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Експозиція підприємств нашої галузі викликала 
зацікавлення у Президента України

В Офісі Президента України прислухалися 
до авіабудівників

Зелене світло 
Авіапрому України —  
далі зволікати вже 
не можна!

П резидент України Володи-
мир Зеленський відвідав 
виставку «Зброя та безпе-

ка‑2019», яка відбулася у  Києві 
в  Міжнародному виставковому 
центрі, та ознайомився з новіт-
німи розробками військової тех-
ніки, озброєння й обладнання, 
повідомляє прес‑служба Глави 
держави.

Зокрема, Глава держави огля-
нув мобільний комплекс «Неп-
тун», представлений Державним 
підприємством «ДККБ «Луч» 
(входить до складу Держконцер-
ну «Укроборонпром») і поспілку-
вався з генеральним конструкто-
ром — генеральним директором 
ДП «ДержККБ «Луч» Олегом Ко-
ростельовим. «Нептун» — комп-
лекс крилатих ракет наземного 
базування з протикорабельною 
ракетою, призначений для ура-
ження бойових кораблів.

ДП «ДККБ «Луч» також пре-
зентувало протитанкові ракетні 
комплекси «Стугна‑ П» і  «Кор-
сар», перевізний протитанковий 
ракетний комплекс «Бар’єр» та 
переносний протитанковий ра-
кетний комплекс «Скіф».

Володимир Зеленський ог-
лянув вертольоти Мі‑8 МСБ та 
Мі‑2 МСБ на експозиції АТ «Мо-
тор Січ».

Глава держави також оглянув 
експозицію підприємств ДК 
«Укроборонпром».

«У  нас повинна бути ще по-
тужніша армія. Ми поважаємо 
наших військових, дуже радіємо 
новаторським винаходам укра-

їнців, конструкторських бюро. 
Треба бути дуже потужними, 
щоб армія була справді високого 
рівня», — сказав Президент у ко-
ментарі ЗМІ.

Варто відзначити, що візит 
Глави держави на подібну ви-
ставку в Україні, на жаль, є вели-
кою рідкістю, на відміну від ін-
ших країн світу, де такі виставки 
обов’язково відвідують керівни-
ки держави. Тому цей візит Пре-
зидента України дає надію, що 
подібні виставки не будуть поза 
його увагою і надалі.

24 жовтня п. р. у  Офісі 
Президента відбулась 
нарада посадових осіб 

РНБОУ, Міноборони, Мінеконо-
міки, керівників підприємств, 
представників роботодавців та 
Профспілки.

Головувала на нараді заступни-
ця Керівника Офісу Анна Кова-
ленко.

Від Офісу Президента взяв 
участь Іван Апаршин — керів-
ник директоріату з питань націо-
нальної безпеки та оборони Офісу 
Президента та інші особи.

У  своїх виступах Президент 
Асоціації «Укравіапром» Віктор 
Попов, президент ДП «Антонов» 
Олександр Донець, директор 

з корпоративних прав та інвести-
ційних проектів АТ «Мотор Січ» 
Володимир Семенов, Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич донесли 
посадовцям Офісу Президента 
України основні проблемні пи-
тання галузі та запропонували 
можливі шляхи їх вирішення.

За підсумками наради прийня-
то протокольне рішення, зокрема:

— запропонувати Секретарю 
РНБОУ винести на наступне засі-
дання Ради питання реформуван-
ня ОПК, в тому числі авіаційної 
промисловості;

— рекомендувати Кабінету 
Міністрів України забезпечити 
створення центрального органу 
виконавчої влади зі спеціальним 

статусом — агентство з  питань 
ОПК та аерокосмічної галузі;

— рекомендувати Кабінету Мі-
ністрів України доручити Мін‑
економіки, ФДМУ, ДК «Укроборон-
пром» спільно із ДП «Антонов» 
ініціювати внесення до Парла-
менту проекту Закону щодо кор-
поратизації в ОПК та їх подаль-
шої приватизації, передбачивши 
у ньому недопущення перепрофі-
лювання підприємств, скорочен-
ня працівників, відокремлення 
окремих структурних підрозділів, 
а також забезпечення збереження 
об’єктів соціальної сфери.

З повним текстом протокольно-
го рішення можна ознайомитись 
на сайті ПАУ. 

Олег Коростельов розповідає Володимиру Зеленському про експозицію ДП «ДержККБ «Луч»

Володимир Зеленський в кабіні запорізького вертольота Мі-8МСБ

Генеральний директор «Укр оборон  прому»  
А йварас Абромавичус призначив Руслана Коржа 
(на фото) заступником з авіа- та ракето будування.

Головне завдання — відродити авіабудівну  
г алузь України як рівноправного гравця глобаль-
ного ринку!

