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Мрія Президента має здійснитися
П резидент України Володи-

мир Зеленський у  фільмі 
«Рік президента Зеленсько-

го» зазначив: ДП «Антонов» — 
велике підприємство з великою 
кількістю робочих місць. Жодно-
го літака не збудовано за останні 
роки. Я не розумію, чому на вну-
трішніх рейсах не літають наші 
літаки. Де наші АН‑и? Ми з ними 
домовилися, зараз розробляємо 
програму, і  ми це зробимо. Ми 
повинні зробити державну авіа-
компанію. Це моя мрія — зробити 
сучасну державну авіакомпанію 
на рівні Turkish Airlines або «Сін-
гапурських Авіаліній». Держава 
готова виділити на це гроші. Са-
ме для того, щоб ми побудували 
національного державного авіа-
перевізника».

Вперше за багато років Глава 
Держави перейнявся проблемою 

вітчизняного авіабудування! Зда-
валося б, варто лише радіти. Але 
тільки В.  Зеленський розповів 
про свою мрію, як десятки так 
званих експертів звідусіль поча-
ли критикувати ідею Президента, 
нав’язуючи свої проєкти — при 
тому настільки грубо і не завуа-
льовано, що відразу стає очевид-
ним — вони не в інтересах нашої 
держави. Ви можете собі уявити, 
щоб якийсь американський екс-
перт критикував Трампа, повча-
ючи його, що треба купувати не 
якісь там незрозумілі Боїнги, 
а виключно Ейрбаси, навіть вжи-
вані, бо це вигідно США? Тим па-
че, що і підстави є так говорити — 
останні авіаційні невдачі Боїнга 
явно не додали йому рейтингу. 
Але США, на відміну від укра-
їнського істеблішменту, не тіль-
ки знають, де їхні інтереси, але 

і вміють їх захищати. Тому тако-
го там не станеться. А от Україні 
треба вчитися боротися за власне 
виживання.

Вміло маніпулюючи громад-
ською думкою, псевдоексперти 
намагаються тиснути на Гла-
ву Держави аби схилити його 
на бік тих, інтереси кого вони 
лобіюють. Одна з улюблених тез 
цих «експертів» полягає у тому, 
що ідея Зеленського про ство-
рення державної авіакомпанії 
приречена на провал, оскільки 
держава — неефективний влас-
ник і всі успішні авіакомпанії — 
приватні. Мовляв, навіть Turkish 
Airlines належить державі лише 
на 49% (щоправда не розказу-
ють, що створена вона була як 
державна в  1933 році, а  кон-
трольний пакет акцій держава 
втратила лише в 2006 році).

Але якщо ми подивимося на 
рейтинги авіаційного «Оска-
ра» — World Airline Awards 
2019, то найкращою в  світі 
авіакомпанією була визнана 
Qatar Airways, яка належить 
державі. За словами її заснов-
ника і  топ‑менеджера Акбара 
аль- Бакера раніше держава во-
лоділа 50% акцій компанії, але 
нещодавно повністю викупила 
всі акції. За даними Вікіпедії 
Singapore Airlines, яка змагаєть-
ся з Катарською авіакомпанією 
за перше місце — теж належить 
державі (до речі,  ви спробуй-
те в ТОП‑100 знайти приватну 
МАУ). Навіть якби держава втра-
тила контрольний пакет акцій, 
своєму успіху вони завдячують 
саме своїм державам. То чому 
ідея Зеленського приречена 
на невдачу? Навпаки, за умо-

ви гарного її втілення в життя, 
Національна авіакомпанія не 
тільки принесе багато коштів 
до Держбюджету, створить нові 
робочі місця, але і забезпечить 
вітчизняному авіабудуванню 
таке необхідне замовлення — як 
безпосередньо, так і опосеред-
ковано — адже всі замовники 
літаків насамперед цікавлять-
ся, а чи використовує їх країна‑ 
виробник?

Ну а ті, хто говорить про ви-
гідність придбання інозем-
них літаків, вертольотів тощо, 
не розповідають яких витрат 
зазнає держава при їхньому об-
слуговуванні, скільки робочих 
місць буде втрачено в  Україні 
і скільки українців подадуться 
в найми на чужину.

Олександр ПАЛІЙ

АВІАПРОМ — ДІАМАНТ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ:

•  найбільша з 8 галузей машинобудівного і ОПК,  
яка випускає продукцію з високою доданою вартістю;

•  30 млрд. грн щорічно складають обсяги виробництва,  
а це регулярне наповнення Держ бюджету, Пенсійного Фонду і Фонду  
соціального страхування;

•  50 000 працівників (це 45% працівників всього ОПК!)  
та колосальний мультиплікаційний ефект по створенню і підтримці робочих місць 
в суміжних галузях — до 500 000 робочих місць!

