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В період з 18 по 23 червня 
2018 року в с. Коблеве, 
Миколаївської обл., 
на території бази відпочинку 
«Парадіз» відбулась ХVІІ 
Всеукраїнська спартакіада 
авіабудівників. Подробиці 
про цю подію читайте 
у наступному випуску газети 
та на сайті ПАУ. 

Головними організаторами 
Спартакіади виступили 
Профспілка авіабудівників 
України, «ВФСТ «Україна», 
ДК «Укроборонпром», 
Асоціація «Укравіапром», 
ООРАПУ. Спортивні змагання 
Спартакіади проводились 
у 8 видах спорту, а саме: 
армспорту, волейболу, 
гирьового спорту, легкої 
атлетики, футзалу, настільного 
тенісу, шахів та шашок.
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Исследовательская работа приносит 
практическую пользу

Уряд схвалив Стратегію відродження 
українського авіабудування на період 
до 2022 року. Також затверджено план 
заходів щодо її реалізації

В ыступая перед гостями, ди-
ректор заводской здравни-
цы Виталий Солдатов отме-

тил, что молодежная организация 
МОТОР СИЧ второй год подряд 
избирает местом проведения науч-

ных чтений именно этот райский 
уголок: мягкий климат, ласковое 
солнце, море, ухоженные клумбы, 
комфортабельные номера… «Мы 
постараемся создать вам условия, 
чтобы научные дискуссии и докла-

ды органично сочетались с отды-
хом. В эти дни для вас бесплатно 
будет работать бассейн», — объ-
явил Виталий Егорович гостям, 
и его слова утонули в море апло-
дисментов.

Участников конференции поздра-
вил заместитель главного техно-
лога АО «МОТОР СИЧ», доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой ТАД ЗНТУ Алексей Ка-
чан. Он пожелал всем успешной 
сдачи творческих экзаменов, кото-
рые могут стать вехой в дальнейшей 
исследовательской работе молодых 
специалистов.

Тон научно-техническим чтениям 
задал начальник цеха 3 Евгений 
Сотников, который вне конкурса 
представил свою работу «Повыше-
ние эксплуатационной надежности 
уплотнительных теплозащитных 
покрытий деталей ГТД». Этот доклад 
вызвал живой интерес у слушателей. 
Евгений Георгиевич обстоятельно 
ответил на заданные вопросы. За-
тем молодежь продолжила обсуж-
дение заявленных тем в секциях по 
различным направлениям изыска-
ний и внедрении новых технологий 
в сфере авиадвигателестроения.

Окончание читайте на с. 3

Евгений Сотников

М етою реалізації Стратегії є від-
новлення стабільного роз витку 
авіабудівної галузі та створен-

ня умов для формування рентабель-
ного та високотехнологічного ви-
робництва авіаційної техніки, яке 
спроможне забезпечити поступове 
збільшення обсягів розроблення, 
освоєння виробництва та продажу 
нових конкурентоспроможних моде-
лей серійних, модернізованих паса-
жирських і транспортних літаків, вер-
тольотів, літаків малої та безпілотної 
авіації, іншої авіаційної техніки.

Стратегія реалізовуватиметься 
за такими напрямами:

— підтримка національного ви-
робника;

— підвищення конкурентоспро-
можності продукції авіабудування;

— розроблення нових літаків і 
вертольотів та модернізація існу-
ючих типів пасажирських і тран-
спортних літаків, вертольотів тощо;

— створення і впровадження в се-
рійне виробництво принципово но-
вих технологій і засобів їх реалізації 
на авіаційних підприємствах;

— створення сприятливих умов 
для реалізації виготовлення авіа-
ційної техніки, впровадження ефек-
тивних схем її продаж, зокре ма 
з використанням лізингових схем.