Серед основних напрямків його виконання 
слід зазначити:

— відновлення серійного виробництво літа-
ків в Києві та Харкові;

— визначення пріоритетних про грам по літа-
ках та двигунах, забезпечення ї хнього програм-

ного менеджменту та ефективного фінансування;
— проведення радикальної транс формації системи управління підприємства-

ми та їх взаємодії в рамках галузі;
— створення сучасної системи продажу та післяпродажної підтримки укра-

їнської продукції в світі;
— залучення міжнародних партнерів у ключові проекти/програми, розпочати 

зустрічну кооперацію в глобальному ланцюгу вартості;
— нарощення об’ємів авіа ремонту за рахунок міжнародних та/або цивільних 

контрактів, в тому числі в рамках співробітництва з країнами- членами НАТО.

КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ

9 жовтня п. р. відбулась 
Конференція щодо стану 
та перспектив збереження 
і розвитку авіаційної 
промисловості України.

У часть в  її роботі взяли ке-
рівники підприємств авіа-
ційної промисловості та їх 

представники, голови первинних 
організацій Профспілки авіабу-
дівників України, представники 
органів державної виконавчої 
влади, Герой України Олександр  
К ачура, заступник генерально-
го директора Державного Кон-
церну «Укроборонпром» з  пи-
тань авіабудування Олександр  
П ащенко, радник генерального 
директора Державного Концерну 
«Укроборонпром» Руслан Корж, 
директор дивізіону Державно-
го Концерну «Укроборонпром»  
Володимир Гунчик, народний 
депутат, член Комітету Верхов-
ної Ради України з  питань бю-
джету Артем Кунаєв, керівники 
та представники вищих навчаль-
них закладів — Національного 
авіаційного університету, Наці-
онального технічного універси-
тету «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорсько-
го», Національного аерокосміч-
ного університету ім.  М. Є.  Жу-
ковського «ХАІ», почесні гості та 
представники засобів масової 
інформації.

Продовження читайте на стор. 2
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Зелене світло 
Авіапрому України —  
далі зволікати вже 
не можна!

Продовження. Початок на стор. 1

В ели засідання Конферен-
ції спів головуючі — голова 
правління АТ «ФЕД», Пре-

зидент Асоціації підприємств 
авіаційної промисловості «Укр‑
авіапром» Віктор Попов, голова 
Об’єднання організацій робото-
давців авіаційної промисловості 
України Віктор Салюта та Голова 
Профспілки авіабудівників Украї-
ни Ярема Жугаєвич.

В ході Конференції її учасники 
обговорили поточний стан авіа-
ційної промисловості України та 
шляхи стабілізації стану в авіа-
промі та подальшого розвитку 
авіабудівної галузі.

Президент ДП «Антонов» 
Олександр Донець виступив 
з  промовою, в  якій зокрема 
сказав наступне:

— Про підприємство «Антонов» 
знімають короткі репортажі і дов-
гі документальні фільми, однак 
про справжній стан підприємства 
і галузі, зокрема, суспільство мо-
же дізнатися безпосередньо від 
представників авіапромислово-
го комплексу. Україні, безумов-
но, поталанило, що в  нас було 
сконцентровано найбільше під-
приємств аерокосмічної галузі 
на усьому пострадянському про-
сторі. З іншого боку, після розвалу 
Радянського Союзу, усі інституції, 
які були задіяні у функціонуванні 
галузі, залишилися на території 
Російської Федерації. І якщо до 
2014 року ще працювали спільні 
проекти, то після розриву зв’яз-
ків залишилася лише та база, яка 
існувала на території України. 
Це суттєво вплинуло на поточ-
ну ситуацію в авіаційній галузі. 
Вдарила криза й по нашому під-
приємству. Не лише проектуван-
ня, але й сертифікація виробів 
десятиріччями відбувалася в РФ, 
у тому числі й останні проекти по 
АН‑148 і 158. Тепер ми цього не 
маємо.

З  багатьох джерел був заклик 
переходити на власне імпорто-
заміщення авіаційного продук-
ту. Ми це втілюємо в життя про-
тягом останніх трьох років: за 
цими словами стоїть колосальна 
робота нашого підприємства за 
власні, фактично, кошти. Однак 
допомога від держави, на яку ми 
так розраховували, відсутня. Хоча 
на урядовому рівні було створено 
багато програм і  розпоряджень 
Кабінету Міністрів, проте жодне 
з них, на жаль, не досягло своєї 
мети. Зараз справи підприємства 
на рівні ватерлінії.

