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Наши кадры
24 октября 2017 г. на ГП
«Ивченко-Прогресс» состоялась
отчетно-выборная конференция
первичной организации ПАУ. Участие в конференции приняли
почетные гости, среди которых
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич, заместитель Председателя
ПАУ по Запорожскому региону,
председатель ПО ПАУ в АО «Мотор
Сич» Михаил Труш и др.
Во время конференции был
заслушан отчет профсоюзного
комитета о работе за прошедший
период и соответствующая информация ревизионной комиссии
ПО ПАУ.
Конференция избрала новый
состав профсоюзного комитета
и ревизионной комиссии. Председателем ПО ПАУ на ГП «ИвченкоПрогресс» избран Денис Архипов.
Поздравляем коллег с оказанным
высоким доверием, желаем им
успехов в деле защиты интересов
человека труда!

АТ «Мотор Січ» —
одне з найбільших
платників податків
України

Державна фіскальна служба
України оприлюднила Рейтинг
ТОП‑100 найбільших платників податків України у 2016 році.
Це ті підприємства і організації України, які здійснюють
наповнення Державного бюджету
(вагому його частину). На жаль,
у Рейтингу домінують підприємства добувної і переробної промисловості, частка доданої вартості у продукції яких значно менше,
наприклад, ніж у секторів ITтехнологій і машинобудування.
Проте, незважаючи на скрутні часи,
одне з підприємств нашої галузі
присутнє у цьому Рейтингу. Це —
АТ «Мотор Січ». А у групі «Машинобудування» АТ «Мотор Січ»
по кількості сплачених податків
посіло перше місце, випередивши
майже вдвічі найближчого «суперника» — ПАТ «Турбоатом»! І це при
тому, що доля ДОЗ від загального
виробництва «Мотор Січ», становить лише близько 3 %!
Можна лише тільки уявити які б
результати по податкам дав лише
машинобудівний сектор при належній підтримці з боку держави.

Відбулось чергове засідання ЦК ПАУ
26 жовтня 2017 року
відбулося чергове
засідання Центрального
Комітету Профспілки
авіабудівників України.
Вів засідання Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич.

В

засіданні взяли участь: віцепрезидент Асоціації «Укравіапром» Олександр Суровцев,
члени ЦК ПАУ, голови ПО ПАУ.
Учасники засідання ЦК ПАУ внесли зміни до персонального складу
ЦК ПАУ та Президії ЦК ПАУ, постійних комісій ЦК ПАУ у зв’язку
з вибуттям зі складу ЦК ПАУ попередніх та обранням нових голів
ПО ПАУ. Детальну інформацію про
персональний склад змін дивіться
на сайті ПАУ в розділі «Комісії».
Одним з ключових питань порядку денного стало обговорення
позиції ПАУ на колективних переговорах по укладенню колективних договорів на підприємствах
галузі та організація колективно-
договірної кампанії у 2018 році.
Участь у дискусії взяли голови
ПО ПАУ на АТ «Мотор Січ» Михайло Труш, ДП «Антонов» Віктор
Гуска, ДАХК «Артем» Олександр
Кельїн, ДП «КАЗ» Микола Галиш
та інші.
Враховуючи численні пропозиції та зауваження, які пролунали з боку учасників засідання ЦК
ПАУ, які прийняли участь в обговоренні, за його результатами
було ухвалене рішення перенести
розгляд цього питання на чергове засідання Президії ЦК ПАУ, що
заплановане у грудні 2017 року, з
делегуванням їй права ухвалення
остаточного рішення.
Також члени ЦК ПАУ розглянули та ухвалили не менш важливе
питання щодо підтримки рішення Президії ФПУ та участі представників ПАУ у Всеукраїнській
акції профспілок, проведення якої
планується 14 листопада п.р., у
разі неврахування профспілкових
пропозицій до проекту Держбюджету України на 2018 рік. В ході
обговорення зазначеного питання
учасники засідання обмінялись
думками щодо форми проведення
акції та затвердили Вимоги ПАУ до
Кабінету Міністрів України, які в
ході проведення акції мають бути
надані представникам Кабміну. За
результатами обговорення ЦК ПАУ
підтримав список Вимог учасників
Всеукраїнської акції профспілок,
запропонувавши доповнити їх вимогою щодо зупинення деіндустріалізації країни.

