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15 серпня поточного року 
у  рамках ознайомлен-
ня з  роботою дитячих 

оздоровчих закладів, керівники 
ФПУ оглянули територію ДОК 
«Антей», оцінили ландшафтний 
дизайн, оглянули стелу авіакон-
структорів ХХ століття, побува-
ли на заняттях чотирьох гуртків, 
поспілкувались з дітьми різних 
вікових категорій та виховате-
лями. Голова ФПУ високо оцінив 
хід відпочинку та виховний про-
цес: «Дуже важливо, щоб кожна 
дитина відчувала себе потріб-
ною і щасливою» — наприкінці 
зустрічі зазначив він.

Кожний літній сезон, тради-
ційно ДОК «Антей» приймає ді-
тей працівників ДП «АНТОНОВ» 
для оздоровлення та відпочинку 
на чотири зміни по 18 днів. На 
кожній зміні відпочиває від 180 
до 250 дітей. З  самого початку 
зміни там панує дух розуміння 
і  любові. У  виховному проце-
сі використовується авіаційна 
термінологія: загони — це екі-
пажі, прийом їжі — заправка, 
відбій — посадка та інше. Всі 
зміни починаються з розподілу 
дітей на екіпажі за віком. Ство-
рення справжнього злагодже-
ного колективу — дуже важлива 
та цікава робота. Кожен екіпаж 
обирає собі особливу назву, девіз 
і звичайно, шляхом голосування, 
обирають командира та спортив-
ного організатора. Особливістю 
ДОК «Антей» є то, що під час уро-
чистого відкриття кожної зміни 

командири екіпажів рапортують 
старшому вожатому, а старший 
вожатий доповідає директору 
комплексу про готовність екіпа-
жів до відкриття чергової зміни. 
Виконується Гімн України та ви-
носяться прапори України, ДП 
«АНТОНОВ», Профспілки авіа-
будівників України, дружини 
ім. Маноцкова.

Після відкриття кожної зміни ді-
ти дають для батьків та гостей та-
бору урочистий концерт, продов-
жує святкування вечір біля вогни-
ща та дискотека. Ця традиція існує 

більше п’ятдесяти років — з часів 
відкриття табору. Особлива подія 
у кожну зміну — довгоочікуваний 
батьківський день: після святко-
вого концерту влаштовують сі-
мейне змагання «Мама, тато і я — 
спортивна сім’я».

Вихователів обирають дуже 
ретельно: перш ніж приступити 
до роботи вони проходять відбір 
і навчання в школі вожатих, яку 
організовано підприємством при 
ДОК «Антей». Приємно, що мо-
лоді вожаті з педагогічних вишів 
України (м. Київ, м. Ніжин, м. Су-

ми, м. Тернопіль та ін.) впрова-
джують інноваційні методи ви-
ховання, намагаються додавати 
нотки сучасності, допомагають 
дітям розкрити свої здібності, 
знайти друзів та отримати неза-
бутні враження від перебування 
у таборі. Виховна робота спрямо-
вана на відродження національ-
них традицій, вивчення історії 
ДП «АНТОНОВ», формування 
у  дітей духовно- патріотичних 
цінностей, фізичного розвитку, 
культури та прагнення до здоро-
вого способу життя. В комплек-
сі працюють більше 10 гуртків: 
авіа-моделювання, хореографія, 
туризм, рукоділля, іноземних 
мов тощо та різні спортивні сек-
ції: футбол, волейбол, баскетбол, 
шахи, теніс та інші. Для дітей 
протягом зміни влаштовуються: 
спортивні змагання, туристичні 
походи, ігрові фестивалі, квести, 
конкурси, КВН- змагання, лекції 
членів профактиву ПО ПАУ на 
ДП «АНТОНОВ» про розвиток 
авіації та історію підприємства. 
Цього року були організовані 
виїзні екскурсії до народного 
музею на ДП «АНТОНОВ» і  на 
територію ЛВіДБ у  Гостомелі. 
ДОК «Антей» має свою сторінку 
у facebook, де батьки мають мож-
ливість не тільки контролювати 
перебування дитини в комплек-
сі, а й удосконалювати дозвілля 
в оздоровниці.

