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Американська компанія готова купувати в України
транспортно-вантажні літаки Ан-74 і навіть сертифікувати їх
на американському ринку

На ДП «АНТОНОВ»
призначено т.в.о.
президента

Для цього два головні учасники
цього проекту — Харківське
державне авіаційне виробниче
підприємство (ХДАВП) та
американська Oriole Capital Group
мають ще добре попрацювати,
включно зі сподіваннями на те,
що український уряд також не буде
стояти осторонь і допоможе.
Але зовсім не грошами. Про це
пише defence-ua.com

Фото: wikipedia.org
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мериканська компанія та
ХДАВП, що входить до складу
ДК «Укроборонпром», 11 травня підписали контракт, який передбачає довгострокову співпрацю — аж на 25 років — з метою відродження виробництва та продажу
літаків Ан‑74 та Ан‑140 різних модифікацій, а також інших літальних
апаратів, запчастин та послуг, що
виробляються або пропонуються
Харківським авіаційним заводом.
У якості стартового пакету Oriole
Capital Group замовила у ХДАВП
шість літаків Ан‑74. Подальший
опціон — значно більший.
З огляду на те, що з 2014 р. Харківське підприємство перебуває
у процедурі банкрутства і не має
власних обігових коштів, то для реанімації серійного виробництва та
постачання літаків Oriole Capital
Group зі свого боку має забезпечити

фінансування обсягом у $ 150 млн.
Також американська компанія
зобов’язується постачати окремі
вузли та агрегати для виготовлення
літаків. Проте є одне «але». Необхідною умовою для виділення коштів під цей проект є надання державних гарантій від уряду України.
Процедура отримання державних
гарантій в Україні зазвичай є достатньо складною, потребує багато
часу і має бюрократичний характер. Як буде цього разу — значною
мірою залежатиме від активності
та позиції як керівництва уряду, так
і головних учасників — Міністерства

На ДП «Завод 410 ЦА» відкрили
оновлений гуртожиток
22 травня п. р. генеральний директор державного підприємства
«Завод 410 ЦА» Віктор Ганькевич
разом з Головою ПАУ Яремою
Жугаєвичем в урочистій обстановці перерізали стрічку на відкритті
оновленого гуртожитку заводу.
В ході церемонії відкриття оновленого гуртожитку заводу Голова
ПАУ вручив керівнику підприємства Диплом ЦК ПАУ за ІІ місце
серед промислових підприємств
групи «А» галузі за результатами
комплексної рейтингової оцінки

соціально-економічної діяльності
підприємств і організацій авіаційної промисловості України за
І квартал 2018 року.

23 травня у столиці Казахстану —
Астані. Свою продукцію та послуги
на виставці представляють ДК
«Укрспецекспорт», ДП «Антонов»,
ДП «Завод 410 цивільної авіації»,
ДП «Машинобудівна фірма «Артем»
та інші підприємства. Про це повідомляє прес-служба концерну.

партнерства вбачається модернізація наявного виробництва, повне
залучення всіх працівників підприємства, а також програма з модернізації літаків і авіоніки, яка сприятиме підвищенню унікальних експлуатаційних можливостей літака Ан‑74.
Вважаємо, що зазначений проект
є вкрай важливим для ХДАВП, яке
з 2015 р. перебуває у судовій процедурі розпорядження майном
боржника із загальною сумою боргу
понад 3,0 млрд. грн.», — так прокоментували агенції Defense Express
контракт з новим з американським
партнером.

Укроборонпром ініціює зміни
до Закону України «Про державне
оборонне замовлення»

Д

Підприємства галузі взяли участь
у виставці «KADEX-2018»
Державний концерн «Укр
оборонпром» представляє кращі
сучасні розробки підприємств
оборонно-промислового комплексу України на V Міжнародній
виставці озброєння і військовотехнічного майна «KADEX‑2018»,
яка розпочала свою роботу