Під час обговорення списку вимог учасників Всеукраїнської акції профспілок, яка запланована на 14 листопада п. р.
Голова ПАУ
Ярема Жугаєвич
нагороджує одну
з найкращих
профактивісток —
головного
бухгалтера ПО
ПАУ у АТ «Мотор
Січ» Ірину
Литвиненко

Голова ПО ПАУ в АТ «Мотор Січ»
Михайло Труш

Під час засідання Центрального Комітету Професійної спілки авіабудівників України
ЦК ПАУ також розглянув інші
питання порядку денного — щодо
затвердження змін та доповнень
до Форм профспілкової звітності ПАУ; затвердження змін до Положення про Рейтингову оцінку підсумків роботи профкомів

ПО ПАУ; затвердження Положення
про Рейтингову оцінку загального стану охорони праці на підприємствах і в організаціях авіаційної
промисловості України; план роботи ЦК ПАУ на 2018 рік; Угоду щодо
співпраці та взаємодопомозі між

ПАУ та Профспілкою трудящих металургійних та машинобудівних
галузей промисловості Узбекистану
тощо.
За результатами були ухвалені
відповідні рішення.
Вл. інф.
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90 лет Днепропетровскому агрегатному — возраст
третьей молодости
Накануне 90-летия ДАЗа мы попросили председателя Наблюдательного совета ПАО «ДАЗ» Евгения Морозенко поделиться своим видением
истории нашего предприятия и перспектив его развития.
— Евгений Вадимович, какие периоды
истории завода Вы считаете наиболее
важными, переломными?
— Наш завод пережил множество трансформаций и прошел целую лестницу «ступеней роста». Из основанных в 1927 году
мастерских «МАНАПО» по изготовлению
школьных наглядных пособий и слесарного
оборудования он перерос сначала в станкостроительный завод, потом в союзное предприятие авиационной промышленности,
и наконец, в Днепропетровский агрегатный
завод. Это были периоды постепенного стабильного роста. На мой взгляд, вторую молодость, взлет наше предприятие пережило
в начале 80‑х годов, когда были построены
новые корпуса, закуплено новое оборудование, освоена целая серия авиационных
агрегатов, новые модели пылесосов. В те
годы была очень сильно развита производственная кооперация: в кооперативных
поставках только по пылесосу участвовали
более 50 предприятий во всем Советском
Союзе. Мы выпускали 800 тысяч пылесосов
в год. К сожалению, в независимой Украине
наша продукция оказалась невостребованной: никто не собирался строить самолеты,
а пылесосы вытеснили с рынка недолговечные, но более дешевые аналоги. Тогда
численность рабочих у нас сократилась
с 10 до 3 тысяч человек — отпала спецпродукция. Мы пережили довольно сложные
времена в начале 90‑х. Трудно было, конечно, всем, и все искали выход из кризисной
ситуации. Мы нашли его в освоении про-

литического характера, ситуация на нашем
предприятии остается стабильной. Когда
российский рынок оказался закрытым, это
был настоящий «удар ниже пояса» для нашего предприятия. К счастью, к 2013 году
мы успели наработать «запас прочности»,
и потому мы не остановились, не закрылись — мы сумели выйти на рынки Европы
и Азии. Сегодня ДАЗ делает продукцию для
Франции и Италии, поддерживает деловые
связи и с ремонтными заводами в Польше, Чехии, Беларуси, активизировал работу
на азиатском рынке, прежде всего, с Китаем
и Индией. Здесь есть серьезные перспективы. У нас крепкое партнерство с ведущими
украинскими предприятиями, прежде всего
с АО «Мотор Сич», это наш стратегический
партнер, с ГП «Ивченко-Прогресс», ГП «Антонов» и другими.

