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И спытания проходили на вертодроме 
АО «Мотор Сич» на вертолете Ми‑8МТВ 
с новыми запорожскими двигателями 

ТВ3‑117ВМА‑СБМ1В серии 3.
Об этом сообщили корреспонденту Укрин‑

форма в пресс‑службе предприятия.
«7 мая ремоторизированный в Запорожье 

вертолет в классе до 10 тонн превзошел по‑
казатели французского еврокоптера ЕС175 
(данную модель собираются закупать для 
нужд Министерства обороны Украины) по 
скороподъемности на 3 и 6 км. А 8 мая, уве‑
личив нагрузку за счет дополнительного веса, 
в классе свыше 10 тонн, Ми‑8МТВ с мото‑
ровскими двигателями установил еще ряд 
рекордов», — прокомментировали в пресс‑
службе завода.

Вертолет Ми‑8МТВ показал результат в 
два раза лучше, чем его конкурент Ми‑38 по 
скороподъемности на 3000 метров. Высоту 
удалось покорить за 3,05 минуты, в то время 

как Ми‑38 устанавливал в свое время рекорд 
с показателем 6 минут.

На высоту в 6000 метров Ми‑8МТВ с запо‑
рожскими моторами поднялся за 7,14 мин., 
а Ми‑38 — за 10,52 мин.

Рекорды по скороподъемности зафиксиро‑
вала судья Федерации авиационного спорта 
Украины, комиссар FAI Алла Стрельникова.

10 травня п. р. Кабінет Міністрів України 
затвердив Стратегію відродження 
вітчизняного авіабудування на період до 
2022 року.

Р озроблений Міністерством економіч‑
ного розвитку і торгівлі (МЕРТ) відпо‑
відний проект розпорядження Кабіне‑

ту Міністрів ухвалено на засіданні Уряду за 
процедурою без обговорення з дорученням 
доопрацювати документ із Міністерством 
фінансів у триденний термін.

«Україна належить до небагатьох країн сві‑
ту, що володіють повним циклом створення 
авіаційної техніки, і займає провідне місце 
на світовому ринку в секторі розроблення 
і виробництва транспортної та регіональної 
пасажирської авіації. Існуючий потенціал 
авіаційної промисловості України є достат‑
нім для збільшення номенклатури та збіль‑
шення обсягів розроблення і виробництва 
авіаційної техніки, зокрема регіональних 
пасажирських і транспортних літаків, авіа‑
ційних двигунів та агрегатів, бортового ра‑
діоелектронного обладнання, вертольотів 
і літальних апаратів малої авіації, безпілот‑
них літальних апаратів.

За 25 років незалежності створено сім нових 
типів літаків (Ан‑140, Ан‑148, Ан‑158, Ан‑178, 
Ан‑74ТК‑300, Ан‑38‑100, Ан‑3Т) та ряд авіа‑
ційних двигунів (Д‑436 різних модифікацій, 
АИ‑450, АИ‑22 та інші), модернізовано 12 ти‑
пів літаків, сертифіковано згідно з міжнарод‑
ними нормами 16 типів літаків, отримано 

62 сертифікати типу та сертифікати типу по 
шуму та екології, побудовано 195 серійних, 
нових та модернізованих літаків.

Нагальною потребою галузі залишається 
багаторічний дефіцит фінансових ресурсів 
для її розвитку та значне звуження потен‑
ційних ринків збуту, що призвело до зни‑
ження науково‑технічного і технологічного 
потенціалу авіаційної промисловості та її 
відставання від рівня розвинутих держав, і, як 
наслідок, відсутність достатнього портфеля 
замовлень на продукцію авіапідприємств, 
зокрема на літаки, як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому ринках.

Основні причини проблем авіабудівної 
галузі України пов’язані з відсутністю системи 
дієвих державних преференцій і стимулів 
для авіабудування, що поглиблюються вна‑
слідок невідповідності структури управління 
галуззю вимогам міжнародної кооперації та 
сучасним ринковим умовам» — говориться 
в Стратегії.

Одним із очікуваних наслідків у разі реа‑
лізації Стратегії є не тільки збереження мі‑
німум 60 тис. робочих місць в авіапромі, але 
і створення додаткових робочих місць в галузі 
і в суміжних галузях.