• престиж Держави на міжнародній арені.

Лише чотири Президенти в світі  
літають на літаках власного виробництва.  

Володимир Зеленський — серед них!

На літаках «Антонова» облітав усю Україну. 
Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту 
Ан‑148 та Ан‑74. Саме ці літаки входять в авіапарк 
українського Президента. Вони поєднують унікальні 
знання та досвід українських авіаконструкторів. 
Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли 
піднімаюся на борт цих красенів.

Володимир Зеленський, Президент України

Працівники ДП «АНТОНОВ» 
стурбовані спробами знищити 
підприємство
9 червня 2020 року на ДП «АНТОНОВ» відбулися 
відкриті збори трудового колективу. Організатори 
зборів зазначили, що вони пов’язані з загостренням 
ситуації щодо неправомірних дій керуючої 
структури — ДК «Укроборонпром», спрямованих 
на припинення діяльності підприємства. 
В результаті розгляду нагальних питань на 
зборах одностайно було прийнято рішення щодо 
направлення відповідного звернення керівникам 
держави та владним структурам.

 стор. 2

01.07.2015 року ХДАВП було передано 
до складу ДК «Укроборонпром». На цей 
момент заборгованість із виплати заробітної 
плати становила трохи більше 55 млн. грн., 
а кредиторська заборгованість перевищувала  
3,16 млрд. грн. Вже в січні 2020 року сума боргів  
із виплати зарплати сягнула понад 219 млн. грн., 
а на даний час, за інформацією профкому 
ПО ПАУ на ХДАВП вже перетнула відмітку 
в 235 млн. грн!

 стор. 2

Доручення Президента 
не виконується! Борги 
по зарплаті лише зростають!
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Основні вимоги трудового 
колективу:

1. Залишити керівником під-
приємства на посаді президен-
та ДП «АНТОНОВ» Донця О. Д., 
який користується довірою та 
підтримкою колективу та за-
безпечує ефективну економічну, 
науково‑ технічну та соціальну 
діяльність підприємства.

2. Невідкладно вивести ДП 
«АНТОНОВ» з‑під управління ДК 
«Укроборонпром» та скасувати 
дію Постанови КМУ від 31.03.2015 
р. № 269 про включення ДП «АН-
ТОНОВ» до складу концерну.

3. Прийняти та на державному 
рівні затвердити програму роз-
витку авіабудівної галузі до 2030 
року, яку неодноразово пропону-
вав ДП «АНТОНОВ» разом з науко-
вими установами та провідними 
підприємствами авіабудування.

4. Довести до завершення 
запропоновану Вами пропо-

зицію про створення посади 
віце‑прем’єра та міністерства, 
яке буде координувати ро-
боту аерокосмічної галузі та 
оборонно‑ промислового комп-
лексу в Україні. 

P. S. Згодом стало відомо, що 
О. Донець оскаржив своє звіль-
нення у  суді і  в  рамках забез-
печення позову Окружний ад-
мінсуд призупинив відповідний 
наказ Концерну. Наступного 
дня Концерн скасував свій наказ 
і видав інший, яким знову звіль-
нив О. Донця з посади президен-
та ДП «Антонов». На підтрим-
ку О. Донця і вимог трудового 
колективу свої звернення на-
правили Герої України О. Галу-
ненко, С. Трошин та інші. Також 
вимоги колективу підтримали 
УСПП, Асоціація «Укравіапром», 
Президія ЦК ПАУ, Київська місь-
ка рада профспілок, інші орга-
нізації.

Працівники ДП «АНТОНОВ» 
стурбовані спробами знищити 
підприємство

К онцерн стверджує, що для 
вирішення проблемних 
питань ХДАВП розробле-

но відповідний законо проєкт 
щодо списання боргів ХДАВ П, 
в рамках якого планується спи-
сання заборгованості перед 
Державним бюджетом і  фон-
дами в розмірі понад 2,5 млрд. 
грн. Однак, варто зазначити, що 
попередні керівники ХДАВП та 
Концерну теж заявляли про іс-
нування аналогічного законо-
проєкту ще кілька років назад — 
№  6378 від 14.04.2017. Цікаво, 
що одним із 23 співавторів за-
конопроєкту був Мустафа Най-
єм, який нині є заступником 
керівника Концерну. Що там 
досі Концерн розроб ляє, якщо 
відповідний проєкт вже існує 
давно, не зрозуміло. Після при-
пинення повноважень ВРУ ми-
нулого скликання, законопроєкт 
автоматично був відкликаний. 
Виникає питання — невже аби 
ухвалити такий законопроєкт 
трьох років недостатньо? Чо-
му ж тоді ті ж депутати ухвалили 
закон про придбання вживаних 
французьких вертольотів за лі-
чені дні?