Председатель Наблюдательного совета ПАО «ДАЗ»
Евгений Морозенко
дукции для шахт, закупили новые станки
в Европе, положение потихоньку стабилизировалось.
— Как Вы охарактеризуете текущий
момент? Что завод переживает сейчас?
— Несомненно, очередной взлет. Несмотря на независящие от нас проблемы по-

Кузница кадров
Днепропетровского
агрегатного завода
Кадровый вопрос — один из самых острых в нашей стране
в последние годы. Точное машиностроение требует от инженеров и рабочих самого высшего уровня квалификации.
А многие украинские вузы
работают по устаревшим программам, у студентов и учащихся ПТУ очень мало практических занятий. И от того, как
предприятие сумеет решить
кадровую проблему, сегодня
зависит его положение в отечественной индустрии. Поэтому на нашем заводе создана
собственная «система образования».

С

начала этого года освоили
новую профессию и получили разряды 98 человек, повысили разряды 60 человек, вторую
профессию освоили 50 человек.
Среди них — операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари,
токари, фрезеровщики, литейщики, плавильщики, гальваники,
электроэррозионисты, резчики,
пружинщики, штамповщики,
машинисты моечных машин, модельщики, шлифовщики и другие
необходимые заводу специалисты. Из 33 человек, прошедших
обучение в этом году, 18 уже
аттестованы.
Внесены изменения в програ
мму обучения и подготовки

кадров. В ее реализации ДАЗу
теперь помогает старый надежный партнер — Национальная
металлургическая академия
Украины. Обучающиеся сначала
посещают занятия в НМетАУ,
потом проходят теоретический
курс на заводе, практику на станках разного профиля и, наконец,
начинают работать в цехах под
руководством индивидуальных
наставников.
Кроме того, 11 работников
ДАЗа обучаются за счет завода
в Национальной металлургической академии Украины, Днепропетровском национальном
университете им. О. Гончара
и Национальном горном университете. По окончании вузов им
будут присвоены квалификации
в сфере экономики, маркетинга, инженерной и прикладной
механики, термической обработки металлов, автоматизации
и компьютерно-интегрированных технологий.
Трудятся на заводе и 10 студентов второй смены. Это один
токарь, два оператора и семь учеников оператора станков с ЧПУ.
Так что пока в стране идет
перестройка системы образования, на заводе успешно работает
собственная кузница кадров.
Елена ЗУБАХИНА, начальник
отдела обучения ПАО «ДАЗ»

— Какие разработки Вы считаете самыми перспективными?
— Прежде всего, это силовая гидравлика, которой раньше у нас не было, а теперь
ее производят два цеха — № 7 и № 8. Мы
начали осваивать производство электрических машин. Назову 30‑киловаттный
генератор, стартер-генератор на 13 кВт.
Мы развиваем электронное направление — достаточно сложное и в сжатые
сроки. За полтора месяца создан фильтр
радиопомех, который позволяет проводить испытания на вертолетах. Трудности
есть, но нам удается держать производство
на высоком уровне и даже создавать свои

оригинальные технологии, среди последних ноу-хау, например, — специальные виды покрытий.
— А какие трудности Вам хотелось бы
преодолеть как можно скорее?
— Прежде всего, пресловутый кадровый
вопрос. Спрос на нашу продукцию высокий — было бы кому ее производить. А в государстве в последние годы «созданы все
условия» для оттока рабочей силы за рубеж.
Уезжают люди самого активного возраста,
уезжают хорошие специалисты. И практически разрушена система профтехобразования. Приходится решать эту проблему самим — создавать собственную программу
обучения. Дело движется, но не так быстро,
как хотелось бы. А еще — не хватает средств
для массовой закупки оборудования. А как
здорово было бы не думать о деньгах, не
жить «от аванса до зарплаты», чаще покупать новые станки, увеличивать зарплаты.
Но это обязательно будет. Просто сейчас
мы в очередной раз переживаем проблемы роста, нам тесно в «детской одежде».
Но мы скоро ее сменим — на костюм, потом, может, и на смокинг. Я уверен в этом.
Мы очень выросли технологически, создали большие инженерно-конструкторские и
маркетинговые «заделы», которые позволят расширить рынки и увеличить объемы
продукции. А значит, мы все станем жить
лучше.
По материалам
газеты «ДАЗ! Вперед!»