Закінчення читайте на стор. 3

Президент України нагородив за визначний 
особистий внесок у розвиток оборонно- 
промислового потенціалу орденом «За заслуги» 
І ступеня Коростельова Олега Петровича — 
генерального конструктора — генерального 
директора державного підприємства «Державне 
Київське конструкторське бюро «ЛУЧ».

Вітаємо Олега Петровича з цією вагомою 
нагородою, бажаємо йому і трудовому колективу 
очолюваного ним підприємства подальших 
успіхів у роботі!

ЦК ПАУ,
редакція газети «Авіабудівник України»

Вертолеты с двигателями Мотор Сич 
установили 12 мировых рекордов

Уряд затвердив Стратегію 
відродження авіапрому

Державна нагорода

Ан-188: спільний українсько-турецький літак 
за стандартами НАТО
Україна та Туреччина переходять до 
практичної реалізації спільного проекту 
зі створення військово-транспортного 
літака Ан-188.

Ц е рішення було прийнято під час між‑
народного аерокосмічного салону Eura‑
sia‑2018, на якому авіабудівну галузь 

України представляв ДП «Антонов», що вхо‑
дить до складу ДК «Укроборонпром».

Проект військово‑транспортного літака пе‑
редбачає повну вестернізацію всіх комплек‑
туючих, впровадження сучасних та надійних 
технічних рішень, а також повну відповідність 
стандартам НАТО, як в частині обладнання, 
так і в питанні тактики застосування літака.

Закладені у проект рішення дозволяють 
створити перспективний військово‑тран‑
спортний турбореактивний літак вантажо‑
підйомністю до 50 т. Він зможе перевозити 
військову техніку всіх видів, військове та 

будівельне обладнання, вертольоти, до 300 
солдат, а також гуманітарні вантажі, палети 
та контейнери.

Ан‑188 матиме можливість базуватися на 
різних аеродромах, в тому числі — на ґрун‑
тових, та сідати на короткі смуги, довжиною 
лише 600–800 м. Це значно розширює кіль‑
кість аеродромів, з яких він може застосову‑
ватись, що забезпечує високу ефективність 
нової машини.

Окрім того, проект передбачає використан‑
ня економічних сучасних турбореактивних 
двигунів, які забезпечують не тільки високу 
швидкість, але й значну дальність польоту.

«Новий літак впевнено виведе українсько‑
турецький проект у перелік світових лідерів. 
За результатами переговорів з турецькою 
делегацією, яку очолював заступник секре‑
таря оборонної промисловості доктор Ісмаїл 
Демір, було прийнято рішення щодо пере‑
ходу до практичної реалізації проекту вже 
найближчим часом», — заявив Генеральний 
директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін.
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Н апередодні Дня Перемоги представники адміністрації 
та профспілкового комітету ДП «ХМЗ «ФEД» відвідали 
учасників Другої світової війни — колишніх працівників 

підприємства.
На превеликий жаль, цього року вони за станом здоров'я не 

можуть приїхати на завод, де їх щорічно урочисто вшановували 

в рідному колективі. Багатьом з них вже більше 90 років. Тому 
було прий нято рішення відвідати ветеранів вдома.

Учасників бойових дій тепло привітали зі святом, що настає, 
побажали їм міцного здоров’я, бадьорості духу і довгих років 
життя, а також подякували за особистий вклад в перемогу 
над нацизмом.

За традицією ветерани отримали грошову допомогу від 
адміністраціі заводу в розмірі 2000 грн. та продуктові набори 
від профспілкового комітету.

Зі святом вас, наші дорогі ветерани! З Днем Перемоги!

 Редакція газети «Федівець»

Великая Отечественная оставила 
неизгладимый след в сердцах миллионов 
людей. Война не щадила ни стариков, 
ни женщин, ни детей. 

У ВОйны — недетскОе лицО

13‑летним подростком в Германию бы‑
ла у гнана Вера Кузьмич, ветеран цеха 21 
АО «МОТОР СИЧ».