ДОК «Антей» не тільки дбай-
ливо береже традиції, а й стрім-
ко розвивається в сучасності — 

в корпусах проведені капітальні 
ремонти, кожен екіпаж забезпе-
чено відео- та аудіоапаратурою, 
побудовані сучасні футбольні по-
ля, волейбольні та баскетбольні 
майданчики зі штучним покрит-
тям та LED-освітленням, трена-
жерні та ігрові майданчики. За 
висновками державної атестації 
Міністерства соціальної полі-
тики України дитячому оздоро-
вчому комплексу «Антей» у 2015 
році присвоєна I категорія.

Директор ДОК «Антей» — 
ХоменкоМиколаВасильович, 
працює на цій посаді лише дру-
гий рік (попередній педагогічний 
досвід отримав на посаді вихова-
теля у цьому таборі) та за нестан-
дартні організаторські якості та 
високий професіоналізм, цього 
року, адміністрація підприємства 
відмітила його на Галереї Трудо-
вої Слави підприємства.

У батьків багато завдань — за-
безпечити дитину нормальними 
умовами для розвитку і здоров’я, 
дати гарну освіту, виховати ха-
рактер, навчити любові до на-
вколишнього світу і оточуючих, 
вивести у доросле життя підго-
товленим і таким, що відбувся. 
І ці завдання на період перебу-
вання у оздоровчому комплексі 
підприємства беруть на себе ад-
міністрація табору та профком 
ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ».

Вікторія ГРЕЧУШНА,
громадський кореспондент

профкому ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

Дитячий оздоровчий комплекс «АНТЕЙ» відвідав голова Федерації професійних спілок України (ФПУ) Осовий Г. В. та його заступник — Драп’ятий Є.М.

У нас царює любов, турбота й розуміння

Інтереси галузі в новому Парламенті є кому захищати!
Д о Верховної Ради України 

було обрано два представ-
ника авіабудівної галузі. 

Народними депутатами стали 
ГеннадійКасайі АртемКуна-
єв, працівники АТ «Мотор Січ». 
Артем Кунаєв буде працювати 
в Комітеті Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету, а Геннадій 
Касай в Комітеті Верховної Ради 
України з  питань національної 
безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, є шанс, що інте-
реси авіаційної промисловості 
України не будуть забуті з боку 
держави в  цьому складі парла-
менту. Цілком можливо, що і ін-
ші обранці будуть відстоювати 
інтереси нашої галузі і долучать-
ся до цієї важливої роботи.

До редакції зателефонувало 
багато наших читачів, які висло-
вили жаль, що так мало депутатів 
буде представляти нашу галузь. 

Дійсно, нам хотілося аби інте-
реси галузі представляла ціла 
група чи навіть фракція депута-
тів, які безпосередньо пов’язані 
з  галуззю. Але, на жаль, не все 
відбувається так, як нам хочеть-
ся. Цьому виною є певною мірою 
і  наша недостатня активність, 

і бездіяльність, як виборців. Як-
би ми були більш наполегливими 
і організованішими, то і наш го-
лос в Парламенті був би значно 
потужнішим.

Разом з  тим, ми вітаємо Ар-
тема Кунаєва та Геннадія Касая 
з обранням на посаду народних 

депутатів і  бажаємо їм успіхів 
у  їхній нелегкій роботі по від-
стоюванню інтересів галузі під 
час законотворчого процесу. ПАУ 
і редакція газети готові надати 
їм всіляку підтримку в їхній ді-
яльності аби лише підприємства 
нашої галузі працювали і розви-
валися на благо всієї країни.
P.S. До редакції газети «Авіа-

будівник України» під час ви-
борчої парламентської кампанії 
надійшло кілька телефонних 
дзвінків і  листів щодо позиції 
ПАУ та редакції на цих виборах. 
Інформуємо Вас, шановні читачі, 
що ні ПАУ, ні редакція нашої га-
зети не агітували за жодну полі-
тичну партію чи кандидата в де-
путати, офіційно жодних рішень 
щодо цього не ухвалювали. ПАУ 
офіційно є поза політикою і пи-
тання обрання чи необрання то-
го чи іншого кандидата чи пар-

тії залишає на розсуд кожного 
спілчанина. Теж саме стосується 
і  редакції газети. На сторінках 
газети ми традиційно друкуємо 
інформацію про тих кандидатів 
та партії, які висловилися на під-
тримку нашої галузі без жодних 
закликів щодо голосування. Ви-
значатися — кожному з  Вас. Як 
і нести відповідальність за свій 
вибір.