Движущая сила инноваций
Центр инжиниринга и развития бизнеса ПАО «ДАЗ» (ЦИРБ) — относительно молодое
заводское подразделение, на счету которого — уже очень серьезные достижения.

И

стория ЦИРБ началась в 2010
году, когда руководство предприятия приняло решение о
создании структуры, отвечающей
за важнейшие вопросы развития
новых направлений и контактов с
заказчиками со всех уголков земного шара.
Высокий уровень технологического оснащения ДАЗа и невероятная мотивация молодой команды
ЦИРБ позволили практически сразу начать решать широкий спектр
производственных и деловых вопросов, сам же Центр Инжиниринга стал движущей силой инновационных проектов.
Параллельно проводился подбор высококвалифицированных
специалистов, способных решать
актуальные вопросы в кратчайшие
сроки с максимальными результатами. За 7,5 лет существования
ЦИРБ перерос в один из наиболее
технологически оснащенных и мобильных отделов предприятия, который работает над множеством
задач: от приема и обработки документации от иностранных и оте
чественных заказчиков — до полного цикла вопросов, связанных с
переговорным процессом, построением бизнес-коммуникации и
обеспечением отгрузок. Развитие
ЦИРБ принесло первые плоды уже
в 2013 году, когда были заключены первые крупные контракты
с европейскими предприятиями,
и началось интенсивное развитие
нового направления работы завода. Уже в 2015 были заключены

долгосрочные контракты с крупными корпоративными клиентами
из Франции и Италии, что позволило фактически открыть на ДАЗе
новое бизнес-направление.
Сегодня ЦИРБ под управлением
директора по развитию бизнеса
Романа Морозенко — это отдел,

где трудится высококвалифицированный персонал, обладающий
хорошей мотивацией и гибкостью
в решении широчайшего спектра
вопросов.
Денис БОБОРЫКИН, начальник
ЦИРБа ПАО «ДАЗ»
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в центрі уваги

Своїх героїв не забуваємо
18 жовтня п. р. на ДП «Антонов» з нагоди відзначення Дня
Захисника України відбулись
урочисті заходи, в яких взяли
участь члени родин учасників
АТО — працівників підприємства, які загинули під час виконання військових обов’язків,
члени АТО — працівники
підприємства, представники
трудового колективу. Заходи організовані за сприяння
адміністрації і профкому ДП
«Антонов».

Ц

ього дня Почесним гостем
підприємства став генеральний директор ДК «Укроборон
пром» Роман Романов.
У вітальній промові він зазначив, що на сьогоднішній день
словосполучення «Захисник Віт
чизни» набуває особливого сенсу. Саме попередні покоління, які
під час Другої Світової війни захищали нашу Батьківщину від загарбників продемонстрували нам
приклад відваги і самопожертви.
І сьогодні нашому поколінню доводиться не лише вивчати, але і
творити нашу історію. 2014 рік
в цьому сенсі став переламним
не лише для країни, але і для колективу ДП «Антонов». За словами
Романа Романова 160 працівників
підприємства побували в зоні АТО,
чотири працівника вже ніколи не

стануть пліч-о‑пліч зі своїми колегами…
На ДП «Антонов» досі працюють
ветерани ВВВ та афганської війни
і вони, як ніхто інший, розуміють
з якими страшними викликами
зіштовхнулись ми сьогодні. Щоб
перемогти у своїй справедливій
боротьбі за суверенну державу
необхідно об’єднати зусилля і змусити серйозно оцінити те, що ми