Родилась она 17 января 1928 года в селе Не‑
вель Пинского района Брестской области. В мае 
42‑го ей едва исполнилось 13 лет. Она видела, 
как молодежь из села забирали в Германию. 
«Я нянчила братишек, видела, что серые ши‑
нели замелькали по улице, но даже предста‑
вить не могла, что в эти мгновения решалась 
и моя судьба. «Где ты живешь?» — на ломаном 
русском обратился ко мне немецкий офи‑
цер. Я показала на стоявшую рядом хату. Мы 
вошли, мама оторопела. Ни слова не говоря, 
она забрала малышей… Меня отвели к одно‑
сельчанам. Старики, женщины, подростки: 
испуганные, с заплаканными глазами, с ко‑
томками вещей», — вспоминает Вера Кузьмич.

Пинск — Брест — Штеттин (сейчас — город 
Щецин в Польше). Теплушки, медкомиссии, 
санобработка, карантин. Лай собак, окрики 
жандармов, выстрелы… Казалось, это будет 
длиться вечно. Но вот пленных — украин‑
цев, русских, чехов, французов, итальянцев — 
расселили по баракам в небольшом поселке 
в районе Штеттина, выдали по миске серой 
похлебки из воды и неочищенной картошки. 
Еще не рассвело, всех погнали на фабрику. 
«Что производилось в соседнем цехе, никто 
не знал. Мы занимались намоткой ниток на 
бобины. До и после смены — трехкилометро‑
вая дорога к баракам. Когда проходили мимо 
концлагеря, от жути сердце сжималось: стоны, 
призрачные фигуры людей, слабые крики: 
«Земляки есть? Если выживете, передайте 
родным весточку!»

Шли недели, месяцы, годы. В 45‑м плен‑
ных отправили копать противотанковые рвы. 
Ночами все громче рокотали орудия, озаряя 
небо далекими вспышками. Немцы отсту‑
пили, и вот — победный май, освобождение. 
В родное село повзрослевшая Вера вернулась 
лишь в 1946‑м: работала дояркой в подсобном 
хозяйстве одной из советских воинских ча‑
стей. Возвращаясь, мечтала, как бросится на 

шею родителям, расцелует братьев и сестру… 
Но дома ждала страшная весть: в 43‑м нем‑
цы расстреляли родных. Веру Кузьмич дома 
встретил только отец, мачеха, их сынишка.

Мирная жизнь постепенно налаживалась. 
Замужество, переезд в Запорожье. В 1964 году 
Вера Бонифатьевна трудоустроилась на МО‑
ТОР СИЧ в первый литейный. В 1965 пере‑
шла обрубщиком‑опиловщиком фасонного 
литья в цех 21. Награждена орденом Трудовой 
Славы III степени, медалью «Ветеран труда».

Сейчас Вере Кузьмич 90 лет. Глядя на эту 
женщину, ее натруженные мозолистые руки 
с шершавыми ладонями, невольно думаешь: 
сколько испытаний выпало на ее долю. Но 
Вера Бонифатьевна не сетует на судьбу, лю‑
бит жизнь, ценит человеческое общение. Вот 
только воспоминания порой бередят душу 
и не дают уснуть ночами.

ПУлеметчица тОня

Ветерану Великой Отечественной войны 
и труда, работнице цеха 44 АО «МОТОР СИЧ» 
Антонине Огарковой исполнилось 93 года.

На долю людей военного поколения вы‑
пали нелегкие испытания. Как и у миллионов 
советских граждан, у нашей героини судьба 
тоже была особенной. Все началось с дня, 
когда она появилась на свет. Родилась Анто‑
нина осенью 1924 года в деревне Кривцово 
Костромской области. Но во время уборки 
урожая, когда все население было занято 
на полевых работах, на ребенка не успели 
вовремя оформить документы, поэтому де‑
вочку зарегистрировали позже, ориентиро‑
вочно 17 декабря. Война застала Антонину 
еще ученицей сельской школы.