фінансів та Міністерства економічного розвитку та торгівлі.
У ДК «Укроборонпром», де вже
тривалий час намагаються вивести з піке ХДАВП, до підписаного
контракту з Oriole Capital відносяться стримано-оптимістично. «Реалізація домовленостей може стати
одним зі шляхів збереження підприємства, відновлення його виробничої діяльності та покращення фінансово-економічного стану. При цьому
враховується, що будь-яке відчуження активів підприємства заборонене
законом та неможливе. Ключовими
елементами цього стратегічного

ержавний концерн «Укроборонпром» ініціює створення
робочої групи із розробки нової редакції Закону України «Про
Державне оборонне замовлення».
Мета роботи групи — напрацювання якісних пропозицій, які дозволять підвищити обороноздатність
України, вдосконалити планування
і формування Державного оборонного замовлення, укладання державних контрактів та їх виконання.
«Концерн «Укроборонпром», як
ніхто інший, зацікавлений у тому,
щоб Державне оборонне замовлення було ефективним інструментом,
що повинен забезпечити розвиток
української промисловості, стати
локомотивом високотехнологічного сектору економіки. Для цього
Державне оборонне замовлення має
стати більш відкритим, з ефективними механізмами забезпечення
конкурентної боротьби та рівними
умовами для всіх виробників, як
державної, так і приватної власності», — зазначив Генеральний дирек-

тор ДК «Укроборонпром» Павло
Букін.
Серед головних завдань робочої
групи — створення засад для більш
прозорого, зрозумілого та комерційно обґрунтованого Державного
оборонного замовлення. Крім того,
нові принципи формування держзамовлення для силових структур мають переорієнтувати вітчизняний
оборонно-промисловий комплекс
з експорту на потреби українських
силових відомств.
Очікується, що перше засідання робочої групи відбудеться вже
1 червня 2018 року. До розробки
пропозицій щодо вдосконалення
державного оборонного замовлення
керівництво Концерну запросило
представників Ради національної
безпеки, Міноборони, Національної
гвардії, Служби безпеки, інших силових структур та правоохоронних
органів. Крім того, запрошення долучитися до робочої групи отримали представники громадських організацій, зокрема й міжнародних.

Згідно з Наказом ДК «Укробо
ронпром» від 21 травня 2018 року,
22 травня 2018 року до тимча
сового виконання обов’язків
президента ДП «АНТОНОВ» став
Донець Олександр Дмитрович
на період тимчасової непраце
здатності Кривоконя Олександра
Григоровича.
Донець Олександр Дмитрович має вищу освіту авіаційного
напрямку. В 1988 році закінчив
Київський інститут інженерів
цивільної
авіації (нині —
Національний
авіаційний
університет)
за спеціальністю «Технічна
експлуатація
літальних
апаратів».
Свою трудову
діяльність розОлександр Донець,
почав на ДП
т.в.о. президента
«АНТОНОВ» на
ДП «АНТОНОВ»
посаді інженера з експлуатації. Пройшов шлях до Головного
інженера льотно-випробувальної
та доводочної бази підприємства. В період з червня 2007 року
по жовтень 2008 року очолював
роботу Київського авіаційного
заводу «Авіант». В 2014 році — генеральний директор Державного
авіаційного підприємства «Україна». З вересня 2015 року по листопад 2016 року — директор авіакомпанії, помічник директора ДП
обслуговування повітряного руху
України «УКРАЕРОРУХ». З грудня
2016 року — віце-президент з виробництва ДП «АНТОНОВ».

Івченко-Прогрес:
двигун AI-450СР
отримав сертифікат
типу
Як повідомляє прес-служба
ДП «Івченко-Прогрес», 5 травня
2018 року Державна Авіаційна
Служба України видала підприємству Сертифікат Типу № TD 0070
видання 02, який підтверджує
відповідність двигуна AI‑450СР
європейським «Нормам льотної
придатності EASA CS-E».
Успішно завершена сертифікація
нового турбогвинтового двигуна AI‑450СР, призначеного для
навчально-тренувальних літаків
типу DART‑450 (Diamond Aircraft
Industries, Австрія), і забезпечує
виконання вищого пілотажу, включаючи перевернутий політ.
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Будущее авиации — за наукой и современными
технологиями
14 мая на территории АО «МОТОР СИЧ» состоялось открытие XI Международных молодежных научно-технических чтений им. А. Ф. Можайского, собравших
120 участников и гостей из Запорожья и Днепра, Киева и Харькова, Сум и Одессы, Волочиска и Винницы. Приветствовал ведущих инженеров и специалистов
украинских предприятий, преподавателей вузов и молодых ученых президент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав Богуслаев.

