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Чи є шанс 
у серійного 
виробництва 
літаків?

Фахівці ДК «Укроборонпром» 
та ДП «Антонов» увійдуть 
до новоствореної спільної робочої 
групи, яка упродовж місяця має 
розробити програму розвитку 
підприємства.

Т аке рішення стало результатом 
робочої наради на ДП «Анто-
нов», який входить до складу 

ДК «Укр оборонпром», проведення 
якої ініціював Генеральний дирек-
тор Концерну Павло Букін.

«Ключовим механізмом розвит
ку підприємства має бути чіт-
кий план розвитку «Антонова». 
«Антонов» є лідером авіаційного 
кластеру «Укроборонпрому», як 
провідний інноваційний центр 
авіабуду вання світового рівня. 
Цей план має бути розроблений 
робочою групою, до  складу якої 
увійдуть фахівці «Антонова» та 

«Укроборон прому». І одним із за-
вдань Концерну є забезпечення 
можливості опанування «Антоно-
вим» нових компетенцій у співп-
раці із міжнародними партнерами. 
«Антонов» здатний стати ланкою 
у  міжнародному ланцюгу авіабу-
дування», — заявив під час наради 
Павло Букін.

Генеральний директор «Укр
оборонпрому» акцентував увагу 
на  необхідності випуску літаків 
в  інтересах Міноборони України. 
Це дозволить створити принципо-
во нові зразки літаків, які значно 
розширять можливості Збройних 
Сил України.

Це був перший візит керівника 
«Укроборон прому» Павла Букіна 
на  підприємство, яке входить до 
складу Концерну.

Прес-служба ДК «Укроборонпром» 

Державний концерн «Укроборонпром» 
створює робочу групу для розробки програми 
розвитку підприємства «Антонов»
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Гендиректор Концерну  «Укроборон пром» Павло Букін виступає перед учасниками 
робочої наради на ДП «Антонов», яке входить до складу Концерну

Кадрові призначення

Державні нагороди

Заступник Міністра економічно-
го розвитку і торгівлі України Юрій 
Бровченко Указом Президента 
України від 1 березня 2018 року 
призначений головою Між відомчої 
комісії з питань обороннопромис-
лового комплексу. Раніше цю по-
саду займав Олег Гладковський, 
перший заступник Секретаря РНБО 
України.

Президент України своїм Ука-
зом №  59/2018 «Про відзначення 
державними нагородами України 
з нагоди Міжнародного жіночого 
дня» за значний особистий внесок 
у  соціальноекономічний, науко-
вотехнічний, культурноосвітній 
розвиток Української держави, 
зразкове виконання служ  бового 
обо в’язку та багаторіч ну сумлін-
ну працю нагородив групу жінок. 
Серед них — ШЕВЕРДІНА Ірина 
Федорівна — провідний інженер
технолог управління акціонерного 
товариства «ФЕД», м. Харків. Її бу-
ло нагороджено медаллю «За пра-
цю і звитягу».

Вітаємо Ірину Федорівну з цією 
високою державною нагородою, 
бажаємо їй подальших успіхів у 
роботі, а  також всіляких гараздів 
у житті. Ми пишаємось, Вами, Іри-
но Федорівно!

Редакція газети  
«Авіабудівник України»

Представники ДП «АНТОНОВ» ознайомилися з проектом 
побудови авіазаводу в Королівстві Саудівської Аравії
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Президент ДП «Антонов» Олександр Кривоконь та технічний директор — головний інженер ДП «Антонов» Сергій Бичков спільно 
з колегами з Саудівської Аравії обговорюють питання будівництва технопарку

Ц ей проект має стати частиною 
програми науковотехнічної 
розбудови міста Таіф, що розта-

шоване на заході КСА. Про  її початок 
в жовтні 2017 року офіційно повідо-
мив Король Салман ібн А бдул-
Азіз Аль Сауд. Програма включає 
в себе побудову промислового та 
університетського містечок, житло-
вого кварталу на 10 000 помешкань, 