Від «Антонова» зараз очікують 
серійного виробництва літаків, 
тому що випуск одного чи двох 
літаків справа дороговартісна, яку 
можна за собівартістю порівняти 

з коштовними яйцями Фаберже. 
Зараз на 90% ми виконали робо-
ту по випуску АН‑158, але жодна 
фінансова складова замовлення 
не в змозі покрити витрат на його 
виготовлення. За програмою ім-
портозаміщення ми працюємо 
з  багатьма науково‑ дослідними 
інститутами та приватними фір-
мами, але ті ціни з багатьма ну-
лями, які вони просять за свою 
роботу, просто нереальні. За ти-
ми ж проектами працюють Боїнг 
і Ейрбас, наші ж витрати мінімі-
зуються лише за рахунок дешевої 
робочої сили. Проект середнього 
літака, такого як Боїнг 737, оці-
нюється в 3,2 млрд. доларів. Ін-
ші проекти літаків — С‑17 від 15 
до 17 млрд. доларів. На проект 
лінійки Ан‑148 і  158 «Антонов» 
витратив 300 млн. доларів. Хоча 
лише апгрейд двигуна Боїнга на 
сучасний обходиться у  3 млрд. 
доларів. Такого бюджету не було 
в  усього авіапрому України ос-
танніх 15 років.

Я весь час у своєму виступі бу-
ду наголошувати на необхідності 
державної підтримки, оскільки 
найбільші концерни Боїнг та Ейр‑
бас на своєму рівні її також ма-
ють. Проект А‑320 і 340 на 100% 
профінансований державою, не 
дивлячись на те, що підприєм-
ство приватне.

Безперечно, ситуація в Україні 
непроста, війна витягує остан-
ні копійки, які можливо, були б 
направлені і на нашу галузь. Але 
й нам самим потрібно щось ро-
бити. Ми 10 років з  2010 р. не 
маємо Державної програми роз-
витку авіапрому, і не було жод-
ного держзамовлення. Покладаю 
велику надію на підписаний ме-
морандум з Міністерством вну-
трішніх справ України про ви-
конання робіт по забезпеченню  
13‑ти машин для МНС. Можна 
багато перераховувати проблем, 
однак є й досягнення. І я пишаю-
ся тим, що нам вдалося зберегти 
трудовий колектив. Хоча зробити 
це було досить складно — лише 
наприкінці минулого року нам 
вдалося припинити відтік кадрів. 
За 2016–2018 рік звільнилося по-
над 2,5  тис. працівників. Тобто 
в середньому по тисячі в рік. Нам 
вдалося припинити це негативне 
явище підвищенням зарплати на 
51%. Інакше без кваліфікованих 
працівників «Антонов» перетво-
рився б лише на бренд і вивіску.

Усі напрацювання, які здійсне-
ні на підприємстві за 10 років, ми 
не можемо реалізувати самостій-
но. Тому зараз зосередилися над 
розробкою і впровадженням па-
сажирського АН‑158 та вантажно-
го АН‑178. Над цим працює весь 
колектив ДП «Антонов». Шля-
хом перекомпонування довели 
АН‑158 до 99 місць. На шасі стоїть 

уже 6 фюзеляжів і близько 7‑ми 
в підзбірці. Але існує одна про-
блема — АН‑158 сертифікований 
МАКом з 60% обладнання РФ і за 
законом ми не можемо поста-
вити туди нічого іншого. Тобто 
наше КБ за останні роки багато 
зробило, щоб спростити уніфіка-
цію понад 30% виробів, які відно-
сяться до літаків 158 і 178. І дати 
можливість підприємству серійно 
випускати два літаки одночасно.

«Єдиної формули успіху не іс-
нує, кожне підприємство повинно 
для себе знайти свою, і виграє від 
цього лише загальна справа» — 
підсумував Олександр Донець.

Президент Асоціації «Укравіа
пром» Віктор Попов:

— У нас за цей рік не випущено 
жодного літака. Це найголовні-
ша проблема. Виходячи з цього 
галузь фактично не працює. Сьо-
годні відсутнє внутрішнє замов-
лення. Відсутня програма роз-
витку галузі в державі. Тому всі 
підприємства сьогодні відчува-
ють певний брак обігових коштів, 
з’являються затримки у виплаті 
заробітної плати.

В своїй промові він зазначив, 
що на сьогоднішній день галузь 
має відповідні закони, але під-
приємства, на жаль, не отриму-
ють тієї вигоди, яку мали б. За 
нормою закону прибуток має 
накопичуватися й вкладатися 
у  розвиток, але насправді та-
ких підприємств дуже небагато. 
Практично всі в  рівних умовах 
виживання навколо ватерлінії.

Варто сподіватися, що мир таки 
настане у нашій країні й ми під-
німемося за рахунок розвитку 
цивільної авіації. Зараз же по-
трібно намітити шляхи імпорто-
заміщення йти до реалізації цієї 
мети, підкреслив промовець.