Редакція газети  
«Авіабудівник України»

ОФІЦІЙНО
В  Парламенті 9 скликання не 

буде Комітету з промислової по-
літики. Разом з  тим в  Комітеті 
з  питань національної безпеки, 
оборони та розвідки утворений 
підкомітет з  питань оборонної 
промисловості та технічної мо-
дернізації, який очолює народний 
депутат України ІгорКопитін.

Геннадій Касай Артем Кунаєв

Віктор Гуска, Віктор Семенцов, Григорій Осовий, Сергій Новицький, 
Микола Хоменко з дітьми
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Молодежная спартакиада на «Меридиане»

Укрпрофавіа серед призерів ХХІV Всеукраїнської 
міжгалузевої спартакіади

Н а предприятии МОТОР СИЧ 
уже стало доброй традици-
ей в  День независимости 

Украины проводить на турбазе 
«Меридиан» молодежное спор-
тивное многоборье.

На этот раз в соревнованиях 
приняли участие семь коллек-
тивов: три цеха головного заво-
да — 8, 15, 41, а также 610 (ЗМЗ), 
ГП «Ивченко- Прогресс», ВМЗ 
и  ЗТМК. Наряду с  футболом, 
волейболом, стрельбой из лука 
и перетягиванием каната орга-
низаторы состязаний включили 
греблю на лодках.

Как всегда в первый день ве-
чером на танцплощадке собра-
лись команды, чтобы проде-
монстрировать свои творческие 
способности в конкурсе привет-
ствий. Но, видимо, ребята ста-
рались больше сосредоточиться 
на спортивных успехах, нежели 
распыляться на художественное 
творчество. Пользуясь случаем, 
хотелось бы пожелать, чтобы 
молодежь готовила более яркие 
и эмоциональные выступления, 
больше разнообразия, выдум-

ки и  смекалки! И  все же жюри 
вынесло свое решение: грамоту 
за лучшее исполнение привет-
ствия вручить коллективу «Ти-
тан», второе место было отдано 
«Спортивным ленивцам» (цех 
41)  и третье — досталось «про-
грессовцам».

Ранним утром в  субботу са-
мые меткие пытались поразить 
мишень из лука. Точнее всех 
легли стрелы у капитана «ленив-

цев» Романа Грицая. На три оч-
ка меньше набрала Ольга Белая 
из 610-го. Замкнул призовую 
тройку харизматичный Евге-
ний Черников с «ЗТМК», но вот 
в финальном матче футбольного 
турнира между командами «Ти-
тан» и  «ВМЗ» ему не повезло. 
Когда основное время закончи-
лось вничью, была назначена 
серия пенальти. В  решающий 
момент удар Жени парировал 

вратарь, и … первое место за-
няли футболисты Волочиска.

Второй день соревнований 
начался на волейбольной пло-
щадке. Фаворитами была пара 
из «Титана» — Глеб и Виктория, 
в итоге они заняли первое ме-
сто. Вторым стал дуэт «ВМЗ», 
третьими — команда «Navi» 
(цех 15).

После обеда состязания про-
должились на водной глади Дне-
пра. Участникам на весельной 
лодке предстояло преодолеть 
дистанцию 200 метров. Вода 
бурлила под веслами и  такой 
же восторг и эмоции царили на 
берегу. Зрители подбадрива-
ли не только свои экипажи, но 
и соперников. Быстрее всех пре-
одолели это расстояние гребцы 
«Navi» — им понадобилось для 
этого три минуты, на 30 секунд 
отстал «Титан» и  всего две се-
кунды (!) уступил им экипаж ГП 
«Ивченко- Прогресс».

В  понедельник программа 
спартакиады завершилась са-
мым зрелищным видом много-
борья — перетягиванием каната. 

После каждого раунда у  ребят 
и девушек ладони горели огнем, 
а участники в изнеможении ва-
лились на песок. В  этой борь-
бе не было равных дружному 
коллективу пятнадцатого цеха, 
которых вел за собой богатырь 
Максим Колесник. Второе место 
у «ВМЗ», третье — у «ЗТМК».

После подведения итогов со-
стоялась торжественная цере-
мония награждения. По резуль-
татам соревнований победи-
телем стала команда «ЗТМК», 
на втором месте — «ВМЗ» и на 
третьем — цех 15. Участникам 
были вручены кубки, медали 
и грамоты. Они, в свою очередь, 
поблагодарили организаторов 
турнира за прекрасные условия 
при подготовке и  проведении 
соревнований, а также за отдых 
на турбазе «Меридиан».