міжнародний аеропорт. Технопарк 
буде зведено в кооперації з Науко-
воТехнологічним Центром імені 
Короля Абдулазіза, який є одним з 
ключових партнерів за програмою  
Ан132. До складу технопарку уві-
йдуть: літакобудівний завод з аеро-
дромом, підприємство з виготов-
лення сонячних панелей, сонячна 
електростанція. Компанія TAQNIA 

Aeronautics та ДП «АНТОНОВ» пра-
цюють над технікоекономічним об-
ґрунтуванням побудови авіаційного 
заводу за участю західних експертів. 
Розпочати будівництво підприємства 
планується в 2019 році, термін побудо-
ви — 9 місяців, а складання серійних 
Ан132 має бути запущене в 2021 році.

За інформацією ДП «Антонов»

В продовження теми щодо нала-
годження серійного виробни-
цтва літаків варто сказати, що 

є «прогрес» — перший заступник 
Міністра економічного розвитку і 
торгівлі пан Нефьодов у відповідь 
на лист Профспілки авіабудівників 
України зазначив, що затвердити 
Стратегію розвитку галузі до 2022 
року поки неможливо, бо її проект 
проходить подальші узгоджен-
ня в стінах самого Міністерства: 
«26.01.2018 року у Мінекономроз-
витку відбулося засідання робочої 
групи з підготовки проекту Стра-
тегії відродження українського 
авіабудування на період до 2022 
року. Під час засідання обгово-
рювалися питання можливості 
доопрацювання проекту Стра-
тегії з урахуванням зауважень, 
наданих під час погодження із 
заінтересованими центральними 
органами виконавчої влади та 
підприємствами. На сьогоднішній 
день підготовлений проект роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Стратегії 
відродження українського авіа-
будування на період до 2022 року 
та визнання такими, що втратили 
чинність, розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 
2008 року № 1656 і від 1 липня 
2009 року № 734». Проект розпо-
рядження Уряду України разом із 
доопрацьованим за результатами 
засідання проектом Стратегії під-
готовлений до подання Кабінето-
ві Міністрів України та проходить 
внутрішнє узгодження в Мінеко-
номрозвитку».

Ми очікуємо якомога найшвид-
шого затвердження Стратегії і 
всіх документів, які необхідні 
для того аби вона «запрацювала». 
Адже якщо наша галузь проголо-
шена однією з пріоритетних для 
економіки країни, то в умовах 
глибокої соціально-економічної 
кризи рішення з таких справ ма-
ють ухвалюватися оперативно! 
А ми знову маємо туманні пер-
спективи. А в цей час ЗМІ просто 
наводнили публікації про жахли-
вий стан вітчизняного авіабуду-
вання. Можливо, десь і перебіль-
шені з політичних міркувань тих 
чи інших замовників публікацій. 
Але ж регулярно спілкуючись з 
працівниками підприємств га лузі, 
ми бачимо, що ситуація в галузі 
дуже критична, і не можемо на 
це заплющувати очі. Час плине і 
вже роками ніхто чекати не буде. 
Отже, до затвердження Стратегії 
розвитку галузі залишилось … 
днів? 

Нещодавно, під час візиту до Королівства Саудівської Аравії, делегація ДП «АНТОНОВ» на чолі з Президентом 
підприємства О. Г. Кривоконем ознайомилась з проектом побудови технопарку, в рамках створення якого планується 
організувати серійне виробництво нового багатоцільового літака Ан‑132.



С еред яскравих, різнобарвних 
витворів мистецтва — ікони, 
пейзажі та інші картини, вишиті 

нитками й бісером; рушники, мере-
живні серветки, скатертини; робо-
ти, виконані в техніці макраме, і, 
звичайно ж, сорочкивишиванки — 
цариці українського народного де-
коративного мистецтва.

