
рованного «кукурузника» является 
переход с авиационного бензина, 
который не производится в стра-
нах СНГ, на авиационный керосин, 
что повышает его рентабельность.

31 августа 
1947 г. впервые 
поднялся  
в небо Ан‑2
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