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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Во время пребывания на пред-
приятии члены зарубежной 
делегации ознакомились с со-
временными программами 
«Антонов», а также обсудили 
возможные пути дальнейшего 
развития существующего мно-
голетнего сотрудничества. 

В сборочном цехе ГП «Анто-
нов» гости осмотрели новейший 
транспортный самолет Ан-132Д, 
который также создавался при 
участии британских компаний. 
В частности, его двигатель осна-
щен винтами компании «Dowty 
Propellers», а кресла для пилотов 
поставляет компания «Ipeco». 
Следует отметить, что Министр 
обороны Великобритании с осо-
бым интересом осмотрел само-
лет, при этом внутрь самолета 
заходил дважды. 

После этого зарубежный гость, 
руководство предприятия и 
концерна провели совместную 
пресс-конференцию.

Как отметил Президент ГП «Ан-
тонов» Александр Коцюба, 
«Наше предприятие сотруд-
ничает с британскими ком-
паниями в течение почти 30 
лет. Именно британские ком-
мерсанты компании «AirFoyle» 
стали учителями «Антонов» в 
организации работы на миро-

вом рынке воздушных перевозок 
грузов самолетами «Руслан» и 
«Мрия». Начиная с 1990 года, 
самолеты «Антонов» выполня-
ли задачи Министерства обо-
роны Великобритании по пере-
возке различных грузов в рамках 
военных конфликтов, гумани-
тарных миссий, других опера-
ций и учений. С января 2017 в 
пригороде Лондона работает 
представительство «Авиали-

ний Антонова» - «Dreamlifts 
Ltd». Мы также высоко ценим 
участие партнеров из Велико-
британии в кооперации по про-
изводству современных само-
летов «Антонов».

 «Я имел возможность на соб-
ственные глаза убедиться в 
прочных экономических и тор-
говых связях между ГП «Анто-
нов» и британскими компани-
ями. Это особые отношения, 

которые мы надеемся углубить 
в то время, когда наша страны 
выходит на новый уровень. Мы 
решительно поддерживаем на-
ших украинских друзей», - отме-
тил Министр обороны Велико-
британии, подводя итоги визита.

В свою очередь, Денис Гурак от 
имени ГК «Укроборонпром» под-
держал сказанное Министром 
и руководителем ГП «Антонов», 
отметив, что у оборонно-про-
мышленного комплекса Украи-
ны и, в частности у авиационной 
промышленности, есть большой 
потенциал для развития: «Стра-
тегия развития ОПК предусма-
тривает импортозамещение 
ключевых частей, в т.ч. для 
авиационной техники. И Ан-
132Д, на самом деле, является 
в этом смысле уникальным в 
истории украинской авиации, 
что позволяет производить 
продукцию без российского уча-
стия. Это важно для обороно-
способности Украины и для раз-
вития украинской экономики». 
Денис Гурак также выразил на-
дежду, что визит высокого гостя 
станет новым импульсом в про-
мышленной кооперации наших 
стран, западных партнеров и, в 
особенности, стран НАТО.

Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон: 
Мы решительно поддерживаем наших украинских друзей
20 января 2017 года в рамках официального визита в Украину Министр обороны Великобритании Майкл Фаллон 
посетил ГП «Антонов». Его сопровождали официальные лица, в том числе Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Великобритании в Украине госпожа Джудит Гоф, заместители генерального директора ГК «Укроборонпром» Денис 
Гурак и Артур Херувимов и др.

Відповідно до прогнозних по-
казників видатків державного 
бюджету на потреби оборони 
на період до 2022 року передба-
чається їхнє поступове щорічне 
збільшення.
Фінансування потреб оборони 
передбачається здійснювати за 
рахунок бюджетних коштів в 
обсягах, розмір яких визнача-
тиметься щороку у Законі «Про 
Державний бюджет України» та 
інших джерел.
Мінюст погодив проект поста-

нови без зауважень, а МЕРТ по-
годив з пропозицією щодо вра-
хування у проекті акту робочих 
розрахунків номінального обся-
гу ВВП на 2020-2022 роки, яка 
була врахована. А от Мінфін не 
підтримав проект акту. На його 
думку, має бути запроваджене 
середньострокове бюджетне 
планування, а поки цього не має, 
прогнозні показники необхідно 
визначати виходячи зі схвалених 
Урядом прогнозних показників 
ВВП та відсоткових нормативів, 