«Девятиклассницей меня вызвали в сель‑
совет и вместе со сверстниками отправили 
на оборонительные работы в Старую Руссу. 
Мы рыли противотанковые рвы глубиной до 
трех метров. Жили в шалашах до поздней 
осени, вернулись в деревню с обморожен‑
ными руками и ногами, голодные. Но школу 
я продолжала посещать. 20 июня сдала эк‑
замены за десятый класс, а 7 июля получила 
повестку, где приказано было явиться в рай‑
военкомат с документами и вещами. Нас, 
молодежь, посадили в теплушки и привезли 

в Москву в Чернышевские казармы. Выдали 
обмундирование, и за 2–3 месяца обучили, 
как обращаться с оружием, стрелять. После 
этих курсов направили на фронт. Я оказалась 
в Украине. В воинской части за мной за‑
крепили знаменитый пулемет Максима. Он 
весил более 60 кг, я еле с ним управлялась. 
Не успела привыкнуть к «максимке», как 
пришлось вступить в первый бой. Но мы вы‑
держали и отбили атаку немцев. Затем меня 
перевели в состав бронепоезда, где я получи‑
ла другой пулемет ДШК (Дегтярева‑Шпагина, 
крупнокалиберный). Он был полегче — 33 кг. 
Мы курсировали по всем железнодорожным 
направлениям Украины, Беларуси, Молдовы. 
Среди городов чаще всего останавливались 
в Запорожье. Со своим пулеметным рас‑
четом я прошла всю войну, была ранена, 
получила сильную контузию, но, слава Богу, 
выжила», — по крупицам вспоминала свою 
биографию Антонина Евгеньевна.

После долгожданной Победы А. Огарко‑
ва вернулась в деревню к матери. Нужно 
было искать работу, устраивать свою лич‑
ную жизнь. Но больших перспектив в этом 
плане в родном Кривцово не предвиделось, 
и в начале 50‑х годов Антонина приехала 
в ставший ей близким город Запорожье. Ее 
приняли на моторостроительный завод, где 
не хватало специалистов, требовались рабо‑
чие руки. Направили в цех 44 и поставили 
обрабатывать детали на зубошлифоваль‑
ном станке. Затем перевели в контролеры, 
и доверили один из самых ответственных 
участков, где готовые изделия проходили 
стопроцентную проверку. Антонина Евге‑
ньевна следила за качеством и точностью 
шлифовки зуба цилиндрических шестерен. 
Свои обязанности выполняла старательно 
и добросовестно, была очень требовательной, 
боролась за каждый микрон. От ее взгляда не 
могло ускользнуть малейшее отклонение от 
технологического процесса. Она воспитала 
многих учеников, которые продолжают ее 
дело и до сих пор вспоминают науку опыт‑
ного специалиста.

Трудовой стаж А. Огарковой на пред‑
приятии составил 44 года. Она награждена 
многочисленными военными орденами и ме‑
далями, но из скромности не стремится их 
демонстрировать.

Газета «мотор сич»

Федівці привітали ветеранів з Днем Перемоги

К 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МОТОР СИЧ: ветераны вспоминают

Вера Кузьмич,  
ветеран цеха 21 АО «МОТОР СИЧ»

Антонина Огаркова,  
ветеран цеха 44 АО «МОТОР СИЧ»
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ДО 100-РІЧЧЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ

Стану охорони праці — належну увагу!
2018 рік оголошено в галузі «Роком покращення безпеки, стану умов праці і виробничого середовища».

У 2017 році відділ охорони праці вико‑
навчого апарату ЦК ПАУ працював від‑
повідно до плану роботи ЦК ПАУ, плану 

заходів з реалізації рішень VІІ з’їзду ПАУ, 
діючої Галузевої Угоди авіаційної промис‑
ловості України.

аналіЗ станУ тРаВматиЗмУ  
і УмОВ ПРаці

У лютому 2018 року здійснено аналіз ста-
ну виробничого травматизму за 2017 рік 
та підведено підсумки роботи підприємств 
і організацій галузі за загальним рейтингом 
стану охорони праці.

Такий аналіз дав можливість визначити 
рівень травматизму, який у порівнянні із 
2016 роком зменшився на 18,5 %, з 27 до 
22 нещасних випадків. У 2017 році 1-й осо‑
бі підтверджено професійне захворювання 
пов’язане з виробництвом.

Аналіз причин нещасних випадків засвід‑
чив, що 14 (63,65 %) нещасних випадків — 
(у 2016 році 22 НВ 81,4 %) сталися не через 
технічні, а через організаційні причини.

