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10 грудня — День заснування Профспілки
авіабудівників України
Шановні спілчани!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди чергової річниці з Дня утворення Профспілки авіабудівників
України!
Історія нашої Профспілки бере
свій початок в ті часи, коли в країні
відбувалися зміна суспільно-політичного ладу і перехід економіки
на ринкові принципи. В ті далекі
і буремні роки цей крок став доленосним для галузі і профспілкового
руху. Це вимагало від нас перейти на
новий рівень профспілкової роботи — від роз’єднаних профспілкових
організацій підприємств до єдиної
всеукраїнської профспілки, покликаної об’єднати і координувати роботу
первинних організацій підприємств
авіаційної промисловості України,
надавати їм практичну допомогу.
Зберегти галузь, максимально
зберегти робочі місця, захистити
людину праці — таку непросту мету поставили перед собою делегати Установчого з’їзду Профспілки
10 грудня 1991 року. Життя продемонструвало, що учасники Установчого з’їзду Профспілки ухвалили
тоді вірне і важливе рішення. Адже
незважаючи на всі складнощі, наша
галузь збереглась і переважна більшість підприємств галузі продовжують працювати на благо держави.
На даний час наша Профспілка, без
перебільшення, є однією з найактивніших в профспілковому русі.
Сьогодні, так само як і у 1991 році, профактив докладає максимум
зусиль для збереження і розвитку галузі, кожного підприємства; захищає

«Профактив докладає максимум зусиль
для збереження і розвитку галузі,
кожного підприємства; захищає трудові,
соціально-економічні права та законні
інтереси як безпосередньо, так і через
систему соціального діалогу.»
Ярема Жугаєвич
трудові, соціально-економічні права
та законні інтереси як безпосередньо, так і через систему соціального
діалогу — укладення Генеральної Угоди та Галузевої Угоди авіаційної промисловості, колективних договорів.
Наша Профспілка є одним з ключових ініціаторів і прибічників якнайшвидшого ухвалення Програми
розвитку галузі, розробленої найкращими авіаційними фахівцями
країни. Ми переконані, що саме
реалізація цієї Програми має стати пріоритетом в діяльності Уряду,
профільних міністерств, відомств,
ДК «Укроборонпром» і кожного підприємства. Це — «дорожня карта»
збереження і сталого розвитку галузі.
При цьому ми засуджуємо будь-які
контр-протекціоністські заходи,
направлені на надання преференцій прямим та опосередкованим
конкурентам наших підприємств.
Авіаційна держава не може дозволи-

ти собі за гроші платників податків
купувати продукцію в інших країнах,
якщо така продукція виробляється її
власними підприємствами.
В Профспілці, як і в цілому у всій
нашій галузі, зібрався цвіт нашої
держави: енергійні, толерантні
і мудрі фахівці своєї справи. Це дозволило нашій високотехнологічній
авіабудівній галузі не тільки вижити
у важкі часи економічних криз, але
і практично постійно нарощувати
обсяги виробництва, що в свою
чергу позитивно вплинуло на соціально-економічне благополуччя
працівників галузі та їхніх родин.
Наші підприємства випускають конкурентоздатну високотехнологічну
продукцію, а фахівці користуються
високим попитом на ринку праці.
Наше завдання в цьому контексті,
аби наші фахівці мали мотивацію
працювати в Україні, а не шукали
кращої долі закордоном.

Профспілка авіабудівників України ніколи не зупинялася на досягнутому, а намагається через соціальний діалог збільшити рівень
заробітної плати та обсяг існуючих
соціальних гарантій, запровадити
новації.
Профспілка авіабудівників України завжди була і є на сторожі інте
ресів найманих працівників і галузі.
Ось і зараз наша Профспілка веде
перемовини щодо укладення Галузевої Угоди на новий термін. Варто
відзначити, що за останній рік соціальний діалог з нашими партнерами
значно посилився, тому є всі підстави вірити у те, що нову Галузеву
Угоду ми підпишемо вже до кінця
року. Галузева Угода є дороговказом
для всіх профспілкових організацій
при розробці і укладенні колективних договорів.
Разом з тим, нас турбує соціальноекономічна ситуація в країні, яка