маємо, в першу чергу мова йде про
незалежність нашої держави. Безпека громадян країни, їхнє благополуччя залежить саме від цього. І
саме такі підприємства, як ДП «Антонов» роблять свій внесок у зміцнення економічної незалежності
держави.
В. о. президента ДП «Антонов»
Олександр Кривоконь в своїй
промові наголосив, що в трудово-

му колективі ДП «Антонов» працює
багато представників поколінь, які
захищали нашу Батьківщину у різні часи. Він зазначив, що всі ці покоління об’єднують патріотизм і
любов до ближнього.
Роман Романов та Олександр
Кривоконь у присутності представників трудового колективу
вручили відзнаки концерну і підприємства учасникам АТО.

Після завершення офіційної частини на всіх очікував святковий
концерт у виконанні духового оркестру Головного управління Національної поліції України в Київській області і солістів оркестру —
Геннадія Пономарьова, Оксани Ковач і Інги Зоріної. Учасник бойових
дій в Афганістані, волонтер Леонід
Мухін виконав бойові пісні, які
розчулили багатьох.

Будинок профспілок: відродження
і перспективи
Як відбувається реконструкція Будинку профспілок на Майдані Незалежності, що
став найяскравішим символом Революції гідності? На якому етапі його відродження?
Ці питання були в центрі уваги учасників виїзного засідання Наглядової ради
Благодійного фонду «Відродження будинку профспілок».

У
До Дня захисника України
над Говерлою підняті прапори
Профспілки авіабудівників
України, профспілкової організації
й концерну «Укроборонпром»,
а також прапор ДАХК «Артем»

Д

ень захисника України артемівці цього року відзначили
дуже цікаво та оригінально.
За ініціативи Максима Левченка —
голови профспілкової організації
ДК «Укроборонпром» та за підтримки Олександра Кельїна —
голови ПО ПАУ в ДАХК «Артем»
спільна команда вирушила на підкорення найвищої гори України — Говерли, заввишки у 2061 м.
На честь цієї події на вершині було
піднято прапори Профспілки авіабудівників України, профспілкової
організації та концерну «Укроборонпром», а також прапор ДАХК
«Артем».
Саме сходження почалося о 8.30
з с. Козьмещик на висоті 877 м над

рівнем моря. Довжина маршруту
склала близько 8 км, сходження
тривало 5 годин. Команда, досягши вершини, зробила невеличкий
привал та зачитала привітання
всім захисникам України. Після чого було піднято прапори організацій та зафіксовано урочистий момент на фото. В цілому, сходження
потребувало сил, вправності та витривалості. Спільна мета та складні
моменти подорожі згуртували
колектив, сформували командний
дух, тож, всі учасники успішно впоралися з цим викликом.
Владислав Черепов,
керівник Центру проектів,
член ПАУ, ПО ДАХК «Артем»

часть у засіданні взяли Голова Наглядової ради БФ, в.о.
Голови Федерації профспілок
України, заступник Голови ФПУ
Володимир Саєнко, директор БФ,
голова Профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, директор Підприємства «Господарське управління
ФПУ» Володимир Циганенко,
члени Президії ФПУ.
Члени Наглядової ради здійснили інспекційний візит на майданчик із відновлення будівлі Будинку
профспілок. Зокрема, проінспектували найактивніші ділянки будівництва на даху будівлі, а також
на її поверхах, де, згідно з графіком реконструкції, тривають різноманітні роботи.
Голова Наглядової ради БФ Володимир Саєнко поспілкувався з
виконробами та будівельниками,
поцікавився умовами праці та обговорив реальність виконання календарного графіку проведення
відновлювальних робіт. Він зазначив, що задоволений темпами та
якістю робіт, що здійснюються під
час відновлення Будинку профспілок. «Ми побачили, що роботи
по відродженню нашого дому відбуваються чітко по графіку і відповідають вимогам, — наголосив Голова Наглядової ради.— Масив робіт виявився більшим ніж очікувалось, але, незважаючи на це, вони
проводяться по плану та якісно».