«Асоціація «Укравіапром» звер-
талася до Офісу новообраного 
Президента України зі своїми 
пропозиціями і отримали відпо-
відь від тодішнього заступника 
Глави Офісу, а тепер вже ниніш-
нього Прем’єр‑міністра Олек-
сія Гончарука, що вони будуть 
враховані. Ми піднімали чотири 
злободенних питання, зокре-
ма формування нового регуля-
торного органу і  розпорядника 
коштів або підвищення статусу 

вже існуючого Укроборонпрому 
до рівня державного органу. Щоб 
цей орган координував роботу 
всіх підприємств незалежно від 
форм власності. Щоб був окремий 
рядок бюджетного фінансування 
як, наприклад у ДКАУ. Потрібно 
активно працювати з  нашими 
депутатами, щоб було лобі галузі 
й це дало можливість отримати 
галузі відповідне бюджетне і по-
забюджетне фінансування» — за-
значив Віктор Попов.

Директор з  корпоративних 
прав та інвестиційних проек-
тів АТ «Мотор Січ» Володимир  
С еменов:

— Подібний захід — можливість 
не лише висловитися, але й почу-
ти один одного. Наше підприєм-
ство попри усі труднощі не при-
пиняє розробки нових двигунів. 
І разом з ДП «Івченко‑ Прогрес», 
і самостійно за роки Незалежнос-
ті ми запустили 15 нових двигу-
нів. Та найголовніше — це ство-
рення вертольотів. Нещодавно на 
виставці на наш вертоліт звернув 
увагу Президент України і навіть 
трохи протестував його, не звер-
нувши при цьому увагу на маши-
ну конкурентів. Це вселяє надію 
і стриманий оптимізм.

Стосовно державної підтрим-
ки я  повністю підтримую своїх 
колег. У Державному бюджеті на 
2020 рік передбачено 4,8 млрд. 
грн. на Програму «Підтримка 
безпеки польотів». Якщо, навіть, 
нічого в ній не міняти, то ці гроші 
можна направити на наші літаки 
та вертольоти. Але існує не менш 
важлива проблема в імпортоза-
міщенні, це відсутність серти-
фікації. Ми працюємо в  різних 
напрямках, вносимо пропозиції 
законодавчого рівня у Верховну 
Раду та до проектів розпоряджень 
Кабінету Міністрів.

Ми на своїх вертольотах майже 
повністю здійснили імпортозамі-
щення залишилися лише лопасті, 
які від нас усі чекають. Ми вже от-
римали обладнання, однак існу-
ють свої труднощі та нюанси.

Необхідно якнайшвидше ух-
валити два ключові рішення — 
затвердити Програму розвитку 
авіаційної галузі, нехай навіть 
в урізаному вигляді та створити 
орган управління, який би за-

ймався безпосередньо нашою га-
луззю, з повноваженнями органу 
влади. Тому що Укроборонпром, 
на жаль, не має права законодав-
чої ініціативи.

В  своїй промові Володимир 
Семенов звернув увагу на те, що 
в Державному бюджеті закладе-
но 6 млрд. грн на переозброєння. 
Ці кошти закладено під програ-
ми Мінекономіки. Скористатися 
ними можуть підприємства дер-
жавної форми власності, а при-
ватні — ні. А  податки в  бюджет 
платять всі. Тому «Мотор Січ» 
внесло пропозиції щоб ця норма 
стосувалася всіх форм власності.

Окремо в своїй промові Воло-
димир Семенов наголосив на не-
обхідності вирішення проблем-
них питань з імпортозаміщенням.

Заступник директора ДП 
«Івченко Прогрес» Михайло 
Мітрахович:

—  Підприємство «Івченко‑ 
Прогрес» сьогодні знаходиться 
у полоні таких же організаційних, 
економічних, кадрових негатив-
них явищ, які відбуваються нині 
в авіаційній галузі, та й економі-
ці країни в цілому. Сім років тому 
розпочалося будівництво двигу-
на нової серії й уже завершилися 
його випробування. По всім пара-
метрам та характеристикам він не 
гірший, а  у  чомусь і  перевищує 
західні та російські аналоги. Але 
держава практично не бере в цьо-
му участі. Це нонсенс, коли цен-
тральний орган виконавчої влади 
бореться з державним підприєм-
ством, щоб не виплатити йому 
зароблені кошти — понад 30 млн. 
грн., які повинні поступити тим 
підприємствам, що розробляли 
перспективний план двигуна п’я-
того покоління. П’ять років з нами 
судиться Міністерство економіки 
і  має штрафні санкції на суму 
30 млн. грн, майже стільки як во-
ни нам заборгували. І  у  проекті 
бюджету ці гроші, на жаль, знову 
не закладені. Їм простіше платити 
гроші команді юристів, принци-
пово не вирішуючи питання. Це 
говорить, що промисловість еко-
номічному блоку уряду, як і наша 
галузь, не потрібні.

Закінчення читайте  
у наступному номері газети «АУ»

В. Попов

М. Мітрахович Я. Жугаєвич О. Пащенко В. Салюта

О. Донець В. Семенов
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ПРОФКОМ ІНФОРМУЄ

«Соцпакет» – ласий шматочок чи знаряддя у боротьбі 
за компетентний персонал!