Якщо порівняти показники стану травма‑
тизму в галузі із станом його в машинобу‑
дівній галузі України, де сталося у 2017 році 
близько 76,0 % нещасних випадків через орга‑
нізаційні причини, то необхідно виділити, як 
і в минулому році, головні причини, а саме:

— недоліки під час навчання безпечних 
умов праці;

— непроведення необхідного навчання 
усіх категорій працівників з основ уперед‑
ження ризиків, непроведення з окремими 
працівниками інструктажів тощо;

— невиконання посадовими особами сво‑
їх обов’язків з охорони праці, найчастіше 
пов’язаних з відсутністю контролю за вико‑
нанням особливо небезпечних робіт, несво‑
єчасним оглядом робочих місць, обладнання 
і механізмів перед початком роботи;

— відсутність подань і висновків посадовим 
особам щодо порушників трудової і вироб‑
ничої дисципліни;

— відсутність постійного профілактичного 
громадського контролю.

Стан фінансування заходів на охорону праці 
у 2017 році (в перерахунку на одного праців‑
ника) склав 2824,78 грн. (у 2016 – 2394,83 грн.). 
А на 6 підприємствах, а саме: ПРАТ «ВАЗ», ДП 
«Новатор», ПАТ «Мотор Січ», ДП «ДержККБ «Луч», 
ДП «ХМЗ «ФЕД», ТОВ «Металеві меблі» цей по‑
казник значно вище від середнього по галузі.

В 2017 році мали місце і недоліки:
— фактичні витрати на заходи з охоро‑

ни праці на 8 підприємствах галузі склали 
менше законодавчо встановленого по-
казника — 0,5 % від фонду оплати праці.

На 9 підприємствах галузі, забезпечен‑
ня працівників засобами індивідуального 
захисту склало менше 100 %, нормативу 
встановленого законодавством.

18,8 % працівників (за результатами 
атестації робочих місць за умовами праці, 
від їх загальної чисельності в галузі, ще за‑
лишаються працювати на робочих місцях 
з шкідливими і важкими умовами праці. Для 
зменшення цього показника необхідно що‑
річно збільшувати фінансування на охорону 
праці для створення нових високотехноло‑
гічних робочих місць.

За підсумками виконаного аналізу форм 
5‑ПАУ на 13 підприємствах галузі громад‑
ський конт роль за охороною праці фактично 
не здійснюється через необрання відпові‑
дальних за даний напрямок роботи.

З метою забезпечення належного захисту 
конституційних прав та інтересів працівників 
усіх галузей економіки, для посилення ефек‑
тивності державного нагляду і громадського 
контролю за додержанням роботодавцями 
законодавства у сфері промислової політики 
охорони праці, гігієни праці, законодавства 
про працю 22.06.2016 року було укладено 
Угоду про Спів працю між Державною 
службою України з питань праці та Фе-
дерацією профспілок України.

Технічна інспекція Профспілки щорічно 
акцентує увагу комісій профкомів з питань 
охорони праці підприємств галузі на про‑
ведення якісного розслідування нещасних 
випадків, а також здійснення оперативно‑
го інформування роботодавців за фактами 
порушень законодавства з охорони праці, 
виявлених під час виконання громадського 
контролю на підприємствах.

Проведений аналіз виконання за 2017 рік 
розділу «Охорона праці» Колективних дого‑
ворів (КД) підприємств та розділу «Охорона 
праці» Галузевої Угоди авіаційної промисло‑
вості на 2016–2018 роки засвідчив, що деякі 
профспілкові комітети не застосовують усі 
норми Галузевої Угоди в своїх КД (в т. ч. і для 
здійснення громадського контролю за охоро‑
ною праці). В ЦК ПАУ деякими ПО ПАУ також 
не було надано і комплексні заходи з охорони 
праці, як нові додатки до розділу «Охорона 
праці» в прийнятих КД на наступні роки.

На окремих підприємствах роботодавці не 
дотримуються основних вимог виробничої 
санітарії, в першу чергу, в частині підтри‑
мання необхідної температури у виробничих 
приміщення у холодний період пори року — 
від 16 до 24 градусів і у теплий період від 18 
до 25 градусів.