Реалізація стратегія дозволить 
збільшити випуск літаків, авіаційних 
двигунів та іншої авіаційної техніки. 
Крім того, це дозволить здійснити 
розроблення нових транспортних 
літаків, вертольотів, безпілотних 
літальних апаратів та модерніза-
цію існуючих пасажирських літа-
ків Ан-140, Ан-148, Ан-158, АН-178 
і транспортних літаків Ан-74, 
Ан-124 та вертольотів Ми-2, Ми-8.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 травня 2018 р. № 429-р
Київ

 Деякі питання вітчизняного 
авіабудування
1. Схвалити Стратегію відроджен-

ня вітчизняного авіабудування на 
період до 2022 року, що додається.

2. Затвердити план заходів щодо 
реалізації Стратегії відродження ві-
тчизняного авіабудування на період 
до 2022 року, що додається.

3. Міністерствам, іншим цен-
тральним органам виконавчої 
влади, відповідальним за виконан-
ня плану заходів щодо реалізації 
Стратегії відродження вітчизняного 
авіабудування на період до 2022 ро-
ку, подавати щороку до 1 березня 
Міністерству економічного розви-
тку і торгівлі інформацію про стан 
його виконання для узагальнення 
та подання до 1 квітня Кабінетові 
Міністрів України звіту про хід ре-
алізації зазначеної Стратегії.

4. Визнати такими, що втратили 
чинність:

— розпорядження Кабінету Мініс-
трів України від 27 грудня 2008 р. 
№ 1656 «Про схвалення Стратегії 
розвитку вітчизняної авіаційної 
промисловості на період до 2020 
року» (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 1, ст. 19);

— розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 1 липня 2009 р. 

№ 734 «Про доповнення Стратегії 
розвитку вітчизняної авіаційної 
промисловості на період до 2020 
року» (Офіційний вісник України, 
2009 р., № 51, ст. 1757).

Прем’єр-міністр України 
В. ГРОЙСМАН

ВІД РЕДАКЦІЇ:

27 червня 2018 року Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич направив листи до 
керівників Мінекономрозвитку та 
ДК «Укроборонпром», в яких висло-
вив подяку за вагомий внесок у роз-
робку та схвалення Стратегії відро-
дження авіапрому. Крім того, в своїх 
листах Голова ПАУ звернув увагу 
на необхідність розроблення та за-
твердження Концепції Державної 
цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості 
на 2018–2022 рр. та затвердження 
самої Програми. У зв’язку з цим Голо-
ва ПАУ попросив сприяти створен-
ню відповідної робочої групи.

Відбулось чергове 
засідання Президії 
ЦК ПАУ

У рамках програми заходів XVII 
Всеукраїнської спартакіа ди 
авіабудівників, 19 червня 2018 

року у смт. Коблеве Одеської області 
відбулось чергове засідання Пре-
зидії Центрального Комітету ПАУ. 
Вів засідання Голова Профспілки 
Ярема Жугаєвич.

Під час засідання Президії ЦК 
ПАУ були розглянуті та прийняті 
відповідні рішення з таких осно-
вних питань:

— щодо підбиття підсумків про-
ведення XVІІ Всеукраїнської спар-
такіади авіабудівників та підготов-
ки до участі збірної команди ПАУ 
у ХХІІІ Всеукраїнській міжгалузевій 
спар такіаді трудящих промислової 
сфери та транспорту;

— щодо практики роботи профко-
мів ПО ПАУ на ДП «КАЗ» та ДП «Но-
ватор» стосовно надання правової 
допомоги членам ПАУ, забезпечення 
їх трудових прав та додержання ро-
ботодавцями норм трудового за-
конодавства;

— про скликання чергового засі-
дання ЦК ПАУ.

За результатами обговорення пи-
тань порядку денного були ухвалені 
відповідні рішення. 

Участники 
ХI Международных 
молодежных научно-
технических чтений 
им. А. Ф. Можайского 
про должили свою 
работу в конференц-
зале оздоровительного 
комплекса «Прибой», 
расположенного 
на берегу Азовского  
моря.
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Обличчя ДП «ЗАВОД 410 ЦА»
З нагоди 70-ї річниці з дня заснування ДП «ЗАВОД 410 ЦА» редакція поспілкувалася з працівниками заводу , які користуються повагою 
і заслуженим авторитетом у своїх колег. 