Також в  Концерні зазнача-
ють, що цього року планується 
виплатити 10  млн. грн боргів 
по зарплаті! З такими темпами, 
враховуючи динаміку їх зростан-
ня, навіть 20–30 років може не 
вистачити.

Як же ж так Концерн управляв 
ХДАВП, що за 5 років лише збіль-
шив його борги? Нинішнє керів-
ництво Концерну заявляє, що 
Укроборонпром — неефективне 
утворення і має бути розформо-
ваний. Цілком логічно, важко не 
погодитися, проте є одне «Але». 
Саме за ініціативи Мінекономро-
звитку, яке тоді очолювали керів-
ники Концерну, і було передано 
ХДАВП до Укроборонпрому. Як-
що ж знали, що Концерн неефек-
тивний, то навіщо це робили?

В ситуацію має знову втрути-
тися Президент. При тому рішу-
че і жорстко. Як він вміє. Бо саме 
він — Гарант додержання Кон-
ституції, прав і  свобод, одним 
з основоположних яких є право 
на своєчасне одержання заробіт-
ної плати. А  заодно — зробити 
висновок: якщо не впоралися 
тут, то чи впораються з рефор-
мою Укроборонпрому? 

Доручення Президента 
не виконується! Борги по зарплаті 
лише зростають!

ДП «АНТОНОВ»

ХДАВП

Президент Украины может дать старт 
развитию авиапрома

Авіаційна промисловість України 
заслуговує бути пріоритетом державної 
промислової політики!

— Виктор Васильевич, нака-
нуне Всеукраинского съезда 
авиастроителей Украины, на 
который приглашен Президент 
Украины Владимир Зеленский 
и высшие лица государства, Вы 
возлагаете большие надежды 
на это мероприятие?

— Безусловно. Мы должны 
определить для себя вектор 
дальнейшего развития в это 
кризисное время. Любой кри-
зис — это переосмысление си-
туации и  наведение резкости 
на то, что делает правительство, 
хозяйствующие объекты. Этот 
кризис — не исключение. На мой 
взгляд, Кабинет Министров до 
сих пор не предпринял эффек-
тивных мер, которые нужны для 
реального развития экономики.

Приведу пример. С одной сто-
роны, начиная с 2014 года пра-
вительство говорило, что мы 
в состоянии военного конфликта, 
что необходимо усилить армию 
военной техникой, в  частности 

и авиационной техникой, с дру-
гой стороны, неоспоримым яв-
ляется факт, что предприятия 
ОПК были и  остаются незагру-
женными, более того, начиная 
с  2014 и  по сегодняшний день 
их загрузка падала. Что отчасти 
и  повлияло на общее падение 
промышленного производства 
в Украине. Это нонсенс. Как это 
может быть, чтобы в  воюющей 
стране Госооборонзаказ неэф-
фективно выполнялся?! К тому 
же, будем откровенны, корруп-
ция в ОПК за эти годы увеличи-
лась. Большие деньги выделялись 
на приобретение оборудования, 
но они были направлены не по 
целевому назначению.

 Окончание читайте на стр. 5

Виктор Попов, Президент Ассоциации 
«Укравиапром»

За підсумками І кварталу 2020 року 
в галузі вперше за багато років 
відбулося катастрофічне падіння 
обсягів виробництва на 20%! І це ще 
до карантинних заходів, пов’язаних 
з коронавірусом. За результатами 
першого півріччя 2020 року 
(на даний час статистичних даних 
ще не маємо) падіння буде ще 
більш приголомшливим. Зупинити 
динаміку цього процесу можуть лише 
екстраординарні кроки держави.

В 2010 році Постановою Каб‑
міну скороспішно, як тоді 
казали «за одну ніч», без 

будь‑якого обговорення з фахів-
цями, учасниками, профспілка-
ми, частина підприємств галузі 
разом з багатьма підприємства-
ми ОПК була передана до складу 
новоутвореного ДК «Укроборон-
пром» (з 2015 року — практично 
вся галузь опинилася під управ-
лінням Концерну). Наші кулуар-
ні (ми ж «оборонка») сподівання 
так і не стали успішними реалія-
ми і на сьогоднішній день. Вла-
да змінювалася, ставила нових 
своїх керівників Концерну, не 
міняючи статусу, повноважень 
Концерну. І, фактично, не при-
тягувала до відповідальності за 
«без результату». Концерн так 
і не став локомотивом розвит-
ку ні оборонки, як такої, ні її 
окремих галузей, ні просуван-
ня створення окремих зразків 
техніки.

В результаті окремі підприєм-
ства колись цільної авіабудівної 
галузі опинились під патронатом 
трьох державних міністерств, ві-
домств, а  частина підприємств 
стали приватними. Фактично, 
галузь як дитя у семи няньок: 
немає відповідальних.