Володимир Саєнко подякував
будівельникам за їхню сумлінну
працю та побажав успіхів в їх важливій справі — відродженні Будинку профспілок.
У свою чергу Директор БФ Василь Андреєв проінформував про
те, що було зроблено для відродження Будинку профспілок за цей
період.
«Члени Наглядової ради мали
можливість побачити, що темп

будівельно-монтажних робіт високий, — підкреслив він. — При
цьому треба враховувати, що колективу будівельників доводиться
працювати в дуже складних умовах — і в спеку, і в сніг, і в дощ, і
в вітер. Однак вони роблять все,
щоб завершити відродження Будинку профспілок у визначений
строк».
Прес-центр ФПУ
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У рибній ловлі повезло… грибникам

дні
народження
У листопаді:

На ДП «АНТОНОВ» профком відродив традицію спортивної рибалки.

Н

а змагання зі спортивної рибалки минулої суботи на березі Верхнього озера села
Круглик (Києво‑Святошинський район Київської області) зібралися понад півсотні співробітників ДП «АНТОНОВ». Серед 19 команд
учасників конкурсу (по двоє у кожній) були наз
ви інтригуючі: «Барракуда», «Кракен», «Копай»,
«На гачку», традиційні: «Рибачки», «Грибники»,
обнадійлива: «Мрія». Дехто із учасників поважного зібрання, організованого за ініціативою
профкому ПО ПАУ ДП «АНТОНОВ» і активному
сприянні філії ДП «АНТОНОВ» — «Антонов-Агро»
добиралися зі спортивним знаряддям до міста
зустрічі на власних авто, але більшість доставив
антоновський автобус «Богдан». Його водій —
Юрій Іванович Гнетило (команда «Чайка») також
виявився любителем рибної ловлі, і гармонійно
поєднав роботу з хобі цим теплим осіннім днем.
Уродженець Чернігівщини, який виріс на Десні,
впевнений, що найсмачніша риба водиться саме
у цій річці. Втім, це лише пробудило азарт спробувати рибацької вдачі на Верхньому озері.
Тут зустрічалися й 4-кілограмові
соми
На Верхньому озері водяться білий амур,
карп, окунь, толстолоб, судак, і навіть щука.
Від місцевих старожилів почула й про 4-кілограмового сома, якого витягнули років десять
тому… Цікаво, що любительська рибалка переважно відбувається на Нижньому озері, а Верхнє
більш орієнтоване на промисловий вилов риби.
Єдиний рибовод у філії «Антонов-Агро» сіткою
виловлює рибу, яку потім постачають на ДП
«АНТОНОВ». Наприклад, за травень-вересень
він спіймав біля 6 тон риби! Крім того, за сезон
(весна-осінь) у рибному господарстві філії «Антонов‑Агро» переробляють до 10 тон куплених
оселедця, скумбрії, мойви. Рибу коптять на дубових дровах. Продукція реалізується на ДП
«АНТОНОВ» та через крамницю «Круглик».
«За 9 місяців цього року виручка по озерам
Верхньому та Нижньому досягла понад 1,3 мільйони гривень. Зокрема, виручка за аматорську
рибалку становить 777 тисяч гривень, продаж
живої риби — 188 тисяч гривень, послуги —
384 тисячі гривень (користування катамаранами, будиночками, альтанками, шампурами,
дровами). Ці цифри знаходяться на рівні показників аналогічного періоду минулого року», —
розповідає директор філії «Антонов‑Агро» Михайло Михайлович Ступерський.
Озера та риба, що в них водиться, є одним із
беззбиткових напрямів діяльності «АнтоновАгро». Наприклад, для сторонніх відвідувачів
вранішна рибалка на Верхньому озері коштує
200 грн, а цілий день — 350 грн. Хоча цього року
у філії рибалок стало менше, нам вдалося їх побачити, причому з непоганим уловом — судаками та щуками у кошику. Цього літа біля Верхнього озера організували зону відпочинку — антоновці також мали змогу помилуватися чудовим
краєвидом з альтанок, які розташовані на його
березі.
На учасників конкурсу чекали
юшка та сюрпризи
Змагання антоновців зі спортивної риболовлі
стартували о 9.40. Тоді як учасники команд зосереджено спостерігали, чи клює риба, їхні вболівальники — дружини представників команди
«Гараж» — Олександра Габітова та Максима Шаповалова (цех 39) на мангалі готували апетитний курячий шашлик. Вони розповіли, що вже
років п’ять виїжджають порибалити сім’ями,
при цьому до їхнього похідного комплекту,
окрім рибальського знаряддя, входять не тільки мангал, а й стіл та палатка. До речі, на берегу Верхнього озера це був не єдиний мангал з
шашликами. Тобто, справжній рибалка зосереджений не лише на рибі єдиній.
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Луцюк
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Директор ТОВ «Металеві меблі»
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«Після утворення в структурі профкому держпідприємства молодіжної комісії по роботі з молоддю громадська робота та активність членів
профспілки значно пожвавішала, відновлюються раніше напрацьовані традиції. Так за ініціативою голови молодіжної комісії Віктора Коваля (КВ‑17) створено та затверджено Положення
про проведення спортивної риболовлі. Віктор
став основним виконавцем всіх підготовчих заходів, що тривали з кінця липня до 6 жовтня»,—
говорить Голова профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» Віктор Петрович Гуска.
Профком відкоригував статті витрат профбюджету та придбав кубки, медалі, призи для учасників змагань. Значний внесок та творчий підхід до організації заходу виявив член профкому,
художник-конструктор Денис Олейник (КВ‑10).
Після нагородження кубками та медалями переможців змагань, профком ПО ПАУ ДП «АНТОНОВ» зробив для учасників конкурсу сюрприз:
кожен член профспілки отримав коробочку для
снастей, а всі учасники змагань — пам’ятний
значок «Ан‑2». А потім господарі філії «Антонов‑Агро» пригостили всіх смачною юшкою та
кулішом. По дорозі до Києва водій «Богдана»
щиро радів: саме про таку коробочку під снасті
він давно мріяв. Подарунок прийшовся до душі.