Артемівські майстрині вкотре 
довели, наскільки талановиті наші 
жінки, всебічно обдаровані, неза-
лежно від обраного фаху й посади — 
зі співочою душею, яка прагне гар-
монії й творчої реалізації!

Серед майстринь  — Акінши-
на   Є. М. (ц. 089), Баринова  І. Е. 
(ц. 004), Гончар В. Я. (ц. 088 (В АСУВ), 
Діденко Л. (ЦТІ), Каминіна Н. А. 

(ц. 033), Колишко М. В. (ц.  052), 
Кузьменко Н. (СК «СО КОЛ»), Ле-
щенко Л. (ц.  028 (відділ головно-
го механіка), М алюшенко В. С. 
(ц.  054 (бухгалтерія), Мікуль-
ська В. С. (ц.  089), Мигидко О. В. 
(ц. 028 (ВГМ), Овчар О. Л. (ц. 056), 
Стогній А. Ю. (Профком), Страж-
ник С. С. (ц. 057), Федіна Н. А. (КБ 
ГАХК «Артем»), Яркулова О. В. (ц. 
044), Ященко Т. Б. (ц. 012 (РБУ), 
Дмитренко П. Я. (ц. 46) та ін.

У цьому особисто пересвідчи-
лися, зокрема, Голова ПО  ПАУ в 
ДАХК «Артем» Кельїн О. Д., його 
заступник Чумак С. О., члени Пре-
зидії та фахівці профкому. Гості 
заходу з непідробним інтересом і 
щирим зацікавленням милували-
ся гарними роботами спілчанок і 
висловили вдячність організатору 
виставки — культурномасовій ко-
місії профкому (Голова комісії — 
Луценко Л. М.)

Виставка тривала до  6  березня 
2018  року. Той, хто завітав туди, 
мав змогу насолодитися плодами 
багатющої фантазії та неабиякого 
терпіння, самобутніми експоната-
ми, створеними золотими руками 
працівниць різних підрозділів Дер-
жавної акціонерної холдингової 
компанії «Артем».

Олена МОРгУн,  
провідний спеціаліст ПО ПАУ 

в ДАХК «Артем»

в  ц е н т р і  у в а г и
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Оздоровлення і відпочинок працівників підприємств‑учасників 
Держконцерну «Укроборонпром» — пріоритет на 2018 рік
28 лютого п. р. в ДК «Укроборон-
пром» проведено нараду на тем у 
«Організація оздоровлення і від-
по чинку працівників підприємств-
учасників Держкон церну «Укр-
оборон пром» у 2018 р.».

У нараді взяли участь представ-
ники підприємств, на балансі 
яких знаходяться об’єкти оздо-

ровлення, директори баз відпо-
чинку, санаторіїв, профілакторіїв, 
дитячих таборів тощо.

Від галузі взяли участь голови 
пер винних організацій та представ-
ники ДАХК «Артем», ДП «Антонов», 
ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП «КАЗ», ДП «МФ 
«Артем», ДП «ДержККБ «Луч», ДП 
«ЖМЗ «Візар», ДП «Радіовимірю-
вач», ДП «ІвченкоПрогрес».

В ході наради підприємства про-
демонстрували презентації своїх 
об’єктів оздоровлення, обмінялися 
досвідом в  організації оздоров-
лення, а також корисними контак-
тами.

Також були обговорені проблемні 
питання та труднощі, з якими дово-
диться стикатися керівникам оздо-
ровчих об’єктів під час підготовки 
та проведення сезону. Так, директор 
дитячого спортивнооздоровчого 
комплексу ім. Ю. Гагаріна Григорій 
Піхно наголосив, зокрема, на:

— ризиках, пов’язаних із про-
цедурою тендерних закупівель в 
умовах непрогнозованого росту 
цін на продукти (зокрема, якіс-
них продуктів для дитячого хар-
чування);

— проблемі із медичним обслу-
говуванням дітей у дитячих закла-

дах оздоровлення (відсутність дер-
жавного забезпечення медичними 
працівниками);

— загрозі нестачі педагогічних 
кадрів (вожатих) через відміну 
обов’язкової педагогічної практики 
для студентів.