затверджених актами Президен-
та України. Спроба Міноборони 
узгодити свою позицію з Мінфі-
ном не увінчалася успіхом – по-
зиція Мінфіну залишилася без 
змін.
Участь в засіданні Комітету від 
імені СПО всеукраїнських проф-
спілок взяв Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич.
Він виступив на підтримку пред-
ставника Міністерства оборо-
ни України щодо необхідності 
збільшення видатків на Держав-

не оборонне замовлення (ДОЗ) 
і запропонував доопрацювати 
зазначений проект постанови 
Уряду із залученням соціальних 
партнерів, оскільки це безпо-
середньо стосується загрузки 
підприємств, а отже і соціаль-
но-економічних прав найманих 
працівників, інтереси яких об-
стоюють профспілки. Крім того, 
Ярема Жугаєвич акцентував 
увагу присутніх на тому, що обо-
ронно-промисловий комплекс 
(ОПК) в усіх розвинутих країнах 
є мультиплікатором економі-
ки. Так, на кожне одне створене 
робоче місце в галузях ОПК в 
середньому припадає створення 
9 нових робочих місць у суміж-
них галузях. А тому зменшення 
ДОЗ напряму впливає не тільки 
на скорочення чисельності пра-
цюючих на підприємствах ОПК, 

але і на рівень зайнятості насе-
лення в країні в цілому. Голова 
ПАУ також відмітив, що питання 
затвердження ДОЗ має носити 
регулярний характер, привернув 
увагу присутніх, що в умовах не-
достатнього фінансування необ-
хідно суттєво збільшити частку і 
розмір ДОЗ в загальних витра-
тах на оборону безпосередньо 
для українських підприємств.
За результатами всебічного об-
говорення проекту постанови 
Уряду, він був направлений на 
доопрацювання з урахуванням 
пропозицій, висловлених чле-
нами Урядового комітету. Після 
доопрацювання проекту поста-
нови Урядовий комітет повер-
неться до її розгляду
Вл.інф.

Державне оборонне замовлення сприятиме економічному розвитку країни
Нещодавно під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва відбулось засідання профільного 

Урядового комітету, під час якого був розглянутий проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження прогнозних показників видатків державного бюджету на 

потреби оборони до 2022 року».  

ОГОЛОШЕННЯ
З 8 по 10 лютого п.р. у м. 
Києві відбудеться нав-
чання  бухгалтерів і голів 
ревізійних комісій ПО ПАУ 
за участю голів первинних 
організацій (за бажанням).
Довідкову інформацію 
можна отримати за 
телефонами виконавчого 
апарату 

ЦК ПАУ

К СВЕДЕНИЮ
По информации Наци-
ональной комиссии по 
ценным бумагам и фон-
довому рынку в начале 
декабря ЧАО «Волчанский 
агрегатный завод» прошел 
процедуру замены Сви-
детельства о регистрации 
выпуска акций в связи с 
изменением наименова-
ния в части смена типа 
акционерного общества с 
открытого на частное.
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На наше прохання ситуацію 
прокоментували учасники акції 
протесту.
Валентин Мельник, голова Ки-
ївської міської ради профспі-
лок:
— Цією акцією протесту ми 
хочемо привернути увагу гро-
мадськості на те, що законних 
власників не пускають у своє 
приміщення. Варто нагада-
ти, що після того, як Будинок 
Профспілок був спалений, ми 
власними силами почали від-
новлювальні роботи. Були деякі 
недоречності з генпідрядником, 
але вдалося через суди розірва-
ти договір. Тому в грудні 2016 
року ми повинні були отримати 
свою частину Будинку Профспі-
лок з тим, щоб продовжити ро-
боти з його відновлення.
Для нас це не просто будинок. 
Це – центр соціального діалогу, 
майданчик громадської дум-
ки по розвитку нашої держави, 
експертний центр законодавчих 
ініціатив профспілок. Але на-
самперед, це місце, де людина 
праці може отримати свій за-
хист. Крім того, це  і робочі міс-
ця.
В будь-якій демократичній ци-
вілізованій країні органи влади 
створюють всі умови для того, 
щоб між профспілками і ро-
ботодавцями відбувався соці-
альний діалог. А в нас держава 
навпаки стоїть осторонь цих пи-
тань. І взагалі складається таке 
враження, що все це робиться 
для того, щоб відволікти увагу 
профспілок від основних на-
прямків статутної діяльності. 
Тобто, щоб ми замість того, щоб 
зосередитись на ключових пи-
таннях соціально-економічного 
захисту, на реформуванні опла-
ти праці, відстоюванні зрос-
тання соціальних стандартів та 
гарантій, займалися подібними 
проблемами, які нас спонукали 
провести цю акцію. Люди в нас 
запитують – за що вони сто-
яли на Майдані, за що гинули і 
продовжують гинути люди? Це 
питання, на жаль, залишається 
відкритим і досі з боку органів 
державної влади…
Александр Кельин, замести-
тель Председателя ПАУ, пред-
седатель Киевской городской 
организации ПАУ, член Пре-
зидиума Киевского городско-
го совета профсоюзов, член 