не дозволяє з оптимізмом дивитися
у майбутнє, оскільки життя більшості людей найманої праці не покращується, а навпаки — погіршується. Безкінечне і неконтрольоване
зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги з постачання природного газу, транспортні
послуги, збільшення цін на ключові
товари народного споживання — все
це зводить нанівець наявне по галузі
зростання заробітної плати. Саме
тому профспілки України, у т.ч. і ПАУ
висунули Уряду низку своїх вимог
щодо захисту соціально-економічних інтересів членів профспілок.
Сьогодні, із запровадженням в
низці регіонів країни воєнного стану,
робота підприємств галузі може змінитися під оборонні потреби країни.
Разом з тим, ми маємо пам’ятати,
що і в умовах воєнного стану трудові
і соціально-економічні права громадян мають дотримуватись.
За роки існування Профспілка авіабудівників України змогла
накопичити достатній теоретичний та практичний досвід, стала
невід’ємною частиною всеукраїнського і світового профспілкового
руху.
Спільними зусиллями ми подолаємо всі труднощі і зможемо гідно
представляти інтереси членів Профспілки.
Дякуючи профактиву за плідну
роботу, бажаємо всім членам Профспілки життєдайної енергії і витримки, оптимізму і успіхів у роботі, активної громадянської позиції.
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

Колектив ДП «АНТОНОВ» ухвалив новий Колективний договір

Серед його новацій — норми, спрямовані на збереження цілісності підприємства та захист його працівників від зовнішніх втручань.
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жовтня 2018 року на конференції трудового колективу ДП «АНТОНОВ»
було ухвалено Колективний договір (КД) на 2018–2020 роки 391
голосом «за». Проти були четверо
працівників. Попередній документ,
укладений 2015 року, складався з 7
розділів і 28 додатків до нього. Новий містить 8 розділів і 26 додатків.
Вперше один з розділів — сьомий
— присвячений специфіці вимог
авіапрацівників (тих, хто безпосередньо виконує транспортні польоти на літаках АТП).
За словами голови ПО ПАУ на ДП
«АНТОНОВ» Віктора Гуски, документ вперше погодив і збалансував
зобов’язання адміністрації підприємства та вимоги працівників,

«Підприємство „АНТОНОВ“ міцно стоїть на ногах. У нас достатній запас міцності, в тому
числі, фінансової», — підкреслив Президент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець

інтереси яких сьогодні представляють шість профспілок, що діють
на підприємстві. Пропозиції та зауваження працівників підрозділів,
які надійшли під час обговорення
КД, викладені на 46 сторінках «Заходів з реалізації пропозицій та зауважень, які надійшли в ході підготовки конференції з укладення КД
2018–2020 року». Заходи після затвердження Президентом ДП «АНТОНОВ», почнуть реалізовуватись.
«Одна з новацій КД — норми,
спрямовані на збереження цілісності підприємства, враховане право
працівників на захист від зовнішніх
втручань, захоплень, реорганізацій
та інших подій, які можуть порушити стабільну роботу (розділи 5 та
2.7)», — уточнив В. Гуска.

Він вважає, що цей Колдоговір —
крок вперед у розвитку взаємовідносин роботодавця та найманих
працівників. Вперше в цьому документі прописані 38 пунктів по гарантіям та пільгам для працівників,
не передбачені вітчизняним законодавством. На вимогу працівників до
додатку № 4 КД «Перелік документів
з оплати праці» додані повні тексти
зазначених документів.
Розділ 5 (пункт 19) передбачає
норму про те, що в разі погіршення
економічного та соціального стану
працівників, трудовий колектив та
профспілки мають право вимагати
в органах управління ДП «АНТОНОВ»
розірвання контракту з керівником
підприємства.
Закінчення читайте на стор. 2
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

За рік «АНТОНОВ»
став сильнішим

Відбулось
чергове
засідання
Президії ЦК
ПАУ

Профком первинної організації ПАУ
на ДП «АНТОНОВ» звітував про роботу перед
делегатами профспілкової конференції.