Прикро, але внаслідок не зкоор-
динованості галузевих керівників, 
відсутності потужного лобі, авіа-
будівники опинилися у розбито-
го корита — програму розвитку 
галузі після 2010 року так і досі 
не затверджено. Змінювалися 
уряди, Президенти, парламенти, 
міністри і назви різних структур. 

А  програма і досі все в  статусі 
«розробляється». Ба, навіть з ча-
сом стало тільки гірше — механізм 
розробки і затвердження програм 
значно ускладнили — тепер їм 
мають передувати поетапні роз-
робка і  затвердження Стратегії, 
а потім Концепції програми. На 
затвердження Стратегії розвитку 
галузі втрачено було кілька років. 
Далі мали б розробити Концеп-
цію. Але ніхто цього так і не зро-
бив, і  діюча Стратегія застаріла 
і тепер сама потребує змін.

Але давайте подивимося, як 
роблять країни наших конкурен-
тів. Для них авіапром — страте-
гічна галузь, яка має вагоме зна-
чення для національної безпеки 
і  розвитку економіки. Закони 
ринку там мають другорядне 
значення. Яскравий приклад — 
публічні судові процеси між Бо-
їнгом і Ейрбасом. Вони регуляр-
но звинувачують один одного 
в  підтримці з  боку держави!!! 
Регулярно виграють суди.

І найцікавіше, що їм простіше 
сплатити штрафи, ніж відмови-
тися від підтримки і преферен-
цій держави.

Але це все було до кризи. США 
і країни ЄС допомагали власним 
авіапромам за допомогою різ-
номанітного інструментарію. 
Як же діють держави в  умовах 
кризи?

Як тільки стало зрозуміло, що 
Боїнг знаходиться в катастрофіч-
ному стані — вперше за 60 років 
на перший квартал 2020 року 
в нього не було замовлень, уряд 
США відразу запропонував ко-
лосальну допомогу. В США Боїнг 
тісно зв’язаний з авіакомпанія-
ми. Ті не купують чомусь Ейрба-
си, навіть якщо вони дешевші за 
Боїнг. На авіагалузь уряд США ви-
ділив 75 млрд. доларів. Це при то-
му, що Боїнг просив значно мен-
ше. Від ініціативи до конкретних 
кроків — пару тижнів. Ніхто не 
казав, що «ваше питання опра-
цьовується» чи «воно на пого-
дженні». Ніхто б і не посмів. Ад-
же це прирівнювалося б до зради 
національних інтересів США. Та-
кі питання мають вирішуватися 
оперативно. І цікаво, попри жах-
ливі катастрофічні невдачі Бо-
їнга з літаками серії Boeing 737 
MAX, ніхто з тамтешніх експер-
тів під час обговорення питання 
надання допомоги не сказав, що 
навіщо нам підтримувати Боїнг, 
давайте його закриємо і купимо 
вживані дешеві Ейрбаси. Ніхто не 
насмілиться так сказати.

Тим часом криза прийшла 
і в Ейрбас. І Уряд Франції не за-
барився. Відразу запропонував 
15 млрд. євро допомоги. Навіть 
в  Росії за оцінками місцевих 
експертів одних лише боргів га-
лузі планується списати на суму 
понад 5 млрд. доларів США (350 
млрд. рос. руб лів). А  сама су-
купна допомога оцінюється, як 
така, що не є меншою, ніж у за-
хідних колег.

Нам кажуть, що в  авіабуду-
ванні все погано, бо потрібно 
застосовувати світовий досвід. 
Мовляв, потрібно дати гарантії 
іноземним інвестиціям, і на нас 
очікує процвітання. А держава не 
повинна втручатися, бо вона — 
не ефективний власник, а  крім 
того, вона не повинна підтриму-
вати галузь, бо це не відповідає 
законам ринку.

 Закінчення читайте на стор. 6

Ярема Жугаєвич, Голова Профспілки 
авіабудівників України
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Вітчизняний авіапром: бути чи не бути?

«Б ез перебільшення, пи-
тання стоїть так — бути 
чи не бути в подальшо-

му в Україні повноцінному авіа-
будуванню. В той же час Україна 
залишається у числі небагатьох 
держав світу, які утримують 
необхідні технологічні компе-
тенції повного циклу створення 
серійної авіаційної техніки. В ДП 
«АНТОНОВ» можуть вироб ляти 
ряд сучасних транспортних та 
регіональних пасажирських літа-
ків. Двигуни для цього виробля-
ються на ДП «Івченко‑ Прогрес» 
і АТ «Мотор Січ». Ведуться робо-
ти зі створення вертольотів та 
безпілотних літальних апаратів. 

Ділова спільнота 
висловила велику 
стурбованість критичним 
станом авіабудівної 
галузі України. З цього 
приводу  Антикризова 
рада громадських 
організацій, УСПП 
направили листа  
Президенту держави 
В. О. Зеленському.