Триразовий чемпіон з рибної ловлі ДП «АНТОНОВ»,
директор програми Ан‑70 Володимир Шмирьов
О 14.00 змагання завершилися. Почесна комісія під керівництвом тричі чемпіона з рибної ловлі ДП «АНТОНОВ» директора програми
Ан‑70 Володимира Федоровича Шмирьова, оголосила перші три місця у командному заліку.
Перше місце у ньому посіла команда «Грибники» (207 балів), капітан команди — Андрій Совенко (В‑430), другий учасник — Марія Василь.
Друге місце дісталося команді «Бріз» (152 балів),
капітан команди — Олег Ковтун (цех 20), другий
учасник — Олександр Даниленко (цех 20). Третє
місце посіла «Lucky Fishers» (148 балів), капітан
команди — Олександр Лещенко (КВ‑17), другий
учасник — Олександр Суворов (КВ‑19). У особистому заліку перші три призові місця розподілилися відповідно: Андрій Совенко (В‑430), Олександр Суворов (КО‑19), Олександр Даниленко
(цех 20).
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КОМПЕТЕНТНО
Віце-президент — виконавчий директор
ДП «Антонов» Віктор Семенцов:
— Адміністрація і профком ПО ПАУ ДП «АНТОНОВ» намагаються відродити втрачені традиції
по роботі з молоддю. Плануємо організувати
конкурс на кращого молодого робітника,
заїзди вихідного дня у дитячому-оздоровчому
комплексі «АНТЕЙ» для молоді. Наш досвід
свідчить, що не все для людей визначається
грошима. Потрібно згуртуватися, щоб і в праці і
на відпочинку бути одним колективом. Думаю,
що любителі рибалки від такого свята отримали задоволення та азарт, і краще працюватимуть. Думаю, що згодом учасників таких змагань стане більше.
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