З

авдяки наполегливій праці
профкому було напрацьовано та узгоджено з работодавцем Колективний договір
на 2018–2020 року. Цього року
тричі (в березні, травні, жовтні) зростала зарплата. Середня
зарплата штатних працівників
нашого підприємства в жовтні
становила 15,1 тисячу гривень.
Про це під час конференції
27 листопада повідомив голова
профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ» В. П. Гуска. Він наголосив,
що поточний рік був дуже насичений профспілковими подіями.
Представники профкому брали
активну участь у роботі комісії
«Укроборонпрому» з підготовки
стратегії розвитку підприємства.
Було започатковано навчання
профспілкових кадрів та профактиву на семінарах Федерації
профспілок України (ФПУ). Члени
профкому та профактив впроваджували політику підприємства
в сфері професійного розвитку та
збереження кадрового потенціалу, беручи участь у роботі комісії
з атестації працівників підприємства. Наступного року «ударним
резервом» повинна стати комісія
профкому по роботі з молоддю,
для навчання якої будуть залучені лектори інституту соціального
партнерства ФПУ. Це дозволить
поєднати молодіжний ентузіазм
з профспілковою грамотністю
та обізнаністю, залучити нових
членів профспілки. «Молодь
не йде до нас, бо немає досвіду
громадської роботи, не розуміє,
що разом ми — сила», —зазначив
голова ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ». Наприкінці звіту він зробив акцент на тому, що спільна
робота цього року над реальними
проблемами дозволила зробити
ДП «АНТОНОВ» сильнішим.
Заступник голови профкому
В. Н. Канцедалов зазначив, що,
зокрема, в рамках виконання
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грудня п. р. відбулося
засідання Президії ЦК
ПАУ. Вів засідання Голова Профспілки Ярема Жугаєвич.
На початку засідання він привітав всіх присутніх з 27 річницею
з Дня створення Профспілки.
Учасники засідання обговорили низку ключових питань
порядку денного. Серед найважливіших — укладення Галузевої
Угоди авіаційної промисловості
на наступний період та затвердження основних завдань
колективно-договірної роботи
ПАУ на 2019 рік. Голова ПАУ поінформував присутніх про хід
перемовин зі сторонами соціального діалогу щодо затвердження
Галузевої Угоди на новий термін.
Він зазначив, що практично по
всіх спірних питаннях знайдено
компромісне рішення. Ключовим
питанням перемовин наразі є
розмір мінімальної тарифної
ставки 4 сітки. Профспілкова
сторона пропонує її встановити
у розмірі 150 % від прожиткового
мінімуму.
Члени Президії ЦК ПАУ підбили підсумки спортивно-масової роботи в ПАУ за 2018 рік та
обговорили заходи щодо організації спортивно-масової роботи
у 2019 році. Учасники дискусії
обговорили пропозиції щодо введення деяких змін у змаганнях
з гирьового спорту та армспорту,
проведення командного заліку
тощо.
Також під час засідання Президії ЦК ПАУ було розглянуто
питання щодо підбиття підсумків
навчання профспілкових кадрів
і активу ПАУ у 2018 році та зав
дання щодо організації навчання
у 2019 році.
Президія ЦК ПАУ розглянула
і інші питання поточної діяльності, ухвалила відповідні
рішення.

Колектив ДП «АНТОНОВ» ухвалив новий
Колективний договір

Національний авіаційний університет
і ДП «ЗАВОД 410 ЦА» підписали договір
про партнерство

Закінчення. Початок на стор. 1
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Фото: А. Тимощенка

Крім того, доповнений розділ 2
КД щодо гарантій для колективу
при зміні організаційно-правової
форми підприємства, який викликав багато дискусій і обговорень.
«Підприємство «АНТОНОВ» міцно стоїть на ногах. У нас достатній
запас міцності, в тому числі, фінансової», — підкреслив Президент ДП
«АНТОНОВ» Олександр Донець.
В своєму виступі він зазначив,
що середньомісячний коефіцієнт
льотної готовності флоту авіапідприємства цього року збільшився
на 7,1 % у порівнянні з минулим.
Очікується, що чистий прибуток
від діяльності авіапідприємства ДП
«АНТОНОВ» за результатами 2018
року зросте на 11,6 % в порівнянні
з аналогічним показником минулого року. «Станом на вересень

середня зарплата працівника ДП
«АНТОНОВ» становила понад 11 тис
грн, а з 1 жовтня, після збільшення
тарифних окладів на 20 %, перевищить 15 тис грн. Цей показник
вперше за кілька останніх років
перевищив показник середньої
офіційної зарплати по м. Києву.