Від ДК «Укроборонпром» у нараді 
взяли участь заступник генерально-
го директора ДК «Укроборон пром» 
Олександр Стеценко та радник за-
ступника генерального директора 
Катерина Баришева.

Представники концерну підкрес-
лили важливість стратегічного пла-
нування діяльності підприємств, 
а особливо щодо її соціальної скла-

дової та наповненості соціально-
го пакета працівників. Діяльність 
Концерну в  цьому напрямку на-
правлена в першу чергу на:

— актуалізацію колективних до-
говорів (угод);

— впорядкування та розширення 
соціального пакету працівників;

— посилення роботи щодо на-
повнення об’єктів оздоровлення і 
відпочинку працівниками підпри-
ємств концерну;

— підтримку та розширення на-
явної соціальної бази;

— розробку перспективних пла-
нів використання та розвитку май-
нових об’єктів соціального призна-

чення, інструментів оцінки ефек-
тивності їх використання.

Всі пропозиції, висловлені в ході 
наради будуть опрацьовані у Кон-
церні, за результатами чого, сфор-
мовані відповідні рекомендації.

На сайті Концерну за  посилан-
ням http://ukroboronprom.com.
ua/uk/ozdorovlennyavidpochynok 
розміщена електронна версія ка-
талогу соціальних об’єктів, що є 
у системі ДК «Укроборонпром» з 
переліком послуг та контактів. Да-
ний каталог знаходиться на стадії 
розробки і вже найближчим часом 
до нього буде внесена інформація 
про всі об’єкти. 

ПРОФСПІЛКОВА АБЕТКА

Як правильно  
писати?

До редакції постійно звертають-
ся читачі з проханням пояснити як 
правильно писати назви профспіл
кових комітетів і ревізійних ко місій.

Відповідно до чинного законо-
давства України, профспілковий 
комітет є виборним органом пер-
винної профспілкової організації, 
а не підприємства. В статті 38 Зако-
ну України «Про професійні спілки, 
їх права, та гарантії діяльності» 
зазначено: «Виборний орган пер-
винної профспілкової організації 
на підприємстві, в установі або ор-
ганізації <…>».

При написанні назв профспілко-
вих комітетів, особливо в офіційних 
документах, варто користуватись 
нормою пункту 5.10 Статуту Проф-
спілки авіабудівників України:

«Повне найменування проф-
спілкового комітету — профспіл-
ковий комітет первинної органі-
зації Профспілки авіабудівників 
України на (в) підприємстві, ско-
рочене найменування — профком 
ПО ПАУ на (в) підприємстві».

Це правило стосується і ревізійної 
комісії ПО ПАУ. Вона є самостійним, 
незалежним від профспілкового 
комітету, виборним органом. То-
му не буде вірним таке написання: 
профком підприємства, ревізійна 
комісія підприємства (якщо маєть-
ся на увазі ревкомісія ПО ПАУ), або 
ревізійна комісія профспілкового 
комітету.

Редакція газети  
«Авіабудівник України»,  

відділ правової роботи ВА ЦК ПАУ

Заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Олександр Стеценко та радник заступника генерального директора 
ДК «Укроборонпром» Катерина Баришева

На щастя, на долю…  
Свято творчості й краси у ДАХК «Артем»
З нагоди святкування 
Міжнарод ного жіночого дня 
8 березня профспілковий комі-
тет ДАХК «Артем» традиційно, 
як і щороку, організував вистав-
ку рукоділля, де представлено 
різножанрові творчі роботи 
працівників-членів ПО ПАУ. Екс-
понати розташовано в примі-
щенні ЦТІ Компанії, яким керує 
Добровольська С. Г.
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Н а предприятии установилась 
добрая традиция интересно от-
мечать зимние праздники. Так, 