Відбулись засідання Президії 
ЦК ПАУ, постійних комісій ЦК ПАУ 
та засідання ЦК ПАУ

МВС України та ДП «АНТОНОВ»  
уклали «Меморандум  
про наміри щодо двостороннього 
співробітництва»

Н овомодне слово «Соцпакет» 
сьогодні здатне прикра-
сити і  зробити привабли-

вішою практично будь‑яку ва-
кансію на ринку праці. Що воно 
в  собі таїть? Які пільги в  собі 
приховує?

Роботодавці, в інформації про 
вакансії вказують на наявність 
соціального пакета, а то і взагалі 
«повного соцпакета» для праців-
ників підприємства і зазвичай не 
розкривають його змісту. У  ре-
зультаті доволі часто виявляється, 
що під соціальним пакетом пере-
січний роботодавець лише офі-
ційно працевлаштує і дотриму-
ється соціальних гарантій і пільг, 
встановлених для працівників 
чинним законодавством. Тобто 
в результаті замість бонусу пра-
цівник отримує те, що і так по-
винен отримати. І жодної заслуги 
роботодавця в цьому немає.

Що ж містить насправді в собі 
соціальний пакет? По суті, це — 
все те, що роботодавець готовий 
надати працівникам понад га-
рантоване законодавством. Часто 
на державних підприємствах, які 
мають потужну соціальну сферу, 

яка створювалась не роками, а де-
сятиріччями — вартість соцпакета 
може доходити до половини за-
робітку працівника.

Не секрет, що сьогодні на ринку 
праці відчувається гостра нестача 
висококваліфікованих кадрів. Але 
знайти потрібного фахівця — це 
півсправи. Важливіше його утри-
мати. Проте не всі роботодавці го-
тові «підвищувати» зарплату за-
лежно від тенденцій ринку праці. 
І тут «головну скрипку в оркестрі» 
грає соцпакет, який здатний за-
пропонувати цінному працівнику 
понад звичну зарплату — те, що 
зможе «прив’язати» його до цього 
місця роботи на тривалий строк. 
І  підприємство «АНТОНОВ», як 
один з найбільших роботодавців 
у галузі, вже понад 35 років удо-
сконалює та закріплює «свій со-
цпакет» у Колективному Договорі:

— безкоштовний проїзд — до-
ставка працівників на роботу 
і з роботи;

— забезпечення пільговим жит-
лом іногородніх;

—  забезпечення харчуванням 
та контроль якості продуктів хар-
чування;

—  продаж у  їдальні/буфеті 
страв з  мінімальною націнкою 
та реалізація продукції «АНТО-
НОВ‑Агро» за цінами нижче рин-
кових;

— організація дозвілля (надан-
ня путівок, оплата санаторно‑ 
курортного лікування, органі-
зація та оплата туристичних 
поїздок, оплата квитків в театр 
і організація творчих вечорів 
відомих діячів культури на під-
приємстві, тощо);

— подарунки для дітей праців-
ників на Новий рік;

— виплати на Перше вересня, 
весілля, на народження дитини;

—  медичне обслуговування, у 
тому числі пільгове зубопроте-
зування;

—  оплата мобільного зв’язку 
для виробничих потреб;

— оплата навчання у випадках, 
не передбачених законом;

— надання додаткових оплачу-
ваних днів до відпустки;

—  надання для використання 
побутової техніки: чайника, хо-
лодильника, мікрохвильової печі, 
кавоварки та інше;

— надання можливості викону-

вати окремі види роботи вдома, 
гнучкий графік роботи.

Первинна організація ПАУ, що 
діє на підприємстві протягом 
багатьох років боролася за соці-
альні преференції, яки б зміцню-
вали  б захищеність соціально‑ 
трудових відносин з роботодав-
цем страте гічно‑ важливого дер-
жавного під при ємства, яким є ДП 
«АНТОНОВ».

Сьогодні на підприємстві со-
ціальними пільгами користу-
ються більш ніж 90% працівни-
ків підприємства. Зменшення 
соціальної захищеності або її 
позбавлення може загрожувати 
відтоку кадрів (середній вік на 
підприємстві зараз становить 
48 років) та призвести до блоку-
вання працевлаштування моло-
ді, оскільки соцпакет є не тільки 
впливовим способом мотивації 
працівників, але і важелем адмі-
ністративного впливу. Крім того, 
такий набір складових соцпаке-
ту дозволяє стимулювати підви-
щення продуктивності праці й 
оптимізувати витрати на управ-
ління персоналом.