Підприємству вдалося призупинити відтік кадрів, цей показник
у порівнянні з даними за 9 місяців
2017 року зменшився втричі», —
сказав Олександр Донець.
Вікторія КОВАЛЬОВА,
головний редактор газети «Антонов»

заходів по зауваженням минулої
профспілкової конференції, завершено ремонт приміщень КВ‑3,
завершено будівництво нової автостоянки та отримані дозвільні
документи на в’їзд та виїзд з неї,
введено в експлуатацію нову
прохідну, розроблені системи наставництва та адаптації молодих
робітників. Наразі на підприємстві встановлюються термінали
Ощадбанку та інше.
Делегат конференції — Президент ДП «АНТОНОВ» О. Д. Донець
проінформував, що, як керівник
підприємства, проводить зустрічі
з колективом кожні півтора — два
місяці, прислухається до критики та пропозицій. Він зазначив,
що нині ведеться робота з відновлення радіомовлення, цього
року планується завершення
будівництва даху будинку по
вулиці Туполева, 5а, басейну
у ДОК «Антей», ремонту будиночків туристичної бази «Перевал».
Наступного року передбачається
сертифікувати підприємство як
замовника, завантажити його
роботою з БРЕО, одержати держзамовлення.
Голова ПАУ Ярема Васильович
Жугаєвич підтримав задовільну оцінку роботи профкому ПО
ПАУ і вручив подяки профактиву ДП «АНТОНОВ» за активну
громадську роботу та сумлінну
працю в профспілковій роботі та
нагородив керівництво підприємства та профком ПО ПАУ на ДП
«АНТОНОВ» дипломом призера
рейтингу виробничих показників та дипломом «Дитинство на
долонях». Ярема Васильович побажав адміністрації підприємства
повернути впевнену першість
в авіабудівній галузі по рівню
зарплати.
Вікторія ГРЕЧУШНА,
громадський кореспондент
профкому ПО ПАУ
на ДП «АНТОНОВ», КВ‑12

грудня 2018 року, у Міжнародний день цивільної авіації
в Національному авіаційному
університеті відбулась урочиста
церемонія підписання Договору
про партнерство і співробітництво
між Національним авіаційним
університетом та Державним підприємством «ЗАВОД 410 ЦА».
Від Національного авіаційного
університету Договір підписав
ректор НАУ Ісаєнко В. М., від
Державного підприємства «ЗАВОД
410 ЦА» — Генеральний директор
заводу Ганькевич В. В.
На урочистостях виступили:
підписанти договору, а також
директор Навчально-наукового
аерокосмічного інституту Дмитрієв С. О., директор Інституту
ІКАО Суслова Г. А., завідувач
кафедри технологій виробництва

та відновлення авіаційної техніки
Кудрін А. П., начальник цеху № 6
ДП «ЗАВОД 410 ЦА», випускник
2010 року НАУ Сухенко І. В.
За багаторічну співпрацю між
НАУ і ДП «ЗАВОД 410 ЦА» Генерального директора заводу Ганькевича В. В. відзначено Почесною
грамотою за особливі заслуги
перед Національним авіаційним
університетом. На знак поваги та
партнерства сторони обмінялися
символічними подарунками.
Вітаємо всіх працівників цивільної авіації, викладачів та студентів Національного авіаційного
університету з Міжнародним днем
цивільної авіації! Чистого неба
і високого польоту!
За інформацією
сайту підприємства
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В ЦЕНТРІ УВАГИ

Твердое анодирование: шаги к успеху
на Волчанском агрегатном
Н

а гальваническом участке цеха
33/34 ЧАО «ВАЗ» практически
завершились работы по внедрению в серийное производство
очередного из семейства покрытий
алюминиевых сплавов — твердого анодирования. Необходимость
в его освоении была продиктована появлением семейства новых
перспективных агрегатов, в составе
которых имеются детали из алюминиевых сплавов, имеющих в свою
очередь, поверхности, к которым
предъявляются требования высокой
износостойкости, коррозионной
стойкости или электроизоляционные свойства.
Именно таким набором свойств
и обладает твердое анодирование.
До этого номенклатура деталей
с твердым анодированием была
маленькой, и само покрытие выполнялось на ГП «ФЭД». Само покрытие
известно достаточно давно, но для
получения качественного покрытия
требуется особое, тщательное выполнение подготовительных операций: как механических, так и химических. Технологические службы
завода при освоении столкнулись
с множеством «подводных камней»