Общее фото на память стало 
еще одной наградой для всех 
молодежных коллективов физ-
культуры.

Сергей КОТЛЯР,
корреспондент газеты «Мотор Сич»

В ідповідно до спільного рі-
шення керівних органів Мі-
ністерства молоді та спорту 

України, Федерації профспілок 
України і Громадської організа-
ції «Всеукраїнське фізкультурно- 
спортивне товариство «Україна», 
у  період з  5 по 8  вересня 2019 
року в с. Коблеве, Миколаївської 
області, на спортивних спорудах 
бази відпочинку та спорту «Па-
радіз», відбулась ХХІV Всеукра-
їнська міжгалузева спартакіада 
трудящих промислової сфери та 
транспорту.

У фінальних змаганнях з семи 
видів спорту (армспорту, волей-
болу, гирьового спорту, настіль-
ного тенісу, шахів, шашок та 
футзалу) взяли участь 7 збірних 
команд Всеукраїнських галузе-
вих профспілок.

Право захищати честь аві-
абудівної галузі вибороли 
спортсмени — призери ХVIІІ 
Всеукраїнської спартакіади аві-
абудівників та кращі спортс-
мени підприємств авіаційної 
промисловості, за підсумками 
галузевих спортивних заходів, 
які проводились у  поточному 
році. Всього у заходах Міжгалу-
зевої спартакіади були задіяні 
20 спортсменів- виробничників 
з  8 підприємств галузі, а  саме: 
ДП «Івченко- Прогрес», Вироб-
ництво ДП «Антонов», ДП «Но-
ватор», ДП «Спецоборонмаш», 
ДАХК «Артем», ДП «ЗАВОД 410 
ЦА»; ВМЗ ПАТ «Мотор Січ», ДП 
«ЖМЗ «Візар».

В ході Спартакіади, авіабудів-
никами було завой овано 1 золота, 
3 срібні та 1 бронзова медалі.

В  особистій першості призе-
рами Спартакіади стали члени 
збірної команди авіабудівників 
України — представники трудо-
вих колективів підприємств га-
лузі:

Першемісце:
— ВєтровВіталій — теніс на-

стільний (ДП «Спецоборонмаш»).
Другемісце:
— БусілковОлексій — гирьовий 

спорт (ДП «Івченко- Прогрес»);
—  Оприщенко Максим — 

шашки (ДП «Івченко- Прогрес»);
—  Зарицька Валентина — 

шашки (ДП «Івченко- Прогрес»).

Третємісце:
—  Гармаш Олег — армспорт 

(ДП «Івченко- Прогрес»).
В  командних заліках по ви-

щезазначених видах спорту 
збірна команда Укрпрофавіа 
виборола одне друге та одне 
третє місця.

Вітаємо спортсменів- пред-
став  ників підприємств галузі 

з  новими спортивними досяг-
неннями та бажаємо подальших 
успіхів на спортивній арені!

Також, відповідно до рішення 
Президії ЦК ПАУ (постанова від 
12.06.2019р. №  П-25-1), у  ході 
ведення XХIV Всеукраїнської 
міжгалузевої спартакіади трудя-
щих промислової сфери та тран-
спорту, 7  вересня 2019 р., в  с. 

Коблеве, на базі «Парадіз» від-
булось засідання спорторганіза-
торів підприємств авіабудівної 
галузі. Під час засідання було 
обговорено подальший план 
дій щодо підготовки та органі-
зації проведення ХIХ Всеукраїн-
ської спартакіади авіабудівників 
(про ведення якої заплановано 
у червні 2020 р.). 
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Культурне життя ДП «АНТОНОВ»

Золотий голос Людмили Щербакової

Оздоровлення дітей — завжди в пріоритеті

К оли слухаєш пісні і романси 
у виконанні техніка відділу 
786 ДП «АНТОНОВ», зда-

ється, що на сцені — професійна 
оперна співачка.