Рады Федерации профсоюзов 
Украины, председатель ПО 
ПАУ в ГАХК «Артем»:
—  Профсоюзный актив города 
Киева, представители город-
ских комитетов всеукраинских 
профсоюзов откликнулись на 
призыв Президиума Киевско-
го городского совета проф-
союзов и собрались здесь на 
пикет, чтобы выразить свой 
протест против незаконного за-
хвата здания, принадлежащего 
городскому совету профсою-
зов. В здании сейчас находят-
ся неизвестные люди, которые 
называют себя участниками 
АТО. Они заявляют, что заня-
ли это здание якобы как место 
отдыха между боями. Эта пози-
ция выглядит довольно странно. 
Почему именно здесь, почему 
без согласования с собственни-
ком? Почему не было выбрано 
другое место, где созданы над-
лежащие условия для отдыха, 
почему прикрываются якобы 
согласованием своих действий 
с мэром В.Кличко? Одним сло-
вом, много вопросов, а ответов 
на них нет. Но самое неприятное, 
что в центре столицы, на Креща-
тике произошел незаконный за-
хват помещения неизвестными 
людьми, а органы власти, в т.ч. 
правоохранительные, не пред-
принимают никаких мер. Поли-
ции, как минимум, необходимо 
было установить личности тех, 
кто занял здание. Ни одно офи-
циальное заявление со стороны 
профсоюзов (заявление Пре-
зидиума Киевского городского 
совета профсоюзов и его пред-
седателя) не получило от орга-
нов власти хоть какого-то вра-
зумительного ответа. И это нас 
возмущает.
Мы требуем, чтобы здание было 
освобождено в кратчайшее вре-
мя, и чтобы профсоюзный актив 

Киева вернул назад свой дом, в 
котором он не просто работает, 
находится, осуществляя свою 
уставную деятельность, но и 
которым владеет на законных 
основаниях. Этому и посвящена 
наша акция.
Особенно важно акцентиро-
вать внимание на том, что пра-
во собственности на это здание 
профсоюзы получили не просто 
так, не на основании какого-то 
вымышленного акта-передачи, 
а благодаря тому, что оно было 
построено за членские взносы 
членов профсоюзов еще в годы 
СССР.
Заявления сторонников захвата 
здания о том, что здание при-
надлежит народу, а потому они 
там могут находиться и никого 
не пускать, абсурдны. Здание 
принадлежит не всему народу, 
не на основе волеизъявления 
всего народа или отдельных его 
групп или лиц, а на основании 
Закона. От имени членов ки-
евских профсоюзов Киевский 
городской совет профсоюзов 
уполномочен был управлять 
этим зданием и соответствен-
но в свое время получил права 
собственности. Более того, все 
25 лет поддерживал здание в 
надлежащем виде, оплачивал 
коммунальные услуги. И даже 
после того как здание было 
повреждено вследствие пожа-
ра, его законный собственник 
предпринимал все меры для 
восстановления помещения. 
Поэтому можно сказать, что 
это здание де-факто принадле-
жит киевскому профактиву, а 
это - сотни тысяч киевлян. Все 
остальные граждане, которые 
не имеют никакого отношения к 
профсоюзам, могут пользовать-
ся данным помещением только 
по согласованию с его соб-
ственником и на основе Зако-