Згідно п.  1 Розділу 9 «СОЦІ-

АЛЬНІ ГАРАНТІЇ» Галузевої Угоди 
авіаційної промисловості Укра-
їни на 2019–2020 роки органи 
виконавчої влади, роботодавці 
та ДК «УКОБОРОНПРОМ» у мі-
рах своїх повноважень мають 
вживати усі можливі заходи 
задля збереження й підтриму-
вання роботи соціальної сфе-
ри, як чинників забезпечення 
соціально‑ побутових інтересів 
працівників підприємства. По-
стійне вивчання потреб пра-
цівників у соціальному захисті, 
узагальнення досвіду, який існує 
у галузі — запорука позитивного 
емоційно‑ психологічного кліма-
ту у робочих колективах, підви-
щення здоров’я працюючих та 
збереження науково‑ технічного 
потенціалу як ДП «АНТОНОВ», 
так і країни в цілому. І в остаточ-
ному підсумку гарантовані соці-
альні пільги будуть запобігати 
трудовій міграції та сприяти під-
вищенню продуктивності праці 
й впливатиме на ВВП країни.

Вікторія ГРЕЧУШНА,  
громадський кореспондент профкому 

ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»

9–10 жовтня п. р. відбулись 
засідання Президії Центрального 
Комітету Профспілки авіабудівників 
України, засідання постійних комісій 
ЦК ПАУ та засідання Центрального 
Комітету Профспілки.

З асідання проводились в кон‑
фе ренц‑залі Готельного ком п‑
лексу «Турист». Вів засідання 

Голова Профспілки — Ярема Жу-
гаєвич. В засіданні Президії ЦК 
ПАУ участь взяли: Олександр 
Суровцев — віце‑президент 
Асоціації підприємств авіаційної 
промисловості України «Укравіа‑
пром», Віктор Салюта — голова 
Об’єднання організацій робото-
давців авіаційної промисловос-
ті України, Віктор Бандура — 
представник Державного Кон-
церну «Укроборонпром», Олек-
сандр Качура — Герой України, 
члени ЦК ПАУ та голови первин-
них організацій Профспілки.

Під час засідань було розгля-
нуто ряд важливих питань, серед 
яких наступні:

— про хід виконання Галузевої 
Угоди і  колективних договорів 
у І півріччі 2019 року;

— про основні завдання 
колективно‑ договірної роботи 
в ПАУ на 2020 рік;

— про План роботи ЦК ПАУ на 
2020 рік;

— про підсумки участі збірної 
команди ПАУ у  XIV Всеукраїн-
ській міжгалузевій спартакіаді 
трудящих промислової сфери та 
транс порту.

Президія ЦК ПАУ та ЦК ПАУ 
підтримали вимоги трудового 
колективу Державного підпри-
ємства «Антонов», викладені 
у  зверненні первинних органі-
зацій Профспілки авіабудівни-

ків України на ДП «Антонов» та 
Виробництві ДП «Антонов».

Разом з вищезазначеними бу-
ли прийняті рішення з ряду ін-
ших питань.

Вл. інф.

8 жовтня 2019 року, під час 
Міжнародної спеціалізова-
ної виставки «Зброя і безпе-

ка», на стенді ДК «Укроборон-
пром» Міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков та президент ДП 
«АНТОНОВ» Олександр Донець 
підписали «Меморандум про на-
міри щодо двостороннього спів-
робітництва».

Зазначений документ підтвер-
джує взаємну зацікавленість сто-
рін у оснащенні єдиної авіацій-
ної системи безпеки та цивіль-
ного захисту транспортними 
багатоцільовими літаками Ан‑178 
у кількості не менше 13 машин 
для належного виконання зав‑
дань, які покладені на МВС, На-
ціональну гвардію України та 
центральні органи виконавчої 
влади, діяльність яких спрямо-
вується і координується Кабіне-
том Міністрів України через Мі-
ністра внутрішніх справ України. 
Зокрема, для рятування людей 
та надання допомоги в ліквіда-

ції наслідків аварій, катастроф, 
стихійного лиха та інших видів 
небезпечних подій, що станов-
лять загрозу життю або здоров’ю 
населення.

Ан‑178, створений на основі 
багатого досвіду «АНТОНОВ» у 
сфері розробки транспортних 
літаків у поєднанні з найновіт-
нішими світовими авіаційними 
технологіями, є подальшим роз-
витком сімейства регіональних 
реактивних літаків різного при-
значення Ан‑148 та Ан‑158. При 
розробці Ан‑178 враховано як 
вимоги комерційних авіаком-
паній, так і потреби військових 
експлуатантів авіатехніки. Літак 
може перевозити різноманітні 
вантажі вагою до 15 т, 90 солдат, 
80 парашутистів, 40 постражда-
лих на ношах та 30 на сидіннях 
у супроводі чотирьох медиків, а 
також здійснювати десантування 
людей, техніки та вантажів.