Нещодавно, коли ми відзнача-
ли 30-річчя авіакомпанії «Авіа-
лінії Антонова», гостей свята 
у  Гостомелі перед початком 
урочистої частини розважали 
естрадно- симфонічний оркестр 
Національної поліції і його со-
лістка Оксана Ковач. Потім на 
сцену вийшла ще одна солістка, 
струнка білява жінка. Вона за-
співала улюблену пісню Петра 
Васильовича Балабуєва «Белой 
акации гроздья душистые». Го-
туючи наступного дня репортаж, 
я, людина на підприємстві нова, 
вирішив уточнити прізвище ці-
єї другої артистки. «Якої артист-
ки? — здивувалася заступник 
голови профкому Оксана Вол-
кова. — Так це ж наша Людочка 
Щербакова! Коли вона працю-
вала в дитячому таборі «Антей» 
і виступала на вечорах, її прозва-
ли «Золотим голосом «Антею»…

Директор «Авіаліній Антоно-
ва» Михайло Харченко розповів, 
що Людмилу Щербакову сприй-
няли як професійну оперну ак-
трису також наш британський 
партнер Крістофер Фойл та інші 
високі зарубіжні гості, які були 
присутні на святі.

І  справді, такий чудовий го-
лос, колоратурне сопрано, за-
звичай може мати людина, яка 
закінчила щонайменше вокаль-
не відділення музучилища або 
консерваторії. Людмила ж Юрі-
ївна навчалася у звичайній сто-

личній школі № 203 на Нивках, 
а згодом — у нашому заводсько-
му авіаційному технікумі, пра-
цює техніком першої категорії 
в  службі координації робіт по 
літаку Ан-32.

—  Я виросла у  простій робіт-
ничій сім’ї тут поруч, на вулиці 
Туполєва, — розповідає Люд-
мила Юріївна. — Матуся пра-
цювала швачкою. Тато — на за-
воді верстатів- автоматів імені 
М. Горького. Внаслідок аварії на 
виробництві став інвалідом. То-
му я не мала змоги навчатися да-
лі. Одразу після школи, в 17 років 
прийшла сюди на КМЗ — Київ-
ський механічний завод. Тут, 
у планово- диспетчерському від-
ділі мене прийняли, як у рідну 

сім’ю, поставили на ноги. Я про-
сто закохалася в наш завод.

Певний час працювала секре-
таркою у  заступника директо-
ра Олега Григоровича Котляра, 
теж чудової людини. Побачила, 
що колектив — конструктори, 
технологи, робітники — живуть 
не лише роботою, літаками, а й 
насиченим духовним і культур-
ним життям. Профком регулярно 
організовує на підприємстві кон-
церти відомих артистів, зустрічі 
з цікавими людьми, екскурсії по 
цікавих місцях України. І всіля-
ко сприяє розвитку заводської 
художньої самодіяльності.

Якось я  почула про камер-
ний хор «Резонанс», учасники 
якого співають класичні твори, 
пішла на репетицію. Мене по-
слухав керівник хору Дмитро 
Радик і  прийняв. Олександра 
Сивова — керівник вокально- 
інструментального ансамблю 
«А-ВІА» теж показала класику. 
Сашенька також відчула, що мені 
потрібно співати…

— Хтонавчаввасвокалу?
— Ви здивуєтеся, але щоб отак 

спеціально — ніхто! Хіба що 
у  школі у  нас була добра педа-
гог — вчителька співів. Звичайно, 
я прислухалася до порад згада-
них Дмитра Радика та Олексан-
дри Сивової.

— Якісь знамениті артисти
васслухали?

— Ні, ніхто не слухав. Я ніку-
ди не ходила. Якось на нашому 
заводському святі, де я співала, 
були присутні високі гості з ЦК 

Профспілки авіабудівників Укра-
їни. Послухали мій виступ: «Цю 
дівчину треба проштовхувати!»

Та куди мене вже проштовху-
вати…Скільки мені вже років? 
Уже діти, мої дві донечки вирос-
ли, двоє онуків. Треба допома-
гати.

— Дітиспівають?
— Якби ж то! Жодна з дочок не 

співає. Зате зять співає. З  ним 
ми познайомилися в  дитячому 
оздоровчому комплексі «Антей». 
Дітям дуже подобалася пісня 
з репертуару Наталки Могилев-
ської «Місяць по небу ходить» 
у моєму виконанні. Кожен кон-
церт я закінчувала нею.

Мені також дуже подобаєть-
ся голос Тіни Кароль. У неї теж 
сопрано. Я  її пісню «Ніченька» 
якось заспівала на відпочин-
ку в Туреччині. В готелі прово-
дили вечір- конкурс пісень під 
фонограму. Дочка мені: «Мамо, 
заспівай! Ми повинні Україну 
підтримати!» Я погодилася, якщо 
знайдуть фонограму. Фонограму 
не знайшли, довелося співати 
акапельно, без супроводу. І я пе-
ремогла! (Сміється).