на. Вы знаете, что двери здания 
Дома Профсоюзов всегда были 
открыты для людей. Каждый 
желающий, даже не член проф-
союза мог прийти туда за по-
мощью. А теперь неизвестные 
лица закрыли эти двери. Подо-
бное просто немыслимо себе 
представить ни в одной цивили-
зованной европейской стране! 
О каком европейском выборе 
мы можем говорить, когда 
профсоюзы, как авангардная 
часть гражданского общества, 
так притесняются и государ-
ство не предпринимает никаких 
действий? Но я верю в то, что 
справедливость восторжеству-
ет, и городской профактив вер-
нет себе свой Дом. Мы требуем 
принять надлежащие меры во 
избежание масштабирования 
по всей Украине данного нега-
тивного прецедента!
Сергій Каплін, народний депу-
тат України, офіційний Пред-
ставник Федерації профспілок 
у Верховній Раді України:
— Я хотів би насамперед наго-
лосити на тому, що протягом 
останніх місяців влада розпо-
відає нам про існування так 
званого плану «Шатун». Так от 
я хочу акцентувати увагу всіх 
людей на тому, що якраз такий 
план реалізується, тільки вла-
дою по відношенню до проф-
спілок. Будинок Спілок – один із 
сотен об’єктів щодо яких зусил-
лями органів влади і чиновників, 
наближених до бізнес-структур, 
окремими підконтрольними 
владі добровольчими баталь-
йонами здійснюється «віджим» 
власності професійних спілок. 
Але я хочу пояснити всім, вклю-
чаючи перших осіб держави, що 
профспілки – це потужна армія 
простих пересічних звичайних 
людей. І їх – мільйони. Повірте, 
у нас достатньо сил, щоб на-
вести лад в державі, якщо ви і 
далі будете дозволяти собі такі 
дії. Ми маємо на сьогоднішній 
день величезну кількість про-
блем у різних регіонах України, 
де незаконно забирають майно 
профспілок: будинки, готелі, 
санаторії і профілакторії, біблі-
отеки. Для чого це робиться? 
Для того, щоб вибити фінансо-
ву основу профспілок, завдяки 

Київський профактив зібрався на акцію протесту
24 січня у м. Києві біля приміщення Київської міської ради профспілок відбулась акція протесту київських спілчан, 
які представляли різні галузеві профспілки. Спілчани протестували проти захоплення приміщення по вул. Хрещатик 
невідомими особами, які заявили про те, що вони нібито є учасниками АТО і бажають використовувати це приміщення 
для свого відпочинку. Незважаючи на те, що їм було запропоновано пройти відповідний відпочинок і оздоровлення у 
санаторіях і профілакторіях профспілок, невідомі категорично відмовилися від цієї пропозиції. Варто нагадати нашим 
читачам, що Будинок спілок має кількох власників. Та частина будинку, що знаходиться по стороні майдану Незалежності, 
належить Федерації профспілок України, а та, що по стороні вулиці Хрещатик – Київський міській раді профспілок. 

якій вони є самостійними і непід-
контрольними владі. Профспілки 
будуть завжди з народом, якби 
кому цього і не хотілося б. Завдяки 
нашій спільній боротьбі довіра до 
профспілок лише за останній рік 
зросла вчетверо! Ми будемо і далі 
боротися!

Олександр ПАЛІЙ

Согласно подписанно-
му документу компании 
ГП «Спецтехноэкспорт» 
и ГАХК «Артем», с укра-
инской стороны, и WB 
Electronics S.A. — с поль-
ской, намерены заняться 
совместным производ-
ством современных образ-
цов зенитной и зенитно-
ракетной техники.
Представители госу-
дарственного концерна 
«Укроборонпром» со-
вместно с компанией из 
Польши WB Electronics S.A. 
достигли договоренности 
о совместном строитель-
стве новейшей техники в 
сфере противовоздушной 
обороны, информирует 
еizvestia.com.
Об этом сообщил замести-
тель генерального дирек-
тора по авиастроению и 
производству Укроборон-
прома Владимир Коробов, 
говорится в сообщении 
пресс-службы украинской 
компании.
Согласно подписанно-
му документу компании 
ГП «Спецтехноэкспорт» 
и ГАХК «Артем», с укра-
инской стороны, и WB 
Electronics S.A. — с поль-
ской, намерены заняться 
совместным производ-
ством современных об-
разцов зенитной и зенит-
но-ракетной техники. Все 
они будут соответствовать 
условиям и требованиям 
ведения войны.
По словам Владимира 
Коробова, для развития 
украинского оборонно-
промышленного комплек-
са сотрудничество с Поль-
шей будет очень полезно.