–З а своє трудове життя дійсно дове-
лося побачити багато різних ситуа-
цій, — згадує Леонід Кравченко. 

Нашому підприємству довелося пережити 
як роки слави, так і періоди кризи. Але попри 
все, завдяки нашому трудовому колективу ми 
долаємо всі труднощі з легкістю і сміливо ди-
вимося у майбутнє. Не потрібно боятися про-
блем, а навпаки важливо їх вміти розв’язувати. 
І ми це вміємо. Мабуть, ця важлива риса нашо-
го трудового колективу і його згуртованість й 
допомогли підприємству у важкі часи.

Я бажаю нашому заводу побільше нових 
замовлень, щоб було більше літаків, а від-
повідно і більше роботи, щоб завод зростав 
і процвітав. Працівникам заводу бажаю гідної 
заробітної плати, щоб достаток був у родинах. 
Хотілося б також аби побільше молоді йшло 
на такі підприємства, як наше, переймало 
наш досвід.

Наш колектив — особливий. Працюва-
ти в ньому зможуть лише ті люди, які по-
справжньому закохані у авіацію, у свою справу. 
Тому можу сміливо сказати, що в нас на заводі 
працюють найкращі серед кращих. 

–К оли колектив працює, як наш, на 
єдиний результат, то тоді легко 
досягти успіхів. Наш колектив ду-

же згуртований, тому поставлені перед ним 
завдання завжди виконувались, — говорить 
В іктор Сметанін.

За родом своєї діяльності я відповідаю 
за питання енергозабезпечення підприєм-
ства. В останні кілька років в зв’язку з по-
діями в країні, актуалізувались питання 
енергоефективності і економії споживан-
ня електроенергії. Так, наприклад, раніше 
у нас працювала парова котельня. У зв’язку 
із запровадженням програми енергоефек-
тивності на підприємстві, ми перевели її на 
водогрійний режим, що дало економію спо-
живання природного газу до 20 %. У зв’язку 
зі зменшенням споживання газу ми провели 
реконструкцію димової труби. Крім того ми 
здійснили заміну старих підземних труб на 
ізольовані, провели заміну гарячого водоза-
безпечення. Встановили проточну вентиля-
цію з рекуперацією повітря.

В частині освітлення приміщень ми теж 
провели великий обсяг роботи — замінили 
більшість ламп накалювання на світлодіодні, 
що суттєво дозволило зменшити споживання 
електроенергії по цьому напряму.

Тож, як бачите, і тут ми йдемо «у ногу з ча-
сом».

Як я раніше зазначав, досягти результату 
може лише згуртований колектив, тому ад-
міністрація в цьому питанні докладає багато 
зусиль для організації корпоративної куль-
тури. Коли люди спільно працюють, спільно 
проводять дозвілля, мають спільні інтереси, 
то це найкращим чином позначається і на 
роботі, на продуктивності праці. Тому саме 
на це направлені всі культурні і спортивні 
заходи.

Все це має стимулювати і молодь йти на 
роботу. Бо працювати у згуртованому колек-
тиві набагато легше і цікавіше. Але, насампе-
ред, ми маємо запропонувати молодим фа-
хівцям належні умови — житло, гідну оплату 
праці, кар’єрну перспективу тощо. Зараз без 
розв’язання цих питань важко буде заціка-
вити молодь. Ефективно має працювати ін-
ститут наставництва. Молоді фахівці дуже 
швидко мають адаптуватися в трудовому ко-
лективі, відчувати себе єдиним цілим з ним. 
Здобутий досвід має передаватися наступ-
ним поколінням. Тільки так можна забез-
печити заводу надійне майбутнє. Крім того, 
держава має звернути увагу на цю проблему, 
вона ж актуальна не лише для нашого заводу, 
а має загальнодержавний статус. Також по-
трібно підвищувати престижність професій, 
які є у авіабудуванні і в цілому у машинобу-
дівному комплексі.