–Э

тот научный форум, невзирая на определенные
трудности, мы проводим
уже в одиннадцатый раз, и в дальнейшем будем продолжать работу в этом направлении, поскольку
идеи, предложения, которые звучат
на этой конференции, имеют практическое применение. Я рад сообщить, что Правительством Украины
принята концепция возрождения
авиастроения в нашей стране. Следующий шаг — разработка плана
развития, в соответствии с которым
происходит финансирование, устанавливаются определенные сроки
и назначаются ответственные за выполнение тех или иных мероприятий. На сегодняшний день все мировое сообщество понимает, что будущее — за технологиями. В их разработку вкладываются колоссальные
средства. И первостепенная роль
в этом принадлежит науке. Мы, руководители предприятий, опытных
конструкторских бюро понимаем,
что только совместными усилиями
можно решить вопросы, связанные
с вертолето- и самолетостроением,
проектированием и изготовлением
авиадвигателей и агрегатов, — уверен Вячеслав Богуслаев.
Затем он предоставил слово
генеральному конструктору ГП
ЗМКБ «Ивченко-Прогресс» Игорю
Кравченко, который выразил уверенность, что Чтения пройдут на
высоком организационном и научном уровне, и будут интересны
каждому участнику.
— Авиационный двигатель —
сложнейший высокотехнологичный агрегат, имеющий огромную
стоимость — от двух до четырех
тысяч долларов за килограмм.
Именно поэтому двигателестроение развито только в шести странах мира, среди которых достойное место занимает Украина. А вот
самолеты и вертолеты производят
более пятидесяти держав. Вы, присутствующие здесь, — будущее отечественного авиапрома, поскольку
кадры для этой отрасли промышленности не появляются в одночасье. Для подготовки талантливого
разработчика или конструктора
требуется пять-семь лет, ведущего
специалиста — минимум десять.
Именно поэтому на МОТОР СИЧ
и ГП «Ивченко-Прогресс» основное
внимание уделяется обучению молодых специалистов. Вам наследовать традиции качества, заложенные предшественниками. Есть надежда, что с этой задачей вы справитесь, — сказал Игорь Кравченко.
Ректор Национального аэрокос
мического университета им. Н. Е. Жу
ковского Николай Нечипорук,
приветствуя участников и экспертов Чтений, попросил поднять
руки тех, кто получил высшее образование в стенах ХАИ, и тех, кто
окончил ЗНТУ. Оказалось, что выпускников этих вузов в зале поровну. Что ж, это вполне закономерно,
поскольку именно эти вузы являются базовыми для подготовки
инженеров авиационной промышленности.
Ректор Запорожского национального технического университета Сергей Беликов поблагода-

Слева направо: Сергей Беликов, ректор Запорожского национального технического университета;
Вячеслав Богуслаев, президент АО «Мотор Сич», генеральный конструктор вертолетной техники Украины, Герой Украины;
Игорь Кравченко, директор, генеральный конструктор ГП «Ивченко-Прогресс»; Николай Нечипорук, ректор Национального
аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

Михаил Калганов,
начальник отдела по делам молодежи
АО «МОТОР СИЧ»

рил президента АО «МОТОР СИЧ»
Вячеслава Богуслаева за неустанную работу, направленную на поддержание молодых перспективных
инженеров в их стремлении развиваться, получать новые знания,
профессионально расти.
— Я помню, как сложно было четыре десятка лет назад получить
разрешение в министерствах и ведомствах на проведение научной
конференции, а сегодня, на Чтениях им. А. Ф. Можайского вчерашние
студенты выступают перед ведущими специалистами АО «МОТОР
СИЧ» и ГП «Ивченко-Прогресс»,
предлагают свежие идеи. Важно,
что в конференции принимают участие молодые инженеры, которые
трудятся на Винницком авиационном, Днепропетровском агрегатном, Харьковском машиностроительном заводах, Сумском научнопроизводственном объединении…
Работая на производстве, они зна-