ГАХК «Артем» 
подписало контракт 
на производство 
зенитной 
и зенитно-ракетной 
техники

КОНТРАКТ
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ ЗНА-
ЧНО ЗБІЛЬШЕНА ФІНАН-
СОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
РОБОТОДАВЦІВ ЗА ПОРУ-
ШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО ПРАЦЮ

1 січня 2017 року набув 
чинності  Закон України від 
06.12.2016 № 1774-VIII «Про 
внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України», 
яким, зокрема, внесено зміни 
до статті 265 Кодексу  зако-
нів про працю України (далі 
– КЗпП України), якою пе-
редбачено відповідальність 
за порушення законодавства 
про працю.

Кодекс законів про пра-
цю
Стаття 265. Відповідаль-
ність за порушення законо-
давства про працю
(в редакції від 1.01.2017р.)
Посадові особи органів дер-
жавної влади та органів 
місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та ор-
ганізацій, винні у порушенні 
законодавства про працю, 
несуть відповідальність згід-
но з чинним законодавством.
Юридичні та фізичні особи - 
підприємці, які використову-
ють найману працю, несуть 
відповідальність у вигляді 
штрафу в разі:
— фактичного допус-
ку працівника до роботи 
без оформлення трудово-
го договору (контракту), 
оформлення працівника на 
неповний робочий час у разі 
фактичного виконання робо-
ти повний робочий час, уста-

новлений на підприємстві, 
та виплати заробітної плати 
(винагороди) без нарахуван-
ня та сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування 
та податків - у тридцятикрат-
ному розмірі мінімальної за-
робітної плати, встановленої 
законом на момент виявлен-
ня порушення (96 000 грн.), 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення;
— порушення встановле-
них строків виплати заро-
бітної плати працівникам, 
інших виплат, передбачених 
законодавством про працю, 
більш як за один місяць, ви-
плата їх не в повному обсязі 
- у трикратному розмірі мі-
німальної заробітної плати, 
встановленої законом на мо-
мент виявлення порушення 
(9 600 грн.);
— недотримання мінімаль-
них державних гарантій в 
оплаті праці — у десятикрат-
ному розмірі мінімальної за-
робітної плати, встановленої 
законом на момент виявлен-
ня порушення (32 000 грн.), 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення;
— недотримання встанов-
лених законом гарантій 
та пільг працівникам, які 
залучаються до виконання 
обов’язків, передбачених 
законами України «Про вій-
ськовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про 
мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», - у десятикрат-
ному розмірі мінімальної за-

робітної плати, встановленої 
законом на момент виявлен-
ня порушення (32 000 грн.), 
за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення;
— недопущення до проведен-
ня перевірки з питань додер-
жання законодавства про 
працю, створення перешкод 
у її проведенні - у трикрат-
ному розмірі мінімальної за-
робітної плати (9 600 грн.), 
встановленої законом на мо-
мент виявлення порушення;
— вчинення дій, передбаче-
них абзацом шостим цієї 
частини, при проведенні 
перевірки з питань виявлен-
ня порушень, зазначених в 
абзаці другому цієї частини, 
- у стократному розмірі мі-
німальної заробітної плати, 
встановленої законом на мо-
мент виявлення порушення 
(320 000 грн.);
— порушення інших вимог 
трудового законодавства, 
крім передбачених абзацами 
другим - сьомим цієї части-
ни, - у розмірі мінімальної 
заробітної плати  (3200 грн.).
Штрафи, накладення яких 
передбачено частиною дру-
гою цієї статті, є фінансови-
ми санкціями і не належать 
до адміністративно-госпо-
дарських санкцій, визначених 
главою 27 Господарського 
кодексу України.
Штрафи, зазначені у частині 
другій цієї статті, наклада-
ються центральним органом 
виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику з пи-
тань нагляду та контролю за 
додержанням законодавства 