Недотримання цих факторів може впливати 
на стан здоров’я і працездатність працівників. 
Як виняток працівники в холодний період по‑
винні бути забезпечені необхідним теплим 
спецодягом і спецвзуттям, а в літній необхід‑
но забезпечувати кондиціонювання робочих 
приміщень.

Саме за результатами аналізу роботи під‑
приємств та підведеними підсумками роботи 
підприємств і організацій галузі (за загальним 
рейтингом стану охорони праці) 12 керів‑
никам підприємств і головам ПО ПАУ були 
надіслані листи‑подання щодо необхідності 
виправлення стану справ по окремим показ‑
никам з цього напрямку роботи.

наВчання ПРОФактиВУ З ОхОРОни 
ПРаці і метОдична дОПОмОГа

Щорічно ЦК ПАУ приділяє увагу питанням 
навчання профактиву. У квітні і жовтні 2017 
було проведено навчання з питань охорони 
праці в Академії праці соціальних відносин 
і туризму. У навчанні взяли участь сім голів 
ПО ПАУ, один заступник голови ПО ПАУ, один 
голова комісії профкому з питань охорони 
праці та шість громадських інспекторів з охо‑
рони праці. Загалом таке навчання пройшли 
представники ПО ПАУ з ДАХК «Артем», ДП 
«ЖМЗ «Візар», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП «Новатор», 
ПАТ «НТК  «Електронприлад», ТОВ «Метале‑
ві меблі», СМЗ ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Точ‑
прилад». Також у березні і листопаді 2017 на 
підприємствах ДП «ЖМЗ «Візар» і ПАТ «ДАЗ» 
було проведено виїздне навчання з охорони 
праці, в якому взяли участь відповідно 13 
і 24 громадських інспекторів з питань охо‑
рони праці. На жаль, ще на 5 підприємствах 
галузі з різних обставин і причин голови ПО 
ПАУ не змогли пройти навчання з питань 
охорони праці.

У 2017 році відділом охорони праці ВА ЦК 
ПАУ було надано фахівцям з охорони праці 
ПАТ «НТК «Електронприлад», консультативну 
і методичну допомогу щодо розробки і впро‑
вадження на підприємстві системи управлін‑
ня охороною праці «СУОП» та її ефективного 
функціонування. Постійно протягом року 

методична допомога надавалась і на про‑
хання інших ПО ПАУ.

ПідсУмки ПРОВедення дня ОхОРОни 
ПРаці В ГалУЗі

В Україні і відповідно на підприємствах 
галузі 28 квітня відзначався День охорони 
праці. Цього року він пройшов під девізом 
«Захищене і здорове покоління. В Україні, ві‑
ком від 15 до 24 років, працює понад 1мільйон 
наших громадян, а в галузі віком до 35 років 
працює біля 20 тисяч осіб.

Статистика свідчить, що серед молоді рі‑
вень травматизму на 40 % вищий, ніж серед 
працівників старшого віку.

Для упередження і зменшення виробничих 
ризиків і стресів серед молодих працівників, 
що можуть призводити до виникнення не‑
безпечних ситуацій на роботі ЦК ПАУ і було 
запропоновано комплекс заходів в рамках 
проведеного в галузі з 23 по 27 квітня «Тижня 
охорони праці».

Враховуючи, що в країні триває активна 
фаза всебічного реформування економіки за‑
вдання і роботодавців і Профспілки — зберег‑
ти молоде покоління як безцінний потенціал 
для майбутнього становлення ефективної 
і сильної держави, забезпечити гідні і без‑
печні умови праці і в першу чергу для цієї 
категорії працівників.

В березні поточного року на засіданні ЦК 
ПАУ було прийнято рішення оголосити в га‑
лузі 2017 рік «Роком покращення безпеки, 
стану умов праці і виробничого серед-
овищ». Головне стратегічне завдання цієї 
акції — покращення протягом року умов праці 
на кожному робочому місці.