ют, какие вопросы сейчас наиболее
актуальны, используя полученные
в вузах знания, интеллектуальный
потенциал, они ищут на них ответы. Несомненная ценность Чтений
в том, что молодые ученые — преподаватели, аспиранты, кандидаты
наук — имеют прекрасную возможность для демонстрации и обсуждения результатов исследований,
обмена мнениями, получения консультаций. Именно так формируются технически грамотные специалисты, — уверен С. Беликов.
После завершения церемонии
официального открытия XI Международных научно-технических
чтений им. А. Ф. Можайского президент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав
Богуслаев в беседе с представителями средств массовой информации отметил:
— К нам приехала большая делегация из Харькова, совместно
с учеными из ЗНТУ мы обсудим

самый актуальный на данный момент вопрос, касающийся изготовления композитов. Научный мир
в этом направлении шагнул далеко
вперед: новые прочные и легкие
материалы используются в производстве бытовой техники, судостроении, машино- и станкостроении, авиации. Наша же цель — создание несущих лопастей вертолета
из композитных материалов. Это
позволит завершить цикл производства отечественной винтокрылой техники. Металлами минувшего века были алюминий и титан,
материалом грядущего станут композиты, — убежден В. Богуслаев.
С 14 по 17 мая ведущие специалисты АО «МОТОР СИЧ», преподаватели вузов, молодые ученые и талантливые инженеры будут знакомиться, обмениваться мнениями
и спорить, а по вечерам любоваться
потрясающе красивыми закатами
и волшебной природой оздоровительного комплекса «Прибой».
Уже второй год подряд этот уютный уголок на Азовском побережье
гостеприимно распахивает двери
для тех, кто стремится к развитию,
самосовершенствованию, достижению новых высот. А таких, как отметил начальник отдела по делам
молодежи АО «МОТОР СИЧ» Михаил Калганов, с каждым годом становится все больше.
— В сравнении с 2017-м количество участников увеличилось на 20
человек, представлено 103 доклада,
из которых экспертная комиссия
отобрала 61. На протяжении трех
дней в четырех секциях — «Конструкция и прочность», «Технология производства и ремонта», «Конструкционные материалы» и «Общие вопросы двигателестроения»
пройдут заседания, где прозвучат
доклады, пройдут обсуждения.
Особенность нынешних Чтений —
большое количество работ по вертолетной тематике. Исследования
направлены на изучение прочностных характеристик лопасти несущего винта, композитных капотов,
есть предложения по модернизации
конструкции вертолетов. По результатам конференции будет опубликован сборник тезисов. Это важно
не только для молодых ученых, которые пишут диссертации, но и для
инженеров, поскольку гарантирует
защиту их интеллектуальной собственности. Участники, представившие наиболее содержательные
доклады, получат дипломы и материальные поощрения. Молодежные научно-технические чтения
им. А. Ф. Можайского — это форум
единомышленников, влюбленных
в авиацию. Пройдут десятилетия,
и сегодняшние участники, возможно, будут вспоминать, как, преодолевая робость, впервые выступали
здесь перед руководителями подразделений АО «МОТОР СИЧ» и ГП
«Ивченко-Прогресс», докторами наук и профессорами ЗНТУ и ХАИ.
Ирина ГОНЧАРОВА.
Фото Юлии Борисенко.
Газета «Мотор Сич»
Продолжение темы — в следующих
номерах газеты
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спорт

Переможець Кубка авіабудівників з міні-футболу збірна ДП «АНТОНОВ»

Кращий бомбардир Кубка авіабудівників — Віталій Мельник (В-540)