Всім працівникам заводу з нагоди вели-
кого свята я хочу побажати, насамперед, 
здоров’я. Бо без нього нічого іншого не буде. 
А заводу — побільше замовлень не тільки на 

сьогоднішній день, але і на далеку перспек-
тиву, щоб кожен працівник відчував свою за-
вантаженість роботою і бачив свою стабільну 
перспективу. 

–О сновною цінністю нашого підпри-
ємства є його трудовий колектив, — 
впевнений Василь Бушнєв. Без 

колективу ми б не змогли не тільки досягти 
тих успіхів, які зараз маємо, але навіть вижи-
ти в складних умовах, в яких постійно зна-
ходиться економіка України.

Сьогодні перед підприємством постають 
завдання омолодження кадрового складу. 
Разом з тим, на мою думку, цей процес не 
повинен спричинити втрату досвідчених 
працівників, нехай і пенсійного віку, але 
у яких ще є чому повчитись. Молоді кадри 
звісно потрібні заводу, тому що молодь — це, 
передусім, новації. Вона по-іншому дивиться 
на світ, привносить щось своє корисне. Але 
освітній рівень сучасних молодих спеціаліс-
тів, на жаль, бажає кращого. Освітня система 
вже не справляється з цим завданням. Нам 
доводиться на підприємстві «довчати» таких 
спеціалістів.

Відділ головного технолога, в якому я пра-
цюю, є ключовим в інженерній системі під-
приємства. Інженер — це людина, яка має 
вагомий досвід і знання. Навчити працівни-
ка робітничої спеціальності можна за кілька 
місяців, а от на навчання інженера підуть 
цілі роки. Тому без досвідчених працівників 
налагодити роботу інженерної служби не-
можливо.

Інститут наставництва, запроваджений на 
нашому підприємстві, дозволяє гармонійно 
поєднувати, що називається «досвід і моло-

дість». Досвідчені працівники — наставни-
ки — діляться своїм досвідом з молодими 
спеціалістами, «курують» їх певний час, по-
ки ті самотужки не здатні будуть працювати. 
Наше завдання — зберегти потенціал заводу. 
Тому симбіоз молодого і досвідченого поко-
лінь покликаний реалізувати це завдання.

За роки, що я працюю, можна відмітити 
такий етап в науково-технічному прогресі, 
що зачепив нашу службу, як комп’ютеризація 
інженерної справи. Вона суттєво полегшила 
нам роботу. Наприклад, документацію рані-
ше доводилось шукати в архівах, що містили 
паперові носії, і це займало багато часу. А те-
пер на це йде лічений час.

Щодо інших сфер, яких торкнувся науко-
во-технічний прогрес, то тут варто сказати, 
що наше підприємство, як і галузь у цілому, 
до здобуття незалежності були пов’язані тіс-
ними економічними зв’язками з країнами 
СРСР. Потім економічна криза і розрив цих 
зв’язків вплинули на сповільнення розвитку, 
а в деяких випадках і на деградацію підпри-
ємств і цілих галузей. Тому поки західні краї-
ни розвивались, ми намагались зберегти той 
потенціал, який нам залишився у спадок від 
СРСР. Хоча, звісно, певні тенденції ми ігнору-
вати не можемо, як от ту ж комп’ютеризацію, 
електронний документообіг, стільниковий 
зв’язок тощо. Тому перед нами стоїть завдан-
ня освоєння нових технологій більш швидки-
ми темпами, якщо ми не хочемо безнадійно 
відстати.

Ми пишаємось своїм підприємством. Во-
но було ключовим з ремонту літаків типу 
Ан на території всього СРСР і єдине, яке за-
лишилося з трьох відповідних підприємств. 
Ми працюємо, розвиваємось, а інші заводи 

вже перестали існувати… Трудовий колек-
тив, збережений потенціал і близьке розта-
шування розробника — ДП «Антонов» — ось 
ключові фактори, які сприяли тому, що ми 
пережили складні часи.

З нагоди ювілею хочу сказати заводчанам, 
що наше підприємство — головне джерело 
нашого існування. Тож за те, щоб воно ста-
більно працювало, потрібно боротися — шу-
кати нові замовлення, вчасно і якісно їх ви-
конувати. Тоді ми матимемо перспективу на 
довгі роки. 