в канун праздника Святого Нико-
лая, у нас был поставлен спектакль 
«12 месяцев», в котором принимали 
участие дети и внуки работников 
предприятия, и сами сотрудники. 
Несмотря на сложность проведения 
репетиций и самого спектакля (де-
ти живут в разных концах города 
и в пригороде, а также эпидемии 
гриппа, дети в основном посетили 
по одной репетиции), он заслужен-
но получил дружные аплодисменты 
зрителей. Дети играли, как настоя-
щие артисты, они сопереживали с 
героями своих ролей. На спектакле 
не было равнодушных, и он прошел, 
как говорится, на «одном дыхании»! 
Среди зрителей в конференцзале 
присутствовали генеральный ди-
ректор Вадим Дробинов с супру-
гой, дочерью и внуками, работни-
ки предприятия, а также почетные 
гости.

12 МесяЦеВ В гОстяХ 
У «елеКтРОнПРилАДА»

Перед началом спектакля Святой 
Николай (Станислав Кузьо — на-
чальник социальной службы) озна-
комил присутствующих с историей 
праздника Святого Николая. По-
сле этого началось представление. 
Тон спектаклю задавал главный 
бухгалтер Александр Бурый в 
роли сказочника. Его голос перед 
каждой сценой интриговал зри-
телей и заставлял с нетерпением 
ожидать дальнейшего развития 
событий. Отлично справились со 
своими ролями Ирина и Марина 
Тимощук, по спектаклю мачеха и 
ее дочь. Хорошо сыграла Настеньку 
Катя Абрамова. Как обычно бы-
ли великолепны: в роли солдата — 
Евгений Пахалюк и в роли про-
фессора — Виктория Шевченко. 
А Герасименко Анастасия в роли 
Королевы действительно царила 
на сцене. Удачно подыгрывали им 
Виктория Герасименко и Евге-
ний Силинский в ролях первой 
фрейлины и Посла. Ну а разные 
по возрасту 12  месяцев в испол-
нении: январь — Виктория Ко-
валь, февраль — Александр Гера-
сюта, март — Алина Литвинова, 
апрель — Виктория Долматова, 
май — Артем Савощик, июнь — 
Мария Малеваная, июль — Кри-
стина Викулина, август — Екате-
рина Березнюк, сентябрь — Лука 
Майданчук, октябрь — Назарий 
Майданчук, ноябрь — Даниэль 
Лозян, декабрь — Георгий Дакус 
удачно вписались в канву спектак
ля. В перерывах между сценами 
звучала легкая музыка, на экране 
демонстрировались фотослайды 
с картинками зимнего леса, под-
снежниками, лесными живот-
ными, красивыми дворцами и 
картинками смены времен года. 
Сцена была оформлена элемен-
тами зимнего леса, а костер, во-
круг которого сидели 12  месяцев 
и подснежники — как настоящие. 
По окончании спектакля Святой 
Николай, как и полагается, одарил 
детей подарками и пригласил их к 
«сладкому» столу. Надо отметить 
организаторов и постановщиков 
спектакля: зам. председателя про-
фкома Надежду Коваль, пред-
цехкома Юлию Долматову, члена 
профкома Ирину Тимощук. Они 
проявляли элементы истинного 
профессионализма в работе с юны-
ми артистами, оформлении сцены 
и костюмов.

КАК РАбОтниКи 
«елеКтРОнПРилАДА» 
ВстРечАли МАслениЦУ

Недавно мы провели праздник 
Масленицы. Профком совместно с 
социальной службой предприятия 
призвали сотрудников во время 
праздника провести выставку бли-
нов. В ней приняли участие отде-
лы надежности и стандартизации, 
социального развития, химлабо-
ратория и финансовая служба. На 
первый раз получилось хорошо, но 
в следующем году рассчитываем 
на более активное участие других 
подразделений предприятия. А те-
перь немного о празднике.