про працю, у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міні-
стрів України.
Штрафи, зазначені в абзаці 
другому частини другої цієї 
статті, можуть бути накладе-
ні центральним органом ви-
конавчої влади, зазначеним у 
частині четвертій цієї статті, 
без здійснення заходу дер-
жавного нагляду (контролю) 
на підставі рішення суду про 
оформлення трудових від-
носин із працівником, який 
виконував роботу без укла-
дення трудового договору, та 
встановлення періоду такої 
роботи чи роботи на умовах 
неповного робочого часу в 
разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час, 
установлений на підприєм-
стві, в установі, організації.
Виконання постанови цен-
трального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику з питань нагляду та 
контролю за додержанням 
законодавства про працю, 
покладається на органи дер-
жавної виконавчої служби.
Сплата штрафу не звільняє 
від усунення порушень зако-
нодавства про працю.

{Стаття 265 із змінами, вне-
сеними згідно із Законом № 
3694-12 від 15.12.93; в ре-
дакції Закону № 77-VIII від 
28.12.2014; із змінами, вне-
сеними згідно із Законами 
№ 734-VIII від 03.11.2015, № 
1404-VIII від 02.06.2016, № 
1774-VIII від 06.12.2016}

Відділ правової роботи 
ВА ЦК ПАУ

Новації-2017: штраф роботодавцю до 320 000 грн

“Протягом 2016 року підприємство 
працювало стабільно та досягло запла-
нованих техніко-економічних показ-
ників діяльності. Постачання продукції 
оборонного значення здійснено в по-
вному обсязі”, – повідомив керівник за-
воду Максим Адамович.
Також, серед основних показників ді-
яльності він виокремив понад 30 млн 
гривень сплачених державі податків.
В 2016 Красилівський агрегатний завод 
модернізував виробничі потужності –  
закуплено 4 нові верстати. Окрім цього, 
завершено освоєння лінії з виробництва 
автомату «Малюк», а сам виріб успішно 
пройшов весь комплекс державних ви-
пробувань.
За інформацією голови ПО ПАУ на ДП 
«КАЗ» Миколи Галиша розмір серед-
ньої заробітної плати на підприємстві у 
2016 році збільшився на 33,5%  і склав 
6200 грн.
Крім того, за його словами, у 2016 році 
на підприємстві було проведено соці-
альних виплат на суму  понад 2 млн грн, 
а на утримання соціальної сфери витра-
чено майже 1,4 млн грн.

В 2016 році проведено кампанію з ор-
ганізації літнього відпочинку для 150 
дітей працівників ДП «КАЗ». Також на 
базах відпочинку відпочило 185 праців-
ників підприємства.
Вперше за багато років була виплаче-
на премія за підсумками роботи у 2016 
році (т.з. «13 зарплата»).
Микола Іванович зазначив, що соці-
альний діалог на Красилівському агре-
гатному заводі залишається на висо-
кому рівні, а тому були виконані всі 
зобов’язання по Колективному Догово-
ру, передбачені на 2016 рік.
Також ДП «КАЗ» вперше увійшло до 
лідерів Рейтингу соціально-економіч-

ної діяльності підприємств галузі і у ІІІ 
кварталі 2016 року посіло ІІ місце у гру-
пі «А» (промислові підприємства). Як ми 
вже повідомляли в газеті «Авіабудівник 
України», перше місце за цей період у 
зазначеній групі посіло АТ «Мотор Січ».
«Той факт, що наше підприємство у 
Рейтингу соціально-економічної діяль-
ності підприємств авіаційної промис-
ловості України стоїть поруч з таким 
гігантом промисловості як «Мотор Січ», 
свідчить, що ми рухаємось правильним 
шляхом. Але хочу акцентувати увагу на 
тому, що вперше ми посіли таке висо-
ке місце тому, що лише зараз на повну 
потужність розкрився потенціал нашого 
трудового колективу. Тобто ми і раніше 
могли бути присутніми у цьому Рейтин-
гу, але, на жаль, ситуація складалася не 
на нашу користь. 
Наш трудовий колектив в черговий раз 
продемонстрував, що він може ефек-
тивно працювати, збільшуючи власні 
прибутки і доходи держави, може виро-
бляючи свою високотехнологічну про-
дукцію, зміцнювати обороноздатність 
нашої країни. Коли на підприємстві між 

Красилівський агрегатний успішно завершив 2016 рік
Державне підприємство «Красилівський агрегатний завод» отримало 20 млн гривень чистого прибутку за 
результатами роботи в 2016 році. Це в 1,3 рази більше, ніж у попередній рік.