Анатолій Кінах, президент УСПП, голова Антикризової ради 
громадських організацій

Представники бізнесу закликали підтримати 
кандидатуру Віталія Немілостівого
П ід час пандемії головним 

напрямком економічної 
політики стає національ-

ний індустріальний протекці-
онізм. Це ключовий інструмент 
для багатьох країн, які після 
пандемії починають ще актив-
ніше захищати своїх виробни-
ків і свої ринки.

COVID‑19 ще раз наочно про-
демонстрував, що наявність 
власної промисловості — це 
питання національної безпеки.

Однак у квітні 2020 року про-
мислове виробництво в  краї-
нах ЄС за карантинних заходів 
рекордно знизилося і  досягло 
найнижчих за останні 25 років 
показників.

В  Україні обсяги промисло-
вого виробництва у квітні 2020 
року порівняно з  квітнем по-
переднього року скоротилися 
на 16,7%. Загалом вітчизняна 
промисловість падає 11 місяців 
поспіль.

Більшість держав сьогодні 
застосовують безпрецедент-
ні заходи підтримки власних 
виробників через різні меха-
нізми та активно змагаються 
за світові ринки.

І ми маємо змінюватися дуже 
швидко, щоб встигати за зміна-
ми у світі.

Саме тому ми вітаємо рішення 
Президента та Уряду щодо ство-
рення посади Віце‑прем’єр‑мі-
ністра розвитку стратегічних 
технологій та інновацій, серед 
повноважень якого будуть пи-
тання реформування ОПК та 
розвитку космічної галузі, та 
профільного міністерства.

Адже провідна роль промис-
ловості та новітніх технологій 
є центральною ознакою еко-

номічного розвитку у світі. Ця 
галузь має найбільший мульти-
плікативний ефект на економіку 
країн, саме вона виробляє значну 
частину ВВП, стимулює інновацій-
ну діяльність, гарантує одержання 
великої частки експортних дохо-
дів, створює та підтримує мільйо-
ни робочих місць, наповнює дер-
жавну скарбницю, а відповідно є 
основою для сталого соціально‑ 
економічного розвитку.

Україна має сильні компе-
тенції у цій сфері, але останнім 
часом питання промисловості 
було, як то кажуть, не в тренді 
і йому не приділялося належної 
уваги. Саме тому падала про-
мисловість і не використовува-
лися належним чином можливо-
сті оборонного комплексу.

Ми ще з 2016 року неоднора-
зово порушували питання перед 
органами законодавчої та вико-
навчої влади щодо необхідності 
кардинальної зміни підходів 
до формування та реалізації 
промислової та військово‑ про‑
мислової політики.

Переконані, що профільним 
Віце‑прем’єр‑міністром має 

бути не випадкова людина че-
рез належність до тієї чи іншої 
політичної сили, а знаний і ша-
нований в  промислових колах 
фахівець з  практичним досві-
дом як державного управління, 
так і реалізації успішних проєк-
тів у  оборонно‑ промисловому 
комплексі.

ФРУ, УСПП, ТПП, Рада під-
приємців при КМУ та ФПУ вва-
жають, що такою кандидатурою 
обґрунтовано та заслужено мо-
же бути кандидатура Віталія 
Немілостівого — заступника 
Голови Ради ФРУ, Почесного Го-
лови Корпорації «УкрІнМаш», 
який має значний досвід роботи 
на промислових підприємствах, 
в органах законодавчої та вико-
навчої влади.

Серед іншого Віталій Неміло-
стівий був генеральним дирек-
тором ДП «Завод імені В. О. Ма-
лишева», Першим заступником 
Міністра промислової політики 
України, народним депутатом 
України 7 скликання, Секрета-
рем комітету Верховної Ради 
України з питань промислової 
та інвестиційної політики, чле-
ном спеціальної контрольної 
комісії ВРУ з питань привати-
зації.

Тож просимо Президента та 
Прем’єр‑міністра підтримати 
кандидатуру Віталія Немілостіво-
го на посаду Віце‑прем’єр‑міні-
стра розвитку стратегічних тех-
нологій та інновацій.

Та посприяти утворенню Ка-
бінетом Міністрів України цен-
трального органу виконавчої 
влади з  формування та реалі-
зації промислової політики та 
оборонно‑ промислового комп-
лексу. 

Вітчизняні інститути і організації можуть розроб‑
ляти комплексні проєкти авіабудівних підпри-
ємств, і в цьому є зацікавленість ряду зарубіжних 
партнерів. Вдалось зберегти в значній мірі кадро-
вий потенціал», — йдеться в листі на ім’я очільника 
держави.