Прес-служба ДП «АНТОНОВ»

Міністр внутрішніх справ А. Аваков та президент ДП «Антонов» О. Донець
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4 ЛИСТОПАДА
ПІНЯШКО 

Олександр Петрович
Голова ПО ПАУ у ПАТ «Точприлад»

9 ЛИСТОПАДА
КОРОСТЕЛЬОВ 
Олег Петрович

Генеральний конструктор — генеральний 
директор ДП «ДержККБ «Луч», 

генеральний конструктор 
із створення та модернізації зенітних 

ракетних систем і комплексів 
протиповітряної оборони

9 ЛИСТОПАДА
ПОГОРЄЛОВ 

Михайло Васильович
Голова ПО ПАУ на ХДАВП

12 ЛИСТОПАДА
ТУР 

Віталій Михайлович
Голова ПО ПАУ на ДП «ЖМЗ «Візар»

19 ЛИСТОПАДА
МОРОЗЕНКО 

Євген Вадимович
Голова Наглядової ради ПРАТ «ДАЗ»

25 ЛИСТОПАДА
ЛЕОНОВ 

Дмитро Андрійович
Директор ДП «ХМЗ «ФЕД»

26 ЛИСТОПАДА
БОЯНДІН 

Сергій Ігорович
Ветеран ПАУ

Друкується за інформацією 
загального відділу виконавчого апарату 

Центрального Комітету ПАУ
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Резолюція учасників Конференції
«Стан та перспективи збереження і розвитку 

авіаційної промисловості України»

ДП «АНТОНОВ» разом з українськими військовими відзначили ювілейні дати 
створення легендарних Ан-24 та Ан-26 льотною програмою

м. Київ
Міжнародний виставковий центр 9 жовтня 2019 року

У всіх авіаційних державах світу авіаційна промисловість через 
високу додану вартість здійснює вагомий внесок у зростання ВВП 
цих країн. Аналіз тенденцій розвитку світового авіабудування також 
свідчить про неухильну підтримку керівниками держав та урядами 
своїх вітчизняних виробників.

Україна є однією з  семи авіаційних держав світу. За рахунок 
наукоємних високих технологій формується престиж нашої країни 
у світі, як розвинутої індустріальної держави.

Авіаційна промисловість забезпечує економічний мультипліка‑
ційний ефект для суміжних галузей економіки, поєднаних одним 
технологічним ланцюгом. Так, за різними оцінками одне робоче 
місце в авіапромі стимулює утворення від 8 до 12 робочих місць 
у суміжних галузях, а також додаткові робочі місця в інфраструктурі 
і сфері обслуговування.

Сьогодні авіабудування є найбільшою галуззю України за чи‑
сельністю працюючих серед усіх галузей оборонно‑ промислового 
комплексу та машинобудування. Галузь нараховує більше 60 тис. пра‑
цюючих на підприємствах різних форм власності і підпорядкування 
(Мінекономіки, ДК «Укроборонпром», ФДМУ, приватні).

Літакобудування в Україні визначено пріоритетною галуззю еко‑
номіки відповідно до Законів України «Про розвиток літакобудівної 
промисловості» і «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні», Указу Президента України від 27.05.2005 № 850 «Про не‑
відкладні заходи з розвитку авіабудівної галузі».

Учасники Конференції констатують, що в галузі накопичилась 
низка ключових проблем:

1. Розкоординованість підприємств галузі внаслідок відсутності 
єдиного централізованого державного органу управління;

2. Відсутність Державної цільової науково‑ технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості та внутрішнього державного за‑
мовлення;

3. Не налагоджений серійний випуск літаків;
4. Відсутність сучасних кредитно‑ фінансових засобів залучення 

коштів на підприємства для реалізації їх програм;
5. Відсутність чіткого механізму корпоратизації та приватно‑ 

державного партнерства;

6. Стрімкий відтік молодих перспективних авіаційних фахівців 
у відкритий шлюз «безвізу» через низьку заробітну плату у порівнян‑
ні зі світовими конкурентами та втрату привабливості профільних 
професій;

7. Стрімкий ріст боргів по заробітній платі, втрата працівниками 
значного періоду страхового стажу.

Учасники Конференції вважають ключовою метою її про
ведення — недопущення знищення авіаційної промисловості 
України та визначення шляхів її подальшого розвитку!

Учасники Конференції дійшли згоди та визнають необхід
ність наступних невідкладних кроків по вирішенню вищеза
значених проблем:

1. Створити центральний орган виконавчої влади з питань аеро‑
космічної галузі (вертикально‑ інтегровану структуру управління 
галуззю);

2. Затвердити Державну цільову науково‑ технічну програму 
розвитку авіаційної промисловості на 2018–2022 роки відповідно 
до розпорядження КМУ від 10.05.2018 року № 429;

3. Забезпечити підприємства галузі державним оборонним за‑
мовленням та своєчасне його фінансування;

4. Забезпечити внутрішній ринок авіаційною технікою вітчизня‑
ного виробництва, зокрема, для потреб Міноборони України, МВС, 
ДСНС, Нацгвардії та інших спецпризначень;

5. Розробити і  затвердити державну комплексну програму 
«Кадри».