Ось так, усе життя співаю. І ко-
ли на серці свято, і коли не дуже. 
Мабуть, буду співати, доки голос 
не пропаде. В село до мами при-
їжджаю — сусіди вже чекають, 
що зберемося увечері і заспіваю. 
Сільчани заслуженою артисткою 
мене називають. І я співаю. І спо-
діваюся, що співатиме внучка…

Володимир ШУНЕВИЧ,
редактор газети «АНТОНОВ»

Оновлені комплекси 
«Нептун» та «Вільха» 
можуть бути прийняті 
на озброєння інших 
країн

Н изка країн виявляє за-
цікавленість у придбанні 
нових українських ракет-

них комплексів «Нептун» та 
«Вільха», що були розроблені 
ДККБ «Луч».

Про це заявив директор ДП 
ДГЗП «Спецтехноекспорт» Вла-
диславБельбас, повідомляє 
Defense Express.

«Вперше ми показали ма-
кети комплексів «Нептун» та 
«Вільха» на виставці в ОАЕ 
IDEX-2019 у лютому цього 
року. Ефект від дебюту є: низка 
країн вже сьогодні мають 
тверді наміри за цими проєк-
тами», — зазначив очільник 
Спецтехноекспорту.

За словами Бельбаса, задля 
збільшення зацікавленості 
іноземних партнерів у новіт-
ніх українських комплексах 
в Україні навіть продемон-
стрували військовим аташе 
практичні випробувальні 
запуски «Нептуна» та «Вільхи» 
на полігоні. Однією з причин 
такого незвичного кроку стала 
впевненість керівництва КБ 
«Луч» у своїх проєктах та усві-
домлення того, що потенційні 
зовнішні замовлення нових 
українських комплексів значно 
здешевлять їхнє подальше 
серійне виробництво.

«У цій ситуації ми йдемо 
в тандемі з генеральним кон-
структором, який підтримує 
або не підтримує пропозиції 
з нашого боку, знаючи склад-
ність того чи іншого етапу 
випробувань. Водночас керів-
ництво ДержККБ «Луч» пре-
красно розуміє, що зовнішні 
замовлення суттєво спростять 
і здешевлять серійне виготов-
лення цих комплексів. Адже 
закупівлі таких озброєнь для 
нашої армії дуже обмежені 
через фінансові можливості 
ЗСУ», — пояснив Бельбас.

Одним із потенційних 
партнерів проєкту «Вільха» 
стала корпорація Tawazun 
Group з Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратів. Наразі ведуться 
переговори з представниками 
цієї компанії щодо спільного 
виробництва РСЗВ.

РСЗВ Jobaria Multiple Cradle 
Launcher від Jobaria Defense 
Systems (входить до складу 
корпорації Tawazun Group — 
ОАЕ).

За планом Міноборони, 
державні випробування мо-
дернізованої версії зі збільше-
ною дальністю «Вільха- М» та 
наземного варіанту протикора-
бельного РК-360МЦ «Нептун» 
планується провести наприкін-
ці цього року.

К ажуть, що літнє оздоров-
лення дітей — це справа 
батьків. Але на нашому під-

приємстві до цього ставляться 
по-іншому. Протягом багатьох 
років профспілковий комітет та 
адміністрація заводу направля-
ють свої зусилля на оздоровлен-
ня діточок своїх працівників. 
І слід зауважити, що путівки на 
море отримуюсь усі батьки, які 
надають профспілковому комі-
тету довідки від лікаря.

Отже, у  цьому році на узбе-
режжі Азовського моря за два 
заїзди відпочили 28 сімей та 35 
дітей. Робітникам підприємства 
та їх дітям були надані пільги. 
Оздоровча путівка на 12 днів 
для дорослого коштувала 40% 
від повної вартості, для дітей — 
30%.

Нещодавно з Приморська по-
вернулася друга група сімей. Ве-
селі та засмаглі вони поділилися 
приємними враженнями.

Так, останнім часом база від-
починку «Берізка», що розташо-
вана поблизу Приморська, знач-
но змінилася. Територія стала 
набагато красивіша, її прикра-
сили різноманітними квітами 
та зеленими насадженнями, 
встановили сучасний дитячий 
майданчик. Номери для прожи-
вання зробили більш комфорт-
ними та зручними, нині у кож-
ному номері є свій плазмовий 
телевізор, чого не було раніше. 