Первый запуск 
турбовального 
двигателя 
АИ-136Т
Трудовые коллективы ГП «Ивчен-
ко-Прогресс» и АО «Мотор Сич» 
совместно провели  первый тесто-
вый запуск нового турбовального 
авиационного двигателя АИ-136Т, 
который состоялся 19 января 2017 
года.

Данный двигатель может быть 
установлен на тяжелых граждан-
ских вертолетах, которые эксплу-
атируются в Алжире, Египте, Ин-
дии и Китае в условиях высокой 
температуры окружающей среды 
и высокогорья.

Согласно информации портала 
«Военный информатор» за основу 
нового вертолета был выбран со-
ветский тяжелый вертолет Ми-26, 
который уже успешно эксплуати-
руется в Китае и многих странах 
мира. В отличии от базовой вер-
сии, новая совместная разработка 
будет иметь меньшие габариты, 
чем вертолет Ми-26.

Ожидается, что за счёт установки 
более мощных двигателей и си-
стем управления полётом грузо-
подъёмность нового вертолёта бу-
дет доведена до 30 тонн, и, таким 
образом, он превзойдет Ми-26 с 
точки зрения тяговооружённости 
и мобильности.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГП «Ивченко-Прогресс» 
поздравляют трудовые коллекти-
вы АО «Мотор Сич» и ГП «Ивчен-
ко-Прогресс» с первым запуском 
нового двигателя!

адміністрацією і профспілковим комітетом є 
взаємодія і соціальний діалог, розуміння того, 
що обидві сторони зацікавлені у стабільно 
працюючому підприємстві, у задоволені по-
треб працівників, тоді і віддача з боку тру-
дового колективу сприяє розвитку підприєм-
ства», - зазначив Микола Галиш.

Підготував Олександр ПАЛІЙ

УТОЧНЕНИЕ
В № 1(233) газеты «АУ» за январь 2017 года 
на 4 стр. в статье «Рейтинг...» по техниче-
ским причинам был дважды напечатан 
текст. Уточняем, что первый и второй абзац 
статьи от слов «ПАО «Электроавтоматика» 
до слов «ГП «ХАКБ» в начале статьи были 
напечатаны ошибочно. Приносим свои из-
винения за неточность. 
Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»
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ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ у 2017 році
Наказом Мінекономрозвитку від 15.11.2016 
№1909 затверджено План комплексних пла-
нових заходів державного нагляду (контро-
лю) органів державного нагляду (контролю) 
на 2017 рік (наприклад, Держпраці!)
До Плану комплексних перевірок увійшло по-
над 48 тисяч компаній різних форм власності, 
з різних секторів економіки та з різними 
ступенями ризику, зокрема, і підприємства 
авіаційної промисловості.
Для того, щоб перевірити наявність у даному 
Плані Вашого підприємства - достатньо зайти 
на сайт Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) 
та зайти на вкладку «Комплексні перевірки 
суб’єктів господарювання».

Как сообщает 
Общественное теле-
видение Днепра 
(ОТВ) 18 января 
на Днепропетровском 
агрегатном заво-
де прошёл конкурс 
красоты «Зимова 
красуня – 2017». 