Кубок авіабудівників
з міні-футболу
на ДП «АНТОНОВ»
Профком ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» постійно
проводить роботу по впровадженню здорового способу життя серед співробітників підприємства, залучення до спортивних секцій і клубів та організації спортивних змагань. Якість
профспілкової спортивної роботи залежить від
повноти плану роботи, змістовного інформування та організаційної спроможності.
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травня 2018 р. на базі ДОК «Антей»
згідно плану роботи профкому ПО
ПАУ на ДП «АНТОНОВ» комісією
у справах спорту проведено Кубок авіабудівників з міні-футболу серед збірних команд
підприємств авіаційної галузі м. Києва, а саме: ДП «АНТОНОВ», ДАКХ «Артем», ДП «Завод
410 ЦА», ДП «Держ ККБ «Луч».
Відкривав турнір голова ПО ПАУ на ДП
«АНТОНОВ» Віктор Гуска, який привітав
учасників змагань, подякував присутнім за
популяризацію такого виду спорту, як футбол
та побажав командам і гравцям вдалої гри
й перемог.
Змагання відбувались в форматі групового
турніру: команди зіграли попарно по одному
разу. Всі члени команд є членами Профспілки
авіабудівників України. Після завершення
змагань за футбольною традицією відбулось
урочисте рукостискання гравців командсуперників.
За підсумками змагань чемпіоном Кубка
стала команда ДП «АНТОНОВ», яка продемонструвала прагнення до перемог та технічну

гру і здобула кубок та медалі за перше місце.
Друге місце в Кубку зайняла не менш технічна
команда ДАКХ «Артем», яка продемонструвала хорошу командну гру з великою кількістю
забитих м’ячів. Третє місце завоювала команда ДП «Завод 410 ЦА», яка продемонструвала
витривалість на майданчику та коректну гру.
За участь в Кубку нагороджена команда ДП
«Держ ККБ «Луч», яка продемонструвала міцний характер на футбольному полі.
Також під час закриття та вручення нагород
учасникам турніру, були окремо відзначені
гравці збірної ДП «АНТОНОВ» у таких номінаціях: «Кращий бомбардир» — Віталій
Мельник (В‑540) з результатом в 5 забитих
м’ячів; «Кращий воротар» — Сергій Майкос
(В‑225).
В своїй промові після завершення заходу
голова комісії у справах спорту профкому
ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» Андрій Вінійчук подякував учасникам змагань за участь
і гарну гру та побажав перемог та видатних
досягнень в майбутніх спортивних турнірах.
Окрему вдячність він висловив представникам адміністрації ДП «АНТОНОВ», а саме:
В.Ф. Семенцову та С.М. Новицькому, а також
голові ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» В.П. Гусці за
допомогу в організації та проведенні Кубка
з міні-футболу серед команд первинних організацій ПАУ м. Києва.
Громадський кореспондент
профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»
Вікторія ГРЕЧУШНА (КВ‑12)

Кращий голкіпер Кубка авіабудівників — Сергій Майкоса (В-225)

Друге місце — збірна команда ДАХК «Артем»

Третє місце — збірна команда ДП «Завод 410 ЦА»

Збірна команда ДП «Держ ККБ «Луч»
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рейтинг

Підсумки Рейтингу серед підприємств авіаційної
промисловості України за I квартал 2018 року
В

Центральному Комітеті Профспілки
авіабудівників України (ЦК ПАУ) спільно з Асоціацією підприємств авіаційної
промисловості України «Укравіапром» підбито підсумки рейтингової оцінки соціально-економічної діяльності підприємств і організацій авіаційної промисловості України
за I квартал 2018 року.
Переможцями Рейтингу (призові місця
в своїх групах підприємств) за підсумками
I кварталу 2018 року стали:
В ГРУПІ А: ПРОМИСЛОВІ
ПІДПРИЄМСТВА
перше місце зайняло: Публічне акціонерне
товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя (президент — Богуслаєв В. О., голова первинної
організації ПАУ — Труш М. І.);
друге місце зайняло: Державне підприємство «Завод 410 ЦА», м. Київ (генеральний
директор — Ганькевич В. В., голова первинної організації ПАУ — Смородін А. Ю.);
третє місце зайняло: Державна акціонерна
холдингова компанія «Артем», м. Київ (т. в. о.