–Н аше підприємство — невід’ємна 
складова всього промислового 
потенціалу України. Багато про-

мислових підприємств країни під різними 
приводами було знищено. Це велика втрата 
для нашої економіки. І той факт, що авіабудівні 
підприємства, серед яких гордо займає своє 
почесне місце і наш завод, «вижили» — це не 
просто чудо чи випадковість, це — заслуга 
трудових колективів і їхніх керівників. І на 
сьогодні завдання для країни № 1 — вбе-
регти авіабудування. Допоки воно є, буде 
і промисловість, а значить, без перебільшення, 
і країна, — зазначає Віктор Олексишин.

Тому ми, працівники заводу, пишаємось 
своїм підприємством, яке, без перебільшення, 
є одним з «діамантів» в нашій галузі і в цілому 
в країні. Працювати на нашому заводі дуже 
цікаво. Постійно навчаєшся чомусь ново-
му. От у мене, здавалося б, трудовий стаж на 
підприємстві — 41 рік, а ще є чому навчатися. 
Тому не можна бути самовпевненим з одно-
го боку, вважаючи, що все знаєш і тобі «мо-
ре по коліно», а з іншого боку, не потрібно 
недооцінювати власний потенціал — людина 
в космос змогла полетіти, хоча раніше таке 
було просто важко уявити.

Коли поруч з тобою є колеги, які тебе 
підтримають, дадуть пораду, коли є підтримка 
з боку вищого керівництва, то будь-які про-
блеми можна розв’язати. Ми працюємо в одній 
команді. Це головне. Коли є розуміння цього, 
то і працювати легше, і справи краще йдуть.

На сьогоднішній день завод працює впев-
нено, заробітна плата не тільки своєчасно 
виплачується, але і зростає. У нас не тільки 
мови ніхто не веде про скорочений робо-
чий тиждень, як це має місце на багатьох 
підприємствах галузі, а навпаки, ще і додатково 
виходимо працювати, щоб встигнути виконати 
замовлення. Приємно бачити, що є загрузка 
підприємства.

Виконати всі замовлення неможливо без 
згуртованості колективу, без розуміння по-
ставлених завдань. В свою чергу, згуртованості 
колективу сприяють і різні заводські заходи, 
направлені на розвиток робітничого спорту — 
у нас є настільний теніс; граємо у футбол між 
цехами. Як активний вболівальник і гравець 
можу сказати, що за всі роки найсильнішими 
командами були з цехів №№ 10, 7 та 4.

Для заводчан організовують і культурні за-
ходи — різні концерти, виставки творчості 
тощо. От, наприклад, періодично проводиться 
конкурс кулінарної майстерності. Які витвори 
кулінарного мистецтва там можна побачити! 
І після такого розумієш, що ти працюєш не 
просто з колегою — гарним спеціалістом, але 
і талановитою людиною, яка має певні здобут-
ки в тій чи іншій сфері. Тому ми пишаємось 
своїм колективом.

З нагоди свята особливо молодим спе-
ціалістам я бажаю загартувати свій характер 
і мати внутрішню тягу до роботи саме на на-
шому заводі.

А всім працівникам заводу, їхнім родинам 
я хочу побажати безхмарного мирного неба, 
яскравого сонця, життєдайної енергії і всього 
самого найкращого. Також бажаю нашому 
керівному складу наснаги і енергії для того 
аби наше підприємство працювало і розви-
валось; бажаю і надалі проводити частіше 
зустрічі з людьми, щоб мати краще розуміння 
ситуації на підприємстві з одного боку, і три-
мати в курсі справ працівників, з іншого. Всіх 
нам гараздів, з Великим Святом Вас, побра-
тими, друзі і колеги! 