Ми, учасники Конференції, впевнені, що реалізація цих 
завдань дозволить Україні зберегти унікальний статус авіацій
ної держави і впевнено нарощувати ВВП держави!

За дорученням учасників Конференції
Президент Асоціації «Укравіапром»
Віктор Попов

 Голова Об’єднання організацій роботодавців авіаційної 
промисловості України
Віктор Салюта

Голова Профспілки авіабудівників України
Ярема Жугаєвич

За дорученням учасників Конференції
Президент Асоціації «Укравіапром»

 Голова Об’єднання організацій роботодавців авіаційної 

Голова Профспілки авіабудівників України

ДП «АНТОНОВ» разом з українськими військовими відзначили ювілейні дати 

Голова Профспілки авіабудівників України

18жовтня на ДП «АНТО‑
НОВ» відбулися заходи 
з  нагоди 50‑ї річниці 

з  дня першого польоту тран‑
спортного літака Ан‑26  та 60‑ї 
річниці першого польоту паса‑
жирського Ан‑24, повідомляє 
пресслужба підприємства. На 
теперішній час в  експлуатації 
залишаються більше 650 літаків 
сімейства Ан‑24/Ан‑26. Частина 
з них продовжують нести служ‑
бу в  підрозділах Міністерства 
оброни України. Військові льот‑
чики зізнаються, що вважають 
Олега Костянтиновича Антонова 
«батьком вітчизняної військово‑ 
транспортної авіації».

Захід відвідали почесні гості 
генеральний директор ДК «Укр‑
оборонпром» Айварас Абро
ма вичус, його радник Руслан 
Корж, президент АТ «Мотор 
Січ», генеральний конструк‑
тор, Герой України Вячеслав 
Богу слаєв, президент Асоціації 
«Укравіапром», голова правління 
АТ «ФЕД» Вік тор Попов, голова 

правління — генеральний ди‑
ректор АТ «Укр НДІАТ» Георгій 
Кривов, Голова ПАУ Ярема Жу
гаєвич та інші особи.

Вітали господарів свята та 
гостей генеральний директор 
ДК «Укроборонпром» Айварас 
Абромавичус, президент ДП 
«АНТОНОВ» Олександр Донець 
та інші.

Родзинкою свята стала участь 
українських військових, які бе‑
руть безпосередню участь в опе‑
рації об’єднаних сил.

В  програмі демонстраційних 
польотів на території аеродрому 
«Київ‑ Антонов‑2» (смт. Гостомель) 
взяли участь літаки 15‑ї бригади 
транспортної авіації імені авіа‑
конструктора Олега Антонова:

Ан‑24, який використовується 
для перевезення вищого військо‑
вого керівництва держави, між‑
народних делегацій;

Ан‑26, відомий в народі як «Ве‑
зунчик», відновлений в  рамках 
волонтерського проекту «Крила 
Феніксу» за участю фахівців ДП 
«АНТОНОВ»;

Ан‑30Б, який Указом Прези‑
дента носить ім’я Героя України, 
командира ескадрильї «Блакитна 
Стежа» полковника Костянтина 
Могилка.

Екіпажі майстерно показали 
льотні характеристики своїх ма‑
шин, їх можливості з десантуван‑
ня парашутистів та вантажів.

Вітаючи літаки‑ ювіляри, де‑
монстраційні польоти виконали 
також: легкий багатоцільовий лі‑
так Ан‑28 авіакомпанії «Авіалінії 
Антонова», надлегкі літаки «Аеро‑
практ» А‑22, А‑24, А‑32, А‑40.

Легендарні машини сімейства 
Ан‑24/Ан‑26 стали наймасові‑
шими літаками, які випускалися 
на авіаційному заводі в  Києві. 

Колективом підприємства бу‑
ло побудовано 1402 серійних 
Ан‑26  та 1028  Ан‑24. Пасажир‑
ський Ан‑24 та його модифікації 
також виготовляли на заводах 
в  Улан‑ Уде та Іркутську. Всього 
випущено 1346 таких машин.

Високі льотні якості, надійність 
конструкції, можливість експлу‑
атації з  ґрунтових аеродромів, 
економічність і  простота тех‑
нічного обслуговування забез‑
печили цим літакам визнання 
не тільки на батьківщині, а й за 
кордоном. Ан‑24 було експорто‑
вано до 38 країн світу, Ан‑26 — до 
29. Крім того літаки типу Ан‑24 
під позначенням Y7 випускалися 
в Китаї.

На теперішній час ДП «АНТО‑
НОВ» здійснює програму пере‑
обладнання цих машин, виконує 
комплекс науково‑ дослідних 
робіт з метою визначення мож‑
ливостей та умов збільшення 
призначеного терміну служби 
парку літаків Ан‑24/Ан‑26 біль‑
ше 50 років.