Основною причиною зупинки серійного вироб-
ництва літаків визначають відсутність в Україні 
комплексної промислової політики, в тому числі 
програмного і  стратегічного бачення авіабуду-
вання в цілому. Сучасне авіабудування являється 
унікальним досягненням високо технологічного 

промислового розвитку з прита-
манними йому великими ресурс-
ними потоками, довгим циклом 
виробництва. Тому й головною 
передумовою успішного роз-
витку має стати збалансований 
державний протекціонізм в цій 
сфері, який включатиме в  себе 
базову системну довгостроко-
ву програму авіабудування, за-
ходи, які формують державні 
преференції, визначають рин-
кові мотивації, забезпечують 
надходження інвестицій, доступ 
виробників до кредитних ресур-
сів за спеціальними програма-
ми, збереження та оновлення 
високо кваліфікованих кадрів.

«Дуже важливо домогтися ви-
конання відповідними уповно-
важеними державними органа-
ми розпорядження Президента 
України щодо розробки та за-
твердження Урядом Державної 
цільової науково‑ технічної про-
грами розвитку авіаційної про-
мисловості. Саме цей крок може 
стати відправним для подаль-
ших позитивних змін. Програма 
набуває особливої актуальності 
у зв’язку з ініціативою створення 
національної авіакомпанії в кра-
їні, що може оздоровити конку-
рентну ситуацію на ринку авіа-
сполучень, покращити якість, за-
безпечити різноманітність авіа‑

транспортних послуг, знизити ціну для пасажирів 
та перевізників вантажів. Безумовно, нова компанія 
потребуватиме й нового парку літаків. Природно, 
що частина з них могли б стати середньомагістраль-
ними літаками вітчизняного виробництва», — під-
креслив президент УСПП, голова Антикризової ради 
громадських організацій Анатолій Кінах.

Він наголосив на неприпустимості деградації 
державного управління, через що можемо отрима-
ти перспективу втрати можливостей для віднов-
лення виробництв: «Ігнорування необхідності 
прийняття своєчасних системних рішень на 
державному рівні, низький рівень виконав-
ської дисципліни та координації зусиль різних 
гілок влади зі створення сучасної структури 
управління та забезпечення необхідними ме-
ханізмами та ресурсами конкурентоспромож-
ного розвитку наближує українське авіабуду-
вання до незворотності негативних процесів».

Ділова громадськість звертає увагу на те, що 
не розв’язані протягом останнього десятиріччя 
проблеми вітчизняного літакобудування у нега-
тивний спосіб позначаються на стані модерні-
зації оборонного потенціалу в умовах існуючих 
викликів національній безпеці країни. Крім того, 
руйнівного впливу на виробничі процеси у авіабу-
дівній галузі додають наслідки поширення вірус-
ної інфекції COVID‑19 та пов’язані з цим жорсткі 
карантинні заходи.

Промисловці і  підприємці висловили готов-
ність підтримувати комунікації із вітчизняними 
виробниками авіатехніки, всіляко сприяти Уря-
ду та експертам у справі підготовки Державної 
цільової науково‑ технічної програми розвитку 
авіаційної промисловості в максимально корот-
кий термін. 

Віталій Немілостівий, заступник 
Голови Ради ФРУ, Почесний Голова 
Корпорації «УкрІнМаш»

«Мотор Січ» створює гелікоптер 
з надсучасною системою управління

В інтерв’ю Defense Express 
заступник головного кон-
структора з  авіоніки АТ 

«Мотор Січ» — Дмитро Носач 
розповів про особливості вер-
тольоту Мі‑8МСБ‑В, повідомляє 
Ліга оборонних підприємств.

За його словами, Мі‑8МСБ‑В — 
це вертоліт, який має надсучас-
ну систему управління й моніто-
рингу життєдіяльності кожного 
вузла машини. До того ж, ціна 
на цю систему набагато де-
шевше закордонних аналогів, 
оскільки вона створювалися ви-
ключно нашими українськими 
фахівцями.

Вертоліт Мі‑8МСБ‑В отримав 
повністю сучасну «Скляну кабі-
ну», в якій всі аналогові прилади 
індикації замінені на електрон‑
ні дисплеї.

Це в рази спрощує управління 
вертольотом, навігацію і дозво-
ляє пілотам сконцентруватися 

на найбільш важливій інфор-
мації.

«Скляна кабіна» на вертольо-
ті Мі‑8МСБ‑В, є спільним про-
ектом учасника Ліги оборонних 
підприємств — «Мотор Січ» і ки-
ївського «ВКФ «Сторк».

Основою комплексу є пере-
творювач параметричної інфор-
мації, який приймає всю ана‑
логову інформацію від приладів 
і переводить її в цифру.

Головна особливість комплек-
су — система екранної індикації, 
яка складається з 5 моніторів, на 
які виводиться вся необхідна ін-
формація.