Среди гальваников можно выделить Чигринову Н. В., Ткаченко И. А., выполняющих
анодирование сложных деталей
этого капризного покрытия. Для
примера — покрытие не ложится
на поверхности, имеющие не удаленные механически окисления по-

сле проволочно-вырезного станка,
на поверхности, имеющие втирание паст и абразива, доведенные
предварительно с применением

абразивных паст. Технологам-механикам и технологам-гальваникам
пришлось провести не одну серию
опытных работ, чтобы получить
положительный результат. Можно
выделить таких технологов ОГМет
как Кулаченко Т. П., Пономарева С. С., Олейникова Н. В. Особенно
можно выделить технолога ОГТ Кишинец В. М., проявившую особое
старание в поиске эффективных
механических способов подготовки
поверхностей под твердое анодирование. Среди гальваников можно
выделить Чигринову Н. В., Ткаченко И. А. (на фото), выполняющих
анодирование сложных деталей. На
сегодня у технологических служб
завода есть понимание как должен
выглядеть технологический процесс
получения годных деталей. В настоящее время освоено покрытие на
ряд деталей Луцкого авиаремонтного завода, успешно выполнен
внешний заказ по твердому анодированию деталей компрессора
для «Турбогаз», расширяется список
деталей собственного производства.
Николай ПАРФЕНЮК,
зам. главного металлурга ЧАО «ВАЗ»

Ветерана завода «ФЭД» М. В. Жебракова
тепло поздравили с юбилеем
4
декабря ветерану завода, одному из основателей киностудии «ФЭД-фильм» М. В. Жебракову исполнилось 85 лет. На
«ФЭДе» Михаил Владимирович
проработал всю свою жизнь, около
50 лет. И большую часть этой жизни
посвятил фотографии и любительскому кино.
Идея создать свою киностудию
пришла в 1963 году, когда заводские кино- и фотолюбители
в БТИ предприятия обнаружили
исправную и бесхозную 16-миллиметровую кинокамеру «Адмирал
электрик» и никому не нужный кинопроектор и оборудование, пролежавшее под снегом на складе ОКСа
более трех лет.
Свою любительскую лабораторию аматоры кино разместили в техбюро. Сначала снимали
фильмы о передовиках, ветеранах,
спортсменах, а затем, по просьбе
директора завода Леонида Степановича Рыжова, о культуре на
производстве.
Когда первый такой фильм показали на директорской оперативке,
«Фитиль» отдыхал. Провинившимся за свою бесхозяйственность руководителям пришлось долго краснеть, а директор был так доволен,
что тут же издал приказ о создании
киностудии «ФЭД-фильм» и подписал счета на приобретение необходимой аппаратуры. Леонид Степанович помог приобрести пленку, но
с условием, что киношники в своих
фильмах будут не только вскрывать
недостатки, но и вдохновлять работников предприятия на трудовые
подвиги.
Съемочную площадку энтузиасты
организовали в вестибюле рабочей
столовой, а фильмы демонстрировали на стене заводской проходной.
Творческие планы утверждались

Сергій Чернов, голова Харківської
обласної ради вручає Олександру
Антоненку Почесну грамоту Верховної
Ради України у пристуності голови
Харківської ОДА Юлії Світличної

Заслуги
Олександра
Антоненка
визнані
державою

У

Харківському Будинку рад
відбувся урочистий прийом з нагоди Дня місцевого
самоврядування. Самоврядців
області з професійним святом
привітали голова Харківської
обласної ради Сергій Чернов та
губернатор області Юлія Світлична.
На ньому в числі інших за плідну багаторічну роботу, вагомий
особистий внесок у соціальноекономічний розвиток Харківського регіону, високий професіоналізм та відданість справі
Почесною грамотою Верховної
Ради України був нагороджений
депутат Харківської обласної ради, голова правління ПРАТ «ВАЗ»
Олександр Антоненко. З чим
його і вітаємо!
За інформацією
газети «ВАЗ-ІНФО»