Ведущая праздника (Галина 
Муляр) профессионально провела 
всех через историю праздника и 
представила участников праздни-
ка: Масленицу (Виктория Шев-
ченко) и Козу (Ирина Тимощук) 
и др. Они познакомили много-
численных зрителей с хронологий 
празднования по дням недели и 
наглядно показали некоторые об-
ряды. Коза, как и полагается ино-
гда бодалась. После этого перед 
нами выступили ученики киевской 
специализированной школы N 273. 
Они же участники детского музы-
кальнофольклорного ансамбля 
«Медуниці». Девочкишкольницы 

1–3 классов перед чучелом Масле-
ницы под руководством Нины Ле-
вицкой, пели, танцевали и водили 
хоровод, в который вовлекли боль-
шинство зрителей и участников 
праздника, в том числе генераль-
ного директора предприятия Ва-
дима Дробинова. Кстати наша ин-
женерконструктор Ю. Долматова в 
школьные годы тоже занималась в 
этом фольклорном ансамбле, а пя-
теро бывших учениц Н. Левицкой 
выступают в Государственном хоре 
им Г. Веревки. После выступления 
ансамбля детям вручили интерес-
ные и творческие подарки, и они 
стали первыми дегустаторами бли-
нов с чаем. В школу передали пись-
менную благодарность за подпися-
ми администрации и проф кома.

блины нА любОй ВКУс

А тем временем сотрудников
зрителей допустили к просмотру 
экспозиции блинов и последующей 
дегустацией их. За первым столом 
представлял свой отдел его началь-
ник Владимир Кедров — лауреат 
госпремии СССР, неоднократный 
участник шахматных турниров на 
Спартакиадах ПАУ. Он же кулинар и 
единственный мужской представи-
тель, выставивший свои творения 

на выставкедегустации. Его блины 
с пятью видами начинки пользо-
вались большим успехом, как при 
осмотре экспозиции, так и при де-
густации блинов. За вторым столом 
свою блинную экспозицию пред-
ставили химики — зам. председате-
ля профкома Тамара Медведкова, 
предцехкома Людмила Войтович. 
Этот стол выделялся многообрази-
ем блинов, несколькими видами 
варенья, приправами к мясным 
блинам и салу. Был там мед и пиро-
ги, и, конечно, узвар и фрукты. За 
следующим столом свою кулинар-
ную продукцию представил отдел 
социального развития с мясной, 
рыбной и овощными начинками, 
а также печеночный торт, и даже 
не забыли о сладком — на большом 
блюде красовался блинный торт со 
сметанным кремом. Подумали и о 
национальном колорите — за сто-
лом блистала Раиса Антонюк в 
вышиванке и с венком на голове. 
А последний стол показал, что фи-
нансисты постарались на славу. Их 
многочисленные разнообразные и 
вкусные блины разошлись быстрее 
всех — благо на соседнем столе был 
самовар, а с горячим чаем блины 
шли на «ура».

В целом праздник понравил-
ся всем — и взрослым, и детям. На 
следующий день на совещании ге-

неральный директор поблагодарил 
всех участников и особенно орга-
низаторов праздника (Н. Коваль, 
Г. Муляр, В. Шевченко, И. Тимо-
щук, Ю. Долматову), и выразил на-
дежду, что в следующем году празд-
нование масленицы будет более ак-
тивным. Мы тоже на это надеемся.

Александр АбРАМОВ, 
председатель ПО ПАУ  

в ПАО «нтК «електронприлад»

Авторы фото: Виктор КРиВОгУб, 
игорь еРеМенКО,  

николай ДУбОВченКО

От РеДАКЦии гАЗеты «АУ»

Когда версталась статья 
в номер, стало известно, что 
7 марта скоропостижно ушел 
из жизни один из героев публи-
кации — Владимир Кедров, 
авторитетный и уважаемый 
человек, отдавший предпри-
ятию 55 лет жизни.
Редакция и профком ПО ПАУ 
в ПАО «НТК «Електронприлад» 
выражают свои соболезнования 
родственникам, близким 
и друзьям Владимира Кедрова. 
Вечная память!