президента компанії — голови правління —
Карпенко А. М., голова первинної організації ПАУ — Кельїн О. Д.);
В ГРУПІ Б: ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце розділили: Приватне акціонерне товариство «ФЕД», м. Харків (голова
правління — Попов В. В., голова первинної
організації ПАУ — Носова О. Ю.);
Приватне акціонерне товариство «УХЛМАШ», м. Київ (голова правління — Приходько В. Р., голова первинної організації
ПАУ — Воскобойніков О. А.);
третє місце зайняло: Товариство з обмеженою відповідальністю «Металеві меблі», м.
Боярка Київської обл. (директор — Клименчук В. С., голова первинної організації ПАУ —
Бекало В. В.);
В ГРУПІ В: НАУКОВІ ТА ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце зайняло: Державне підприємство «ДержККБ «Луч», м. Київ (генеральний

конструктор — генеральний директор — Коростельов О. П., голова первинної організації ПАУ — Бацюн Т. П.);
друге місце зайняло: «Південдіпрондіавіа
пром», м. Харків (директор — Артюх Р. В.,
голова первинної організації ПАУ — Русінов В. І.);
третє місце зайняло: Публічне акціонерне
товариство «НТК «Електронприлад», м. Київ
(голова правління, генеральний директор —
Дробінов В. П., — голова первинної організації ПАУ — Абрамов О. М.).
За окремими показниками Рейтингу кра
щих результатів за I квартал 2018 року досягли:
а) за обсягами товарної продукції (виконаних робіт) на одного працюючого:
— ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Антонов», ПАТ
«Мотор Січ», ПрАТ «УХЛ-МАШ», ПРАТ «ФЕД»,
ДП «ДержККБ «Луч», «Південдіпрондіавіа
пром», ДП «Івченко-Прогрес»;
б) щодо збереження (зростання) чисельності
працюючих:

— ТОВ «ВіАЗ» (+0,98 %), ПРАТ «ВАЗ» (+0,34 %),
ПАТ «Мотор Січ» (+0,30 %), ДП «КАЗ»
(+0,19 %), ДП «ЗВВО» (0,00 %), ТОВ «Металеві меблі» (+2,9 %), ПРАТ «ФЕД» (+2,81 %),
ПрАТ «УХЛ-МАШ» (0,00 %), ТОВ «Київавіапроект» (+8,33 %), «Південдіпрондіавіапром»
(+1,66 %), ПАТ «УкрНДІАТ» (+1,36 %), ДП
«ДержККБ «Луч» (+0,99 %), ПАТ «НТК «Електронприлад» (+0,83 %), ПрАТ «Авіаконтроль»
(0,00 %), ДП «ХАКБ» (0,00 %);
в) за рівнем середньомісячної зарплати:
— ДП «ЖМЗ «Візар», ДАХК «Артем», ПАТ
«Мотор Січ», ПРАТ «ФЕД», ДП «ДержККБ
«Луч», ДП «Івченко-Прогрес», «Південдіпрондіавіапром», ПАТ «НТК «Електронприлад», ПАТ «УкрНДІАТ», ДП «ХАКБ».
За інформацією наданою підприємствами
галузі, заборгованість із виплати заробітної
плати станом на 01.04.2018 р., є у ХДАВП,
м. Харків (в средньому 77 333,6 грн. на одного працюючого).
Відділ соціально-економічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ

КАДРЫ ВОЛЧАНСКОГО АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА

РУСЛАН БАХИШЕВ: С АЗАРТОМ В ГЛАЗАХ

Оголошення

Мы можем по праву гордиться
тем, что у нас в ЧАО «ВАЗ» спорт
занимает среди других увлечений
особое, можно сказать, доминирующее положение. Есть в каждом
цехе, отделе и спортивные лидеры,
которые не только занимаются
спортом в свое удовольствие на
протяжении многих лет, но и всегда
достойно отстаивают честь своих
подразделений во многих видах
спорта. С сегодняшнего номера мы
начинаем серию публикаций о лучших спортсменах завода. И начинаем наш рассказ с токаря цеха № 8
ЧАО «ВАЗ» Руслана Бахишева.