Леонід Кравченко, старший майстер цеху 10  
(51 рік стажу на підприємстві)

Василь Бушнєв, заступник головного технолога 
заводу (25 років стажу роботи на підприємстві)

Віктор Сметанін, заступник технічного директора 
з енергозабезпечення (працює на підприємстві 
з 1996 року)

Віктор Олексишин, бляхар, цех 4, голова 
заводської спілки ветеранів війни і учасників 
бойових дій, учасник бойових дій в Афганістані, 
Почесний авіабудівник України, «Легенда заводу» 
(41 рік стажу на підприємстві)
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Исследовательская работа приносит практическую пользу
Окончание. Начало на с. 1

Заместитель главного техноло-
га АО «МОТОР СИЧ» Константин 
Балушок остался доволен уровнем 
знаний юношей и  девушек. «Их 
новаторские предложения заслу-
живают особого внимания, — ска-
зал Константин Брониславович. — 
Практически все, о чем здесь идет 
речь, в той или иной степени уже 
внедрено в  производство и,  бес-
спорно, приносит определенную 
пользу. Молодые инженеры докла-
дывают уже о результатах, получен-
ных в процессе разработок».

Рассказывает заместитель глав-
ного конструктора АО  «МОТОР 
СИЧ» Юрий Басов:

— Я принимал участие в работе 
всех десяти конференций. Но ны-
нешняя произвела на меня огром-
ное впечатление, уровень докладов 
значительно вырос. Чтения прино-
сят практическую пользу, каждое 
выступление интересно, информа-
тивно. Экспертной комиссии будет 
очень сложно определить победи-
телей.

Доктор технических наук, про-
фессор, директор ЗНТУ Леонид 
Ивщенко при оценке выступлений 
молодых специалистов главным 
критерием считает методологи-
ческий подход к решению той или 
иной проблемы. «Новая методи-
ка — новые результаты. Также сюда 
можно отнести актуальность и воз-
можность практического приме-
нения данного исследования. Во-
вторых, умение отвечать на вопро-
сы и, в-третьих, досконально разби-
раться в своей теме. Например, мне 
понравился доклад Арсена Шапова-
ла, это уровень кандидатской дис-
сертации», — отозвался о молодом 
специалисте Леонид Васильевич.

По итогам Международной конфе-
ренции инженер-конструктор бю-
ро турбин УГК АО «МОТОР СИЧ» 
Арсен Шаповал получил Диплом I 
степени.

— Я в третий раз участвую в на-
учно-технических чтениях и могу 
сказать, что в этом году подобрал-

ся очень сильный состав доклад-
чиков. Такие встречи придают 
особый смысл работе инженеров, 
помогают молодежи творчески 
раскрыться и дают понять, что про-
веденная исследовательская работа 
важна и  необходима. Обсуждение 
некоторых вопросов, которые не 
успели раскрыть во время конфе-
ренции, мы старались завершить 
в неформальной обстановке. Даже 

на отдыхе мы не прекращали дис-
кутировать, а в споре, как известно, 
рождается истина, — уверен Арсен 
Сергеевич.

Инженер-технолог бюро свар-
ки УГМет АО «МОТОР СИЧ» Ми-
хаил Гнатенко получил Диплом II 
степени. Тема его работы: возмож-
ность изготовления авиационных 
деталей методом плазменной на-
плавки из алюминиевых сплавов.

«Аддитивные технологии — пер-
спективное направление, которое 
значительно сокращает материаль-
ные затраты на производство изде-
лий. Это внедрение позволит исклю-
чить такие этапы технологического 
процесса, как изготовление и про-
ектировка пресс-форм, модельной 
оснастки, и минимизировать коли-
чество времени на реализацию кон-
структорских проектов. Упрощается 

ремонт, так как можно заменить 
отдельные сегменты деталей. Это 
новое слово в производстве авиаци-
онной техники», — убежден Михаил 
Олегович.

Доцент кафедры технологии 
авиационных двигателей ЗНТУ 
Дмитрий Павленко, которому бы-
ла вручена Почетная грамота, счи-
тает, что подобные конференции 
полезны для общения преподавате-
лей вузов с руководителями пред-
приятия МОТОР СИЧ. «Совместны-
ми усилиями эффективно решают-
ся вопросы при выборе студентами 
дипломных работ, оформлении на 
практику. Если наши выпускники 
приходят в отдел, где работают ре-
бята, с которыми они встречались 
на конференции, то процесс адап-
тации в  коллективе проходит на-
много быстрее», — уверен Дмитрий 
Викторович.