Приємним бонусом стали безко-
штовні пляжні лежаки, що увій-
шло у вартість путівки.

Але на такі зручності не звер-
тали увагу лише діти. Їх увага 
була прикута до моря та аніма-

тора, який весь час намагався 
бути поруч. Різноманітні захо-
ди захоплювали: увечері дитяча 
дискотека, гра в теніс і футбол, 
відвідування ігрової кімнати 
та бібліотеки. Це надало мож-
ливість повноцінного відпочин-
ку не тільки дітям, але і  їхнім 
батькам, адже малеча була під 
наглядом дорослих.

Слід зазначити, що профспіл-
ковий комітет потурбувався 
про те, щоб відпочинок дітей та 
їхніх батьків був не тільки ком-
фортним, але й довготривалим. 
Останні чотири роки сім’ї від-
почивають на Азовському морі 
не 10 днів, як було раніше, а 12. 
Це стало можливим завдяки 
перемовинам з  керівництвом 
бази відпочинку «Берізка», яке 
водночас обіцяє в  наступному 
році зробити відпочинок ще 
більш зручним і приємним для 
людей.

У багатьох працівників, з ким 
довелося спілкуватися, вражен-
ня від відпочинку дуже приємні. 
Батьки висловлюють подяку ди-
ректору заводу Дмитру Леонову, 
голові профкому Володимиру 
Тиндіку, головному бухгалте-
ру профкому Надії Дерев’янко 
та робітникам профспілкового 
комітету за надану можливість 
оздоровити дітей на морі.

Інна ПІДЯК, 
газета «Федовець»



7 ЖОВТНЯ
БЕКАЛО  

Василь Володимирович
Голова ПО ПАУ в ТОВ «Металеві меблі»

8 ЖОВТНЯ
КІВА  

Дмитро Семенович
Герой України,  

генеральний конструктор із створення 
та модернізації авіаційної техніки

8 ЖОВТНЯ
КОРОЛЮК  

Петро Володимирович
Заслужений працівник  
промисловості України

9 ЖОВТНЯ
ВЛАСОВА  

Людмила Олександрівна
Голова ПО ПАУ  

на ДчП АТ «Мотор Січ» — ГмашЗ

11 ЖОВТНЯ
НОСОВА  

Оксана Юріївна
Голова ПО ПАУ в ПРАТ «ФЕД»

14 ЖОВТНЯ
ЗАДОРОЖНИЙ  

Сергій Миколайович
Генеральний директор ХДАПВ

17 ЖОВТНЯ
ДРОБІНОВ  

Вадим Павлович
Генеральний директор,  
головний конструктор  

ПАТ «НТК «Електронприлад»

21 ЖОВТНЯ
ГАНЬКЕВИЧ  

Віктор Володимирович
Генеральний директор  

ДП «Завод 410 ЦА»

22 ЖОВТНЯ
ГАРАНІН  

Володимир Іванович
Ветеран ПАУ

23 ЖОВТНЯ
М’ЯЛИЦЯ  

Анатолій Костянтинович
Герой України

23 ЖОВТНЯ
РУСИН  

Іван Ілліч
Голова ПО ПАУ в ПАТ 
«Електроавтоматика»

28 ЖОВТНЯ
БОГУСЛАЄВ  

Вячеслав Олександрович
Герой України,  

президент АТ «Мотор Січ»,  
генеральний конструктор із створення 

та модернізації вертолітної техніки

31 ЖОВТНЯ
ЛИСИЦЯ  

Ярослав Вікторович
Голова ПО ПАУ на ЧАТЗ ХДАВП

31 ЖОВТНЯ
АНОЩЕНКОВА  

Валентина Іванівна
Голова ПО ПАУ на Заводі «Тора» ХДАВП

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У ЖОВТНІ

С О Ц І У М
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Д ва тижні на перехід, п’ять 
днів змагань, що вима-
гали найвищої концен-

трації уваги та вмінь: команда 
підприємства виборола золото 
у класі D на міжнародній регаті 
«Cor Caroli iCard» в Болгарії!

35 команд проклали марш-
рут через м. Варна, м. Балчик, 
о. Святий Влас та м. Бургас.

Капітан команди яхти «Барс» 
Олег Каплун: «Вітрильним спор-

том захоплююся з  1986 року, 
проте на міжнародний рівень 
ми з  командою вийшли упер-
ше. Регата залишила неймовір-
ні спогади: складні переходи, 
шторми, а разом з ними — ней-
мовірної краси місця та 250 
людей, захоплених улюбленим 
хоббі».