Підсумовуючи результати роботи, необ‑
хідно зазначити, що тільки через належне 
виконання комплексних заходів щодо до‑
сягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, 
виділення в необхідних обсягах фінансування 
цих заходів, проведення якісного навчання, 
упередження та управління професійними 
ризиками, а також в тісній співпраці в цій 
сфері керівників підприємств і Профспілки 
можуть бути забезпечені гідні умови праці та 
соціальний захист працівників галузі.

станіслав ліщинський,
головний технічний інспектор  

праці цк ПаУ

Закінчення. Початок на стор. 1

Основні заходи стратегії передбачають: 
розширення можливостей для участі під‑
приємств галузі у проектах державно‑при‑
ватного партнерства через внесення змін до 
затвердженого Кабінетом Міністрів у 1999 році 
переліку об’єктів держвласності, які можуть 
передаватися в концесію; вдосконалення про‑
цедури отримання підприємствами авіапрому 
дозвільних документів у сфері експортного 
контролю; здешевлення кредитів українських 
банків на розробку нових зразків авіатехні‑
ки; сертифікація авіадвигунів українського 
виробництва на території ЄС; проведення 
у галузі робіт із імпортозаміщення російських 
комплектувальних; розробка та затвердження 
Концепції державної цільової науково‑тех‑
нічної програми розвитку авіаційної про‑
мисловості на 2018–2022 роки, а також самої 
держпрограми.

Серед основних заходів стратегії також пе‑
редбачене перетворення ДП «Антонов» на 

холдингову компанію «Антонов»; організація 
для потреб армії і силових структур, а також 
на експорт поглибленої модернізації та вироб‑
ництва вертольотів Мі‑2МСБ і Мі‑8МСБ; ство‑
рення і організація багатоцільового легкого 
вертольоту злітною масою 4–5 тонн у рамках 
НДДКР «Корольок» МСБ‑2; організація вироб‑
ництва вертольоту злітною масою 7–8 тонн; 
організація виробництва лопатей і головних 
вертолітних редукторів для вертольотів сі‑
мейства «Мі».

Основні заходи стратегії також передбачають: 
завершення розробки і серійне виробництво 
турбореактивного авіадвигуна АІ‑28; забез‑
печення програми імпортозаміщення проектів 
літаків Ан‑140, Ан‑74 і Ан‑32 і збільшення їх 
випуску для українських і зарубіжних замовни‑
ків; відновлення виробництва шасі для літаків 
Ан‑140, Ан‑148/158; стимулювання закупівель 
вітчизняних літаків через механізм мають піль‑
гові умови діяльності лізингові компанії.

Згідно з пояснювальною запискою до до‑
кумента, прогнозний обсяг необхідного на 

реалізацію заходів стратегії фінансування 
становить 23 млрд. 140,28 млн. грн, з них 6, 
97 млрд. — за рахунок бюджету.

За оцінками розробників документа, реа‑
лізація заходів Стратегії забезпечить надасть 
можливість забезпечити до 2022 року обся‑
ги виробництва української авіатехніки на 
загальну суму понад 100 млрд. грн, а також 
збільшити обсяг її експорту, зокрема й країни 
ЄС, Індію, Китай, до 75, 3 млрд. грн.

Нагадаємо, що Профспілка авіабудівників 
України активно наполягала на ухваленні за‑
значеного документа. Протягом 2018 року 
МЕРТ спільно з ДК «Укроборонпром» мають 
розробити Концепцію Державної цільової 
науково‑технічної програми розвитку авіа‑
ційної промисловості на 2018–2022 роки та 
саму програму. Головне — не згаяти час. Адже 
одним з важливих наступних кроків по реалі‑
зації програми буде закладення фінансування 
у Держбюджеті на 2019 рік. Тож чим швидше 
вона буде затверджена, тим більше шансів, що 
не залишиться на папері і буде реалізована. 

8 травня п. р. на ХДАВП прибув літак 
Ан‑74Т200А. Цей літак прилетів на Хар‑
ківське авіапідприємство з однієї з Серед‑

ньоазійських держав для технічного обслуго‑
вування.

Про це повідомив директор Департаменту 
супроводження і експлуатації ХДАВП С ергій 
Іванов. За його словами, на літаку будуть 
в иконані усі необхідні регламентні роботи, 
передбачені документацією.