Зимние праздники в ПАО «НТК «Електронприлад»

Работники ПАО «НТК «Електронприлад» дегустируют блины во время Масленицы

Участники праздника перед чучелом Масленицы пели, танцевали и водили хоровод, в который вовлекли большинство зрителей

Дети работников предприятия приняли активное участие в спектакле «12 месяцев»
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По результатам конкурса первичная 
профсоюзная организация ПАУ 
на ГП «ХМЗ «ФЭД» была награждена 
дипломом

Харьковское авиапредприятие (ХГАПП) 
возвращается на авиарынок

О бъединением профсоюзов 
Харьковской области был 
проведен смотрконкурс 

на лучшую первичную организа-
цию области за 2017 год.

Главными критериями конкурса 
были защита правовых и соци-
альных интересов трудящихся, 
организация охраны труда, работа 
с молодыми членами профсоюза, 
развитие и сохранение социаль-
ной базы, проведение спортивных 
и культурномассовых меропри-

ятий, оздоровление работников 
и членов их семей.

Исполнительный комитет своим 
решением №В365 от 13.02.2018 г. 
утвердил итоги конкурной комис
сии, на основании которых пер
вичная организация Проф союза 
авиастроителей Украины  
на госпредприятии «ХМЗ «ФЭД» 
была награждена дипломом 
за первое призовое место в под-
группе с численностью от 1000 ра-
ботников. 

П осле длительного перерыва 
Харьковское авиапредприя-
тие (ХГАПП) восстанавливает 

свои предложения на авиацион-
ном рынке.

На данный момент речь идет 
о сверхлегком самолете ХАЗ30, 
сообщают в Департаменте 
внешнеэкономической дея-
тельности ХГАПП. Ан74 также 
в производственных планах, но 
пока решается вопрос о замеще-
нии российских деталей, которые 
имели значительную составляю-
щую в этой машине.

«У нас есть определенные 
решения этой проблемы, 

в «Укроборонпроме» и «Укр
спец экспорте» нас поддержали 
и обещали помочь», — гово-
рит директор Департамента 
внешнеэкономической деятель-
ности Руслан Бойко.

Между тем авиапредприятие 
имеет готовые предложения по 
сверхлегким самолетам ХАЗ30.

Их позиционируют, как 
надежные, безопасные и простые 
в управлении. Даже посадка 
с остановленным двигателем 
не вызывает затруднений и 
существенно не отличается от 
штатного режима. Поэтому они 
прекрасно подходят для всех, кто 

только «начинает свою авиаци-
онную жизнь» и хочет научиться 
управлять летательным аппара-
том, говорит Руслан Бойко.

Недаром для учебных полетов 
своих курсантов Харьковский 
университет воздушных сил 
им. И. Кожедуба выбрал именно 
ХАЗ30. Здесь эксплуатируется 
четыре таких машины.

ХАЗ30 полностью соответ-
ствует требованиям норм летной 
годности EASA CSVLA для очень 
легких самолетов и имеет Серти-
фикат типа № ТЛ 0060.  

Пресс-служба ХгАПП

Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной 
промышленности Украины за 2017 год
В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно с Ассоциацией предприятий авиационной промышленности Украины 
«Укравиапром», подведены итоги рейтинговой оценки социально‑экономической деятельности предприятий и организаций авиационной промышленности 
Украины по итогам 2017 года. По результатам 2017 года отрасль увеличила объемы производства почти на 40 %.