ДАХК «Артем»
терміново запрошує
на роботу наступних
спеціалістів:
• оператор верстатів з ПК
4–6 розряд (заробітна
плата від 12 000 грн.);
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бываю почти на каждом заводском соревновании по тем или
иным видам спорта. Вижу многих ребят, которые умеют играть,
показывают неплохие результаты.
Но Руслан среди них выделяется
своей какой-то особенной спортивной страстью, азартом, желанием
отдавать всего себя, либо играя на
футбольном поле, либо в прыжках
в длину, либо в легкоатлетическом
забеге, либо на лыжне… А начал он
заниматься спортом в 7 лет.
— Как и все мальчишки, особенно любил играть в футбол. Учился
в школе имени Лермонтова, где
было неплохое поле, пусть и маловатое, с воротами. Тут устраивали
целые футбольные баталии, в которых участвовали уличные команды
с районов города Герлеговки, «Кубы»,
Хлибороба. Играли почти с утра до
вечера: поле никогда не пустовало.
Со временем увлекся бегом, стал заниматься на отделении легкой атлетики ДЮСШ у тренера Анатолия Третьяка. В основном бегал на средние
дистанции 800 и 1500 метров. Но,
конечно, и на 100, 400 доводилось.

— Помню, — рассказывает Руслан, — первые тренировки, когда
нас Анатолий Яковлевич заставлял
бегать в ботинках по десять километров в день. Мы сначала противились — молодые были, всего не
понимали. Многие не выдерживали
нагрузок — уходили. Я же со временем понял — что без напряженных
тренировок в спорте ничего не достигнешь… Так и бегал в ботинках.
Сначала было тяжело, а потом одно
удовольствие. Так мы преодолевали
лень и приобщались к спорту.
Пришли и результаты. Руслан стал
занимать призовые места в беге на
800 метров на областных и даже на
международных соревнованиях.
Окончив школу, решил поступать в институт физкультуры. Все
сдал, но «засыпался» на биологии.
А нужных денег для стопроцентного
поступления у родителей не было.
Пришлось идти учиться в Старо-
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салтовское ПТУ‑57 на маляра-штукатура, облицовщика, плиточника.
Учился старательно, даже на «красный» диплом тянул, но не хватило
одной «девятки».
Но со спортом там повезло. Тренировался со ставшими потом знаменитыми в стране лыжниками
Старосалтовской ДЮСШ Инбачовым,
Переходой (он позже и на Олимпиаде участвовал). Набирался опыта.
А на соревнованиях среди училищ
всегда выходил победителем или занимал призовые места. И не только
в беге, а и в прыжках в длину — прыгал даже за 6 метров.
А 21 мая 2007 года Руслан приходит работать на агрегатный завод,
где в 20 цеху работала технологом
его мать.
— Сначала, — вспоминает Руслан, — полгода был учеником «сверловщика» у Сергея Усика. Спасибо,
ему — научил многому. Он очень
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хорошо относился ко мне. Не считаясь со временем, помогал вникать
в детали профессии.
Помню, не допускал к станку, пока
я не научился техкарту читать, как
положено. Со временем мне его учеба помогла, когда я уже стал токарем
в 8 цеху. Тут тружусь и сейчас. Коллектив у нас отличный, дружный.
И на производстве, и на спортивных
площадках мы — одна настоящая
команда. И это радует.
Что дал и дает мне спорт? Считаю,
что это просто прекрасная часть моей жизни. Спорт закалил мой характер, научил дисциплинированности, организованности, просто дал
здоровье. А общение с ребятами во
время соревнований чего стоит?!
Так что в этом смысле у меня все
в порядке.
Игорь Захаров,
газета «ВАЗ-ИНФО»

Поштова адреса редакції:
02002, м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 2, каб. 1203

Видруковано в ТОВ «Мега-Поліграф»
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14

Тел.: (044) 5684574,
факс: (044) 5684576

Наклад: 2 500 примірників

Електронна пошта редакції:
aviabudivnyk1@gmail.com

Виходить двічі на місяць
www.ukrprofavia.org.ua

• налагоджувальник
верстатів та
маніпуляторів з ПК
4–6 розряд (заробітна
плата від 12 000 грн.);
• інженер-технолог
(заробітна плата
від 7 000 грн.).
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