На «ФЭДе»
Михаил
Владимирович
проработал всю
свою жизнь,
около 50 лет.
И большую
часть этой
жизни посвятил
фотографии
и любительскому
кино
в парткоме. Всего заводскими аматорами кино М. Жебраковым,
В. Малаховым, С. Богданисом
и А. Ломовацким было снято более тридцати фильмов.
Л. С. Рыжов всячески их поддерживал. Однажды, в знак благодарности, киношники предложили
директору снять фильм о нем и написать текст. «Не надо, — сказал
Рыжов. — Обо мне и так много пишут. Пишут, что я разбазариваю
народные деньги на строительство
клуба». По жалобам «доброжелателей» на предприятие была организована проверка. Когда вышестоящее начальство увидело масштабы
строительства, на первом же совещании была дана команда всем
директорам брать с Рыжова пример. Клуб, как и киностудия, создавались, прежде всего, для людей.
Творческий порыв любителей
кино руководство завода поощряло интересными командировками
в разные уголки Союза. Выезжая

в экспедиции за счет средств предприятия, фэдовцы первыми из
харьковчан освоили подводную
съемку, благодаря чему о нашей
киностудии узнал весь город, а потом и страна.
В 1975 году «ФЭД-фильму» присвоили звание народной любительской, что дало право Харькову
называться столицей аматорского
кино.
С тех пор прошло много лет.
Сейчас М. В. Жебраков на пенсии.
Несмотря на преклонный возраст
своему увлечению он не изменил.
Его часто можно увидеть в Ботаническом саду с фотоаппаратом, на
городских фотовыставках и литературных вечерах.
С большим удовольствием Михаил Владимирович сотрудничает
с заводской газетой, пишет свои
воспоминания о киностудии, коллективе, в котором раньше работал,
об экспедициях на Сахалин и Байкал. В редакции с теплотой в сердце

мы называем его «Мишель», это
придуманный им самим его творческий псевдоним.
4 декабря мы побывали у ветерана в гостях. Сюрпризом стал
не только наш визит, но и оригинальная открытка, сделанная типографией с помощью современных
технологий. От имени администрации и профсоюзного комитета Михаилу Владимировичу подарили
цветы и вручили премию, передали
огромный привет и подарки от его
бывших коллег.
Юбиляру пожелали оставаться
полным сил и здоровья, быть счастливым и прожить еще много лет
в кругу родных и близких. И пусть
дело, которому он до сих пор отдает все свое свободное время, приносит радость и желание новых
творческих свершений!
Инна ПИДЯК,
главный редактор газеты
«Фэдовец»

P.S. ЦК ПАУ і редакція газети
«Авіабудівник України» приєднуються до вітань і бажають
Олександру Анатолійовичу
Антоненку наснаги і подальших
успіхів в розвитку промислового
потенціалу регіону і відстоювання інтересів громади.

КБ «ЛУЧ»
продемонстрував
розробки
на EDEX-2018

Д

ержавне підприємство
«Держ ККБ «ЛУЧ» взяло
участь у міжнародній вис
тавці оборонної та військової
промисловості «EDEX-2018», яка
вперше проводиться в Єгипті, де
продемонструвало свої новітні
розробки, в тому числі і сучасний переносний протитанковий
ракетний комплекс.
«EDEX‑2018» проходив у Міжнародному виставковому центрі
в Каїрі з 3 по 5 грудня 2018 року
під патронатом президента Абдель Фаттаха ель-Сісі. Виставка
була організована міністерством
оборони та військової промисловості спільно з британською
компанією Clarion Events.