Сложно представить, что 
участницы, грациозно 
и уверенно демонстри-
рующие себя на сце-

не, – представительницы 
инженерно-технических 
профессий. Ежедневно 
они трудятся на благо 
мощнейшего промыш-
ленного предприятия на-
шего региона.
Импровизированная сце-
на расположилась в од-
ном из заводских цехов. 
За звание Зимней кра-
савицы соревновались 
семь конкурсанток. Им 
предстояло показать себя 
с разных сторон: проявить 
смекалку, находчивость, 
творчество. И, конечно 
же, блеснуть внешними 
данными. Но главным 
критерием оценки жюри 
было умение работать 
в команде. И здесь для 
каждой девушки надеж-
ной опорой и поддержкой 
стал родной коллектив.
В судейском составе были 
исключительно мужчины. 
По словам членов жюри, 
оценивать женскую кра-

соту было непросто. Тем 
не менее, решение о выбо-
ре победительницы было 
единогласным. Счастли-
вой обладательницей ко-
роны и звания «Зимней 
красавицы–2017» стала 
24-летняя Полина Сен-
децкая. Девушка долго 
не могла решиться на уча-
стие в конкурсе, заявку 
подала в самый послед-
ний день. Свою победу 
считает заслугой своих 
коллег.
Но не было в конкурсе 
и проигравших. Каждой 
участнице была присуж-
дена специальная номи-
нация:
Полина Сендецкая 
(ПЭП) – Мисс Грация, 
Победитель;
Елена Присакару (УВ-
СиСП)  – Мисс Жен-
ственность, 1-ая Вице-
мисс;
Ирина Горбенко (ПРиЗ) – 
Звезда эстрады, 2-ая 

Вице-мисс;
Ольга Подоруева (ОВК)  – 
Мисс Очарование;
Яна Горобец (цех №18) – 
Мисс Нежность;
Яна Китайгора (ИЦ) – 
Мисс Оригинальность;
Виктория Гуц (цех №4) – 
Мисс Улыбка.
Конкурс красоты на ДАЗе 
проводят уже второй год 
подряд. Чтобы организо-
вать такой праздник, при-
шлось приложить немало 
усилий. Но с этой задачей 
заводчане справились на 
«отлично». Судя по эмо-
циям участниц, болель-
щиков и зрителей, кон-
курс «Зимняя красавица» 
успел полюбиться со-
трудникам предприятия, 
и по-видимому, станет 
еще одной доброй тради-
цией ДАЗа.

Соб. инф.

На Днепропетровском агрегатном определили 
победительниц конкурса «Зимова красуня -2017»

21 декабря 2016 года в СК 
«Сокол» состоялись XI еже-
годные спортивные соревно-
вания вице-президентов ГАХК 
«Артем». 
В этом году за титул чемпиона 
Компании сражалось 6 команд, 
каждая из них насчитывала не 
менее 8 спортсменов. При-
ятно отметить, что во всех 
командах соревновались не 
только мужчины, но и не менее 
двух представительниц пре-
красного пола. Соревнования 
проводились по таким видам 
и элементам видов спорта: 

баскетбол, гандбол, дартс, 
футзал, тенис, кегли и пере-
тягивание каната. На торже-
ственном параде со словами 
приветствия и поздравления 
с наступающим Новым Годом 
перед спортсменами и зрите-
лями выступили вице-прези-
дент по вопросам технической 
политики В.А. Витюк, почет-
ный Президент Компании С.Н. 
Смаль и председатель ПО ПАУ 
в ГАХК «Артем» А.Д. Кельин. 
Для достижения максимальних 
результатов капитаны команд 
приводили своих спортсменов 

на тренировки и распределяли 
кто будет выступать в каком 
виде соревнований. Результаты 
противостояния выглядят так:
Команда ГП «МФ «Артем», 
команда вице-президента 
по вопросам производства и 
материально-технического 
обеспечения Р.В. Кучинского и 
команда МОУ ПЗ №634 заняли 
соответственно VI,V и IV место.
Команде председателя ПО ПАУ 
в ГАХК «Артем» А.Д. Кельина 
удалось завоевать бронзовые 
медали. 
Команда вице-президента по 

вопросам технической полити-
ки В.А. Витюка заняла II место.
Обладателями переходяще-
го кубка и золотых медалей 
стали спортсмены команды 
вице-президента по вопросам 
экономики М.А. Грищенко.
Поздравляем всех участников 
и победителей соревнований 
и надеемся, что эта традиция 
будет жить еще не один деся-
ток лет.

По материалам профкома 
ГАХК «Артем» 

Соревнования команд вице-президентов ГАХК «Артем»

ДО ВІДОМА!