По оценкам экспертной комис-
сии среди молодых специалистов 
из разных городов Украины Дипло-
мом I степени отмечены Татьяна 
Гараненко («КПИ», г. Киев) и Алек-
сандр Жирков (ГП  «Ивченко-Про-
гресс»), Дипломом II степени — Ев-
гений Еременко (УГК) и  Сергей 
Евсеев (ГП  «Ивченко-Прогресс»), 
Дипломом III степени — Ольга Бо-
ришполец (УГМет), Андрей Царев 
(АО  «Элемент», г. Одесса), Игорь 
Оганян (ЧАО «ФЭД», г. Харьков), 
Мелания Бурда (ЧАО «ФЭД», г. Харь-
ков), Олег Щербаков (АО «Сумское 
НПО», г. Сумы). За участие в науч-
ной конференции Почетными гра-
мотами были награждены моторо-
строители Алена Бережная (ЦАТ), 
Игорь Быков (УГМет), Игорь Гнедаш 
(УЭУиГПА), Виктор Горбенко (УВТ 
ОКБ), Алексей Притула (УВТ ОКБ), 
Мария Матковская (УГТ), а  также 
представители ГП «Ивченко-Про-
гресс» Никита Стахняк, Дмитрий 
Плакущий и Ольга Галенкова, киев-
лянин Дмитрий Конышев (ГП «Ан-
тонов») и одесситка Ольга Немченко 
(АО «Элемент»).

Сергей КОТЛЯР.
Фото Юлии БОРИСЕНКО.

Газета «Мотор Сич»

Константин Балушок

Арсен Шаповал Михаил Гнатенко Дмитрий Павленко

Юрий Басов Леонид Ивщенко

Участники ХI Международных молодежных научно-технических чтений им. А. Ф. Можайского
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ПРОФКОМ ІНФОРМУЄ

«Мелодії барв»
Протягом червня у музеї ДП «АНТОНОВ» проходила виставка робіт народної майстрині Любові Мирославівни Романів, інженера відділу Головного металурга.

Н а виставці були представлені 
вишиті рушники, скатертини, 
сорочки, серветки з орнамен-

тами різних куточків України — По-
ділля, Буковини, Гуцульщини, Лем-
ківщини, а також лемківські писанки 
та прикраси з бісеру.

Цікаво, що мотиви, які відтворені 
на рушниках та вишиванках, наро-
джуються в уяві майстрині. Без усі-
ляких паперових нотаток, почина-
ючи з цікавого для майстрині фраг-
менту, вона створює новий шедевр. 
Таке враження, що ці роботи — не 
вишиті, а намальовані душею.

Сьогодні, у наш стрімкий час, 
важливо зберегти духовність, від-
родити традиції нашого народу, 
наповнити їх сучасним змістом та 
розкрити душу митця оточуючим. 
Для майстра, який відзначається 
самобутністю, особливе значення 
має оцінка глядачів. Це той важіль, 
який спонукає до творчого зростан-
ня, допомагає збиратися на верши-
ну майстерності.

Починаючи з 2002 року, Любов 
Мирославівна Романів брала ак-
тивну участь у виставках-конкурсах 
творчої майстерності працівників 
нашого підприємства, які щорічно 
ініціює Профком ПАУ на ДП «АН-
ТОНОВ». Профспілковий комітет 
завжди приділяє багато уваги твор-
чому розвитку особистості, підтри-
мує бажання кожного стати більш 
досконалою особистістю. Кожного 
року роботи Любові Мирославівни 
займали призові місця, вражали 

і учасників виставки, і глядачів, 
і комісію з культурно-масової ро-
боти Профкому ПАУ на ДП «АНТО-
НОВ». Ці роботи — дзеркало творчої 
душі, вони привносять почуття чо-
гось дуже домашнього, приємного 
та світлого. Завдяки наполегливій 
праці та невгамовному бажанню 
творити, кількість робіт Любові Ми-

рославівни з часом зростала. Ви-
сока оцінка та підтримка нашого 
колективу надихнула її на спробу 
вийти більшу аудиторію. З ініці-
ативи голови профкому ПО ПАУ 
В. П.  Гуски Любов Мирославівна 
Романів взяла участь у міському 
огляді-конкурсі народної творчості 
м. Києва, де зайняла 1 місце.