4

Авіабудівник України

№ 2 3 (2 8 0), г руд е н ь 2 018 р о к у

СОЦІУМ

Команда ГП «ХМЗ «ФЭД» стала победителем
Спартакиады авиастроителей Харькова

24

октября на базе ГП «ХМЗ
«ФЭД» и в легкоатлетическом манеже ХОО ФСО
«Динамо» прошла XV юбилейная
Спартакиада предприятий авиационной промышленности Харькова, посвященная Дню машиностроителя Украины. Спортсмены
трех родственных предприятий —
ГП «ХМЗ «ФЭД», АО «ФЭД» и ГП
«ХАКБ» соревновались в ловкости,
силе и мастерстве в семи видах
спорта — шашки, шахматы, настольный теннис, домино, пулевая
стрельба, гиревой спорт и минифутбол.
В 9.00 в конференц-зале завода
состоялся парад открытия Спартакиады. Поздравить участников
соревнований пришли заместитель директора по кадрам
и социальной сфере В. П. Апухтин, председатель профкома
В. Т. Тындик, его заместитель
по работе с молодежью И. Ю. Величко; председатель профкома
АО «ФЭД» О. Ю. Носова, заместитель главного инженера ГП
«ХАКБ» В. В. Войтенко, председатель профкома этого предприятия С. И. Гордиенко. В своих
выступлениях они пожелали всем
спортсменам успехов в борьбе за
призовые места, счастья и здоровья… И пусть победит дружба.
К концу дня определились победитель и призеры. Первое место
заняла команда ГП «ХМЗ «ФЭД».
Наша команда показала лучшие
результаты в шахматах, настольном теннисе, пулевой стрельбе,
гиревом спорте и домино, заняв
в этих видах спорта первые места.
Второе место у нас по шашкам
и третье по мини-футболу.
Команда ГП «ХАКБ» в Спартакиаде авиастроителей Харькова
заняла второе место. Наши соперники показали лучшую подготовку по шашкам (первое место)
и заняли вторые места в настольном теннисе, пулевой стрельбе,
шахматам, гиревом спорте, домино и в футзале.
Третье место заняла команда
АО «ФЭД». Футболисты предприятия вывели свою команду
на первое место по футзалу,
опередив спортсменов ГП «ХАКБ
и ГП «ХМЗ «ФЭД». По остальным
видам команда корпорации заняла почетные третьи места.
Завершилась Спартакиада награждением. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами соответствующих
степеней, кубками и денежными
премиями. А в командных соревнованиях по семи видам спорта —
медалями в личном первенстве за
первое, второе и третье места.
После церемонии награждения
спортсменов поблагодарили за
участие, пожелав им дальнейших
успехов в труде и спорте и напомнили, что олимпийский девиз
говорит о том, что главное — это
не победа, а участие.
Николай РЕВЕНКО,
главный судья соревнований

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У ГРУДНІ
1 ГРУДНЯ

ПАЩЕНКО
Олександр Юрійович
Заступник генерального директора
ДК «Укроборонпром»
4 ГРУДНЯ

КОВАЛЬЧУК
Валентина Іллівна
Голова ПО ПАУ на ЛВЗ ПАТ «Мотор Січ»
8 ГРУДНЯ

ДЕРЕВ’ЯНКО
Валентина Василівна
Ветеран ПАУ
8 ГРУДНЯ

КРИВОВ
Георгій Олексійович

Первое место заняла команда ГП «ХМЗ «ФЭД»

Голова правління — генеральний директор
ПАТ «УкрНДІАТ»
9 ГРУДНЯ

АБРАМОВ
Олександр Миколайович
Голова ПО ПАУ
у ПАТ «НТК «Електронприлад»
9 ГРУДНЯ

ЛЕВИЦЬКИЙ
Микола Григорович
Голова правління ПАТ «Електроавтоматика»
17 ГРУДНЯ

КОЗИРЄВ
Сергій Федорович
Ветеран ПАУ

Команда ГП «ХАКБ» в Спартакиаде авиастроителей Харькова заняла второе место

19 ГРУДНЯ

ГАЖО
Олександр Гаврилович
Голова ПО ПАУ у ПАТ «Точприлад»
21 ГРУДНЯ

СЕМЕНЦОВ
Віктор Федорович
Віце-президент — виконавчий директор
ДП «АНТОНОВ», член ЦК ПАУ
25 ГРУДНЯ

СУРОВЦЕВ
Олександр Юрійович
Віце-президент Асоціації «Укравіапром»
Друкується за інформацією
управління справами виконавчого апарату
Центрального Комітету ПАУ

Третье место заняла команда АО «ФЭД»
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