Мова йде не тільки про зви-
чайні параметри польоту, такі 
як висота або швидкість, а  й, 
наприклад, про карту з накла-
деним на неї даними про по-
году, вивід інтерфейсу системи 
управлінням вогнем або зобра-
ження з оптичної станції.

АТ «МОТОР СІЧ»



Шановні колеги та ветерани!

Від адміністрації, профкому  
та від мене особисто прийміть щирі вітання 

з нагоди 72-ї річниці з Дня створення  
ДП «ЗАВОД 410 ЦА»!

Завдяки повсякденній самовідданій праці, наполегливо-
сті, високій майстерності та професіоналізму колективу, на-
ше підприємство має славну історію та багатолітні традиції.

Здобутий величезний досвід дає нам змогу гідно вико-
нувати поставлені завдання з виконання робіт по ремонту 
авіаційної техніки для захисту України. На сьогоднішній 
день маємо замовлення на відновлення та капітальний 
ремонт техніки з багатьох країн світу. Завдяки молодим та 
креативним спеціалістам рухаємось вперед у розширенні 
сфер діяльності підприємства — створення сервісного цен-
тру з обслуговування сучасної авіаційної техніки відповідно 
до міжнародних стандартів якості.

Вдячні за багаторічну, плідну співпрацю з відновлення 
авіаційної техніки та сподіваємось і в подальшому діяти 
спільними зусиллями на благо нашої Батьківщини!

Бажаємо Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, сі-
мейного благополуччя, процвітання і стабільності, успіхів 
в роботі, злагоди та мирного неба!

З повагою та найкращими побажаннями

Генеральний директор О. Ю. Пащенко
Голова профкому І. М. Лукашевич

У С П І Х И  І  В И К Л И К И
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Секретар РНБО України підтримав створення 
профільного міністерства
В інтерв’ю телеканалу «24 ка-

нал» Секретар РНБОУ О. Да-
нілов спростував помилкові 

судження деяких псевдофахівців, 
що створення державної інститу-
ції, яка опікуватиметься пробле-
мами оборонно‑ промислового 
комплексу — це повернення до 
радянських зразків управління 
цією сферою.

«Ніякого Радянського Союзу не 
буде. Ми розуміємо, яким має бу-
ти ОПК, і без синергії з приватним 
сектором та людьми, які мають 
бажання вкладати гроші, «Укробо-
ронпром» далеко не піде», — заявив 
О. Данілов.

Секретар РНБО України наголо-
сив на тому, що зміни організації 
роботи оборонно‑ про ми слового 
комплексу здійснювати муться 
згідно з  рішенням РНБО Укра-
їни від 18.02.2020 «Про ос новні 
показники державного оборон-
ного замовлення на 2020 рік та 
2021, 2022 роки», уведеного в дію 
Указом Президента України від 
27 лютого 2020 року № 59.

При цьому він зазначив, що 
визначення долі Держконцер ну 
«Укроборонпром», а  саме вирі-
шення питання щодо органі за‑
ційно‑ правової форми роботи 
підприємств, що входять до йо-
го складу, є частиною реформу-
вання українського оборонно‑ 

промислового комплексу та буде здійснюватися 
Урядом.

О. Данілов наголосив, що підприємства ОПК ма-
ють насамперед сконцентруватися на забезпечен-
ні Збройних Сил України сучасним високоточним 
озброєнням та розвитком сучасних технологій. Це 
дозволить ефективно реагувати на зовнішні ви-
клики.

«Це реформа не «Укроборонпрому», який за-
ймає 30% на ринку, а решта — приватні компа-

нії, — пояснив Секретар. — Цей 
сектор є дуже вразливим до ба-
гатьох питань, і повірте, майже 
кожне підприємство має велике 
бажання, щоб держава йому до-
помагала».

На його думку, кардинальна змі-
на підходів до управління ОПК має 
розв’язати проблему недостат-
нього рівня координації суб’єктів 
військово‑ промисло вої політики, 
зокрема відсутності про  фільного 
координуючого органу.

У  цьому контексті О.  Данілов 
наголосив на необхідності ство-
рення профільного міністерства, 
яке відповідатиме за формуван-
ня і забезпечення реалізації дер-
жавної військово‑ промислової 
політики, та запровадження по-
сади віце‑прем’єр‑міністра, до 
пов новажень якого, зокрема, бу-
де віднесено питання реформу-
вання ОПК.

«Сьогодні дуже багато є про-
цесів, які відбуваються в нашому 
суспільстві, і сьогодні просто так 
взяти і роздати зброю, сказати, 
що вона має бути в усіх — в мене 
є велике питання», — зазначив 
О.  Данілов та водночас акцен-
тував увагу на тому, що «згідно 
з Конституцією і нашими переко-
наннями, кожен громадянин має 
бути підготовлений для захисту 
нашої держави».