Вітаємо нашу команду пере-
можців та бажаємо тільки по-
путного вітру! 

З перемогою, команда 
ДП «ХМЗ «ФЕД»!

П ід час відпочинку ми 
завжди вчимося чомусь но-
вому, навіть якщо не дуже 

проявляємо активність.
Середина серпня — це час, ко-

ли половина працівників тільки 
готується до відпустки, а поло-
вина — вже повернулась. Зустріч 
з колегами після відпочинку та 
обмін враженнями приносять 
певний заряд позитиву. А щоб 
плавно увійти до праці, до-
статньо згадати, що ви любите 
свою роботу і  цінуєте тих, хто 
вас оточує. Оздоровчий сезон 
цього року на підприємстві для 
працівників розпочався у червні 
і  триватиме до кінця вересня. 
З метою забезпечення праців-
ників ДП «АНТОНОВ» та їхніх 
дітей путівками, ПО ПАУ на ДП 
«АНТОНОВ» на поточний рік бу-
ли подовжені договори з пансіо-
натами на морі — на Арабатсь-
кій стрілці «Меліоратор» і в За-
тоці — «Рута» і «Рось». Пансіонат 
на Чорному морі — «Рось» (Зато-
ка) був обраний профспілковим 
комітетом у минулому році на 

підставі пропозицій профспіл-
чан, за підсумками моніторингу 
туристичної індустрії України.

Відпочинок на морі дозволяє 
нам відновити баланс та під-
няти творчий потенціал, поз-
бутися від стресу, наповнитися 
силами. Це ще й нагода побути 
з сім’єю, а для закоханих — хо-
роший шанс перевірити відно-
сини на міцність.

Оздоровча робота профко-
му на нашому підприємстві 
доводить, що важливо проб-
увати щось нове, отримувати 
різнобічні враження. Тому об-
рані місця відпочинку мають 
красиві краєвиди і можливість 
долучитися до екскурсійних 
подорожей. Бо нові вражен-
ня допомагають прислухатися 
до своїх справжніх почуттів 
і бажань. Так, відпочиваючі на 
Арабатській стрілці мають змогу 
відвідати заповідник «Асканія- 
Нова», водолікарню на березі 
озера Сиваш і  гарячі солоні 
гейзери, а  у  Затоці — ознайо-
митися з історичним комплек-

сом у Білгород- Дністровському, 
відвідати Акерманську церкву 
і центр культури вина «Шабо».

Розповідаючи про відпочи-
нок на морських узбережжях, 
наші працівники зазначали, що 
«Рось» їм запам’яталась зеленою 
лагуною, безпечною для дітей під 
пильним оком охорони. У «Меліо-
раторі» меню стало менш різно-
манітним і  вишуканим, проте 
втішали тепле море, чистота 
і доброзичливість обслуговуючо-
го персоналу. А «Рута» порадувала 
«шведським столом», який з ми-
нулого року завдяки профкому 
ввійшов у вимоги договору.

Наприкінці кожного літнього 
сезону комісія профкому з оздо-
ровлення уважно вивчає і фор-
мує перелік питань, які необ-
хідно вирішити, щоб наступно-
го року літнє оздоровлення та 
відпочинок стали ще кращими 
і досконалими.

Вікторія ГРЕЧУШНА,  
громадський кореспондент профкому 

ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

Два тижні на морі — заряд позитиву на рікВідбулись двосторонні 
консультації по 
проекту Державного 
бюджету-2020

В рамках реалізації соціаль-
ного діалогу відповідно 
до положень Генеральної 

угоди та наказу Міністерства 
фінансів України 12 вересня 
ц.р. відбулися консультації 
Мінфіну з профспілками та 
роботодавцями з обговорення 
пропозицій Сторін соціального 
діалогу до проекту Державного 
бюджету України на 2020 рік.

Профспілки на нараді пред-
ставляли голови галузевих 
Профспілок, керівники про-
фільних департаментів апара-
ту ФПУ, заступник Голови ФПУ 
ОлександрШубін. В заході 
взяв участь Голова Профспілки 
авіабудівників України  
ЯремаЖугаєвич. Від Мінфіну 
у зустрічі взяли участь керів-
ники структурних підрозділів 
міністерства. Очолив групу 
заступник міністра фінансів 
ЮрійДжигир. 