Профком ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 
запросив Голову ПАУ Я. В. Жугає-
вича відвідати виставку Любові 
Мирославівни. Під час спілкування 
виявилось багато спільного: обидва 
родом з Станіславської, сьогодні 
Івано-Франківської області, після 
закінчення з відзнаками навчаль-
них вищих закладів, життєві шляхи 

одночасно у 1974 році привели їх 
до Києва.

На згадку про цю зустріч Любов 
Мирославівна подарувала Яремі Ва-
сильовичу авторську книгу «А Ві-
гор і Сян течуть…» зі спогадами 
свого батька. Ярема Васильович 
душе зворушливо написав у книзі 
відгуків: «Зі сльозами на очах по-
вернувся у дитинство, до хати моїх 
батьків, діда, бабусі…». Він подяку-
вав за збереження для майбутніх 
поколінь духу земляків та висловив 
впевненість в тому, що ЦК ПАУ бу-
де всіляко підтримувати будь-яку 
ініціативу та індивідуальність, 
створювати умови для розвитку 
творчих прагнень працівників. Він 
запропонував відтворити на сайті 
ЦК ПАУ кольорову галерею робіт 
Романів Любові Мирославівни та 
виказав вдячність за спілкування 
з талантами, бо такі заходи — це та 
робота, що збагачує колектив есте-
тичним світовідчуттям.

Інші відвідувачі виставки також 
зазначали у своїх відгуках, що отри-
мали справжню насолоду від поба-
ченого та відпочивали душею. Тож 
хочеться подякувати Любові Мирос-
лавівні за можливість доторкнутися 
до надзвичайного і побажати твор-
чого натхнення та перемог не тіль-
ки у міському, а й у всеукраїнських 
конкурсах і навіть за кордоном.

Вікторія ГРЕЧУШНА (КВ‑12),  
громадський кореспондент 

профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» 

Ярема Жугаєвич, Любов Романів, Віктор Гуска та члени профкому ПАУ на ДП «АНТОНОВ» на фоні композиції — «Рушникова 
дорога для наших літаків»

В іра пише картини у віль ний від роботи час, бо жи-
вопис — її найбільше захоп лення, яке потребує 
постійного розвитку. Картини виконані у різних 

стилях з використанням акрилової, олійної фарб та 
змішаною технікою.

Деякі картини вже знаходяться у персональних ко-
лекціях в Україні та за кордоном. Картинами Віри за-
хоплюються працівники ДП «ДержККБ «Луч».

Віра також бере активну участь в роботі проф спіл-
кової організації підпри ємства.

За інформацією  
ПО ПАУ на ДП «ДержККБ «Луч»

На ДП «ДержККБ «Луч» знайомство колективу  
з творчістю своїх працівників стає традицією
Організована персональна виставка картин 
Віри Володимирівни Теличко — перекладача 
відділу зовнішніх зв’язків.

Вітання 
з народженням дітей

25 червня 2018 року  
в родині головного редактора газети 

«Авіабудівник України» Олександра Палія 
народилася донька. 

Вітаємо Олександра, його дружину Ірину,  
старшу доньку Діану з народженням Софії,  

бажаємо їм благополуччя, здоров’я  
і сімейного щастя!

ЦК ПАУ
Редакція газети «Авіабудівник України»

26 червня 2018 року  
у голови ПО ПАУ на ДП «Завод 410 ЦА»  

Антона Смородіна та його дружини  
Людмили Мазуркевич народився син Алан.

Вітаємо Антона і Людмилу з цією важливою  
подією в їх житті, бажаємо їм благополуччя,  

здоров’я і сімейного щастя!

ЦК ПАУ
Редакція газети «Авіабудівник України»