Победителями Рейтинга (призовые места в своих группах пред-
приятий) по итогам 2017 года стали:

ПО ГРУППЕ А: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
первое место заняло:
Публичное акционерное общество «Мотор Сич», г. Запо
рожье, (президент — Богуслаев В. А., председатель 
ПО ПАУ — Труш М. И.);
второе место заняло:
Государственное предприятие «Завод 410 ГА», г. Киев 
(гене ральный директор — Ганькевич В. В., председатель 
ПО  ПАУ — Смородин А. Ю.);
третье место заняло:
Государственное предприятие «Красиловский агрегатный 
завод», г. Красилов, Хмельницкой обл. (и. о. директора — 
Душенко А. С., председатель ПО ПАУ — Галыш Н. И.);

ПО ГРУППЕ Б: ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
первое место разделили:
Публичное акционерное общество «ФЭД», г. Харьков 
(председатель правления — Попов В. В., председатель 
ПО ПАУ — Носова О. Ю.);
Частное акционерное общество «УХЛМАШ», г. Киев 
(председатель правления — Приходько В. Р., председатель 
ПО ПАУ — Воскобойников А. А.);

Общество с ограниченной ответственностью «Ме та
лли ческая мебель» г. Боярка, Киевской обл. (ди ректор — 
С оломяный М. И., председатель ПО ПАУ — Бекало В. В.);

ПО ГРУППЕ В: НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
первое место заняло:
Государственное предприятие «ГосККБ «Луч»,  
г. Киев (генеральный конструктор — генеральный ди рек
тор — Коростелев О. П., председатель ПО ПАУ —  
Бацюн Т. П.);
второе место разделили:
Государственное предприятие «Ивченко–Прогресс»,  
г. Запорожье (директор — г енеральный конструктор — 
Кравченко И. Ф., предсе датель ПО ПАУ — Архипов Д. С.); 
«Южгипронииавиапром», г. Харьков (директор —  
Артюх Р. В., председатель ПО ПАУ — Русинов В. И.).

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕЙТИНГА ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 2017 ГОДА ДОСТИГЛИ:
а) по объемам товарной продукции (выполненных 
работ) на одного работающего:
— ПАО «Мотор Сич», ГП «Завод 410 ГА», ГП «Анто-
нов», ЧАО  «УХЛМАШ», ПАО «ФЭД», ГП «ГосККБ «Луч», 
«Южгипро нииавиапром»;

б) по комплексному показателю состояния охраны 
труда:
— ЧАО «ВАЗ», ГП «Новатор», ПАО «Мотор Сич»,  
ООО «Металлическая мебель», ПАО «ФЭД»,  
ЧАО «УХЛМАШ», ГП «ГосККБ «Луч», ПАО «НТК «Электрон
прибор», ПАО «УкрНИИАТ»;
в) по сохранению (росту) численности работающих:
— ООО «ВиАЗ» (+13,19 %), ПАО «ФЭД» (+17,72 %), 
ООО «Металлическая мебель» (+14,19 %),  
ЧАО «УХЛМАШ» (+4,0 %), «Южгипронииавиапром» 
(+15,94 %), ГП «ГосККБ «Луч» (+3,09 %); ГП «Ивченко 
Прогресс» (+0,21 %); ООО «Киев авиапроект» (0,00);
г) по уровню среднемесячной заработной платы:
— ГАХК «Артем», ГП «Завод 410 ГА», ГП «Антонов»,  
ПАО «ФЭД», ГП «ГосККБ «Луч», «Южгипронииавиапром», 
ГП «ИвченкоПрогресс», ПАО «НТК «Электронприбор», 
ПАО «УкрНИИАТ», ГП «ХАКБ»;
д) по уровню дополнительных социальных затрат 
на одного работающего в месяц:
— ПАО «Мотор Сич», ГП «Антонов», ГП «Завод 410 ГА», 
ПАО «ФЭД», ГП «ИвченкоПрогресс».

По информации, предоставленной предприятиями 
отрасли, задолженность по выплате заработной платы, 
по состоянию на 01.01. 2018 г., имело — ХГАПП, г. Харьков 
(в среднем 69570,3 грн. на одного работающего).

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕЙТИНГА ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА (в своих группах)

Богуслаев В. А. Попов В. В. Приходько В. Р. Коростелев О. П.Соломяный М. И.

Отдел социально-экономической защиты исполнительного аппарата ЦК ПАУ