«Минулого літа на цьому Ан‑74Т200А уже 
проводилося планове обслуговування нашими 
співробітниками і був запланований черговий 
етап зимою. Ми очікували його на Новий рік, 
але йому вдалося прилетіти тільки зараз. Після 
свята у четвер будемо детальніше планувати 
роботи», — сказав Сергій Іванов.

Нагадаємо, це вже другий літак, який приле‑
тів на ХДАВП для технічного обслуговування. 
У квітні тут прийняли літак Ан‑140 авіаком‑
панії «Мотор Січ». А на початку червня тут 
очікують на літак, який прибуде з північної 
Африки. 

Уряд затвердив Стратегію відродження 
авіапрому

ХДАВП виконає  
регламенті роботи  
по літаку Ан-74
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1 травня з нагоди Дня праці  
у Києві відбувся профспілковий 
мітинг 

Участь в ньому взяли профактивісти ПАУ. 
Сформовані колони урочисто пройшли 
ходою до Європейської площі скандуючи: 
«Роботу, зарплату, гідне життя!»,  
а також гасла спрямовані на соціальний 
захист трудівників, молоді і пенсіонерів, 
за права трудового народу.

Робоча група ЦК ПАУ відвідала підприємства Хмельниччини

Спортивні заходи серед трудящих галузі — запорука їх здоров’я 
та творчого довголіття!

Н априкінці квітня п. р. робоча група ЦК 
ПАУ у складі Наталії Лєскової — голо‑
ви ПО ПАУ на ДП «Машинобудівна фір‑

ма «Артем», Каріни Плахової — завідувача 
відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ, Ольги 
Сметатніної — завідувача відділу соціально‑
економічного захисту ВА ЦК ПАУ відвідала 
підприємства галузі у Хмельницькому регі‑
оні — ДП «Красилівський агрегатний завод» 
та ДП «Новатор».

Робоча група ЦК ПАУ зустрілась з головою 
ПО ПАУ на ДП «КАЗ» Миколою Галишем, 
головою ПО ПАУ на ДП «Новатор» та проф‑
активістами підприємств.

Групою було опрацьовано питання до‑
держання роботодавцями норм трудового 
законодавства та забезпечення трудових 
прав членів Профспілки, надання їм пра‑
вової допомоги. Відбулись робочі зустрічі 
із фахівцями відділів кадрів, спілкування 
з профактивом ПО ПАУ. 

Результати візиту робочої групи будуть роз‑
глянуті на наступному засіданні Президії 
ЦК ПАУ. 

25 квітня 2018 року на базі СК «Сокіл» 
були проведені відкриті змагання 
серед молоді підприємств авіабудівної 
галузі м. Києва.

У часть у змаганнях брали команди: ДАХК 
«Артем», ДП «Антонов», ПАТ «НТК» 
Електрон прилад».

Змагання проводились в 6‑ти видах спорту: 
дартс, кеглі, гандбол, футбол, теніс, баскетбол.

У кожній команді було по 8 учасників: мо‑
лоді хлопці і дівчата, ті на кого спрямовані 
наші надії і сподівання.

Гра точилася видовищна, напружена, але 
від того не менш захоплююча. Кожна з ко‑
манд показувала надзвичайну майстерність 
і вміння, котрі були оцінені як суддями, так 
і глядачами. І в цій надзвичайно цікавій і ви‑

довищній грі третє місце посіла команда ДП 
«Антонов», друге місце — ПАТ «НТК «Елек‑
тронприлад», а перемогу, за сумою очок, 
здобула команда ДАХК «Артем», з чим ми 
і вітаємо спортсменів та вболівальників!

Треба зауважити, що ці змагання вже ста‑
ли гарною традицією для наших молодих 
команд. Також ми хочемо окремо висловити 
велику вдячність організаторам: молодіжній 
комісії ПО ПАУ в ДАХК «Артем» та Спортив‑
ному клубу «Сокіл»!

Переможці та призери змагань, а також 
найбільш активні учасники отримали призи 
та подарунки.

А ми ще раз вітаємо учасників змагань та 
бажаємо перемог у житті та спорті!

За інформацією профкому ПО ПаУ  
в дахк «артем»