Олексій Данілов, Секретар РНБО України

Голова ХОДА Олексій Кучер відвідав 
ДП «ХМЗ «ФЕД» та ДП «ХАКБ»

17 червня ДП «ХМЗ «ФЕД» та ДП «ХАКБ» відві-
дав голова облдержадміністрації Олексій Кучер. 
Він ознайомився з виробничими потужностями, 
поспілкувався з керівництвом і співробітниками.

Основне питання, з яким звернулися до губерна-
тора — необхідність створення сприятливих умов 
для розвитку авіації України, виробництва авіа-
ційної техніки. Директор ДП «ХМЗ «ФЕД» Дмитро 
Леонов зазначив, що головне — розвиток внутріш-
нього ринку: «Наше підприємство бере активну 
участь у розробці програми розвитку вітчизняної 
авіації. Зараз розробляємо комплекс дій, які доз-
волять не тільки нашому підприємству, а й усій 
авіаційній промисловості України мати ефективні 
замовлення. Завод працює і з Індією, і з Китаєм, і 
з країнами ЄС. У нас багато компетенцій, можемо 
виробляти дуже складну, наукомістку продукцію. Але 
потрібна підтримка держави у вигляді виробництва 
вітчизняних літаків».

Також серед проблемних питань — переоснащен-
ня виробництва в умовах браку обігових коштів та 
складнощів, пов’язаних з їх залученням. 

Впроваждення послідовної програми розвитку 
авіації надасть підприємствам можливості для 
модернізації, застосування новітніх технологій 
та підвищення рівня конкурентоспроможності на 
світовому ринку.

Голова ХОДА відзначив, що питання розвитку 
власного літакобудування активно опрацьовується 
на державному рівні. Зокрема, пріоритетним на-
прямком роботи є створення національного авіа-
перевізника, що дозволить завантажити авіаційні 
заводи внутрішнім замовленням.

Інна ПІДЯК, головний редактор газети «Федівець»Відбулись фінальні державні випробування комплексу 
крилатих ракет наземного базування «Нептун»

Н а випробувальному полі-
гоні Збройних Сил Украї-
ни «Алібей» відбулись одні 

з фінальних державних випробо-
вувань комплексу крилатих ракет 
наземного базування «Нептун», 
повідомляє генштаб ВСУ. Голов-
ною особливістю цих випробо-
вувань стало те, що вперше бу-
ло випробувано крилату ракету 
з бойовим зарядом.

На цьому етапі було здійсне-
но два бойові пуски крилатих 
ракет по морській мішені, вста-
новленій на відстані близько 80 
кілометрів від берега. Успішно 
виконавши польотне завдання 
обидві ракети точно влучили 
в ціль.

Виходячи з  серії випробу-
вань, ракетні комплекси «Неп-
тун» вже стоять на порозі за-
пуску серійного виробництва, 
що може забезпечити Україну 
сучасним ракетним озбро-
єнням. Пуски були здійснені 
з комплексу наземного базу-
вання, але розробники вже 
працюють над його удоскона-
ленням.

Генеральний конструктор  — 
 гене ральний директор ДП 
«Держ ККБ «Луч», генеральний 
конструктор із створення та мо-
дернізації зенітних ракетних 
систем і  комплексів протипо-
вітряної оборони, генеральний 
конструктор із створення ви-
бухових речовин і  боєприпасів 
Олег Коростельов: «Ми готові 
до виробництва і поставки даного 
комплексу у війська. Ми працюємо 

над наступним кроком, це — зміна бази, тобто не 
наземної, а повітряної та корабельної бази. Для під-
готовки такого екіпажу потрібно 2–3 місяці.»

Цю подію, без перебільшення, можна назвати 
історичною не тільки для українських Вій ськово‑ 
морських Сил, але і для всієї обороноздатності краї-
ни. Успіх ракетного озброєння — це успіх всієї Укра-
їни, яка здатна не тільки застосовувати озброєння 
стратегічного рівня, а й виробляти його власними 
державними ресурсами. Тому оборонна незалеж-
ність є важливим показником на світовій арені. Да-

леко не кожна країна світу може 
бути гордою таким досягненням.

Українські ВМС стали на шлях 
відродження сильного, берего-
вого ракетного озброєння, а це, 
в свою чергу, суттєво змінить па-
ритетні сили в акваторії Чорного 
і Азовського морів.

Командувач ВМС ЗС України 
Олексій Неїжпапа: «Вперше в 
історії незалежної України ми 
провели ракетні пуски з бойовою 
частиною, вони пройшли успіш-
но, і ми перевірили бойові мож-
ливості наших крилатих ракет. 
Сьогодні ми маємо повноцінний 
ракетний комплекс берегового ба-
зування і наші плани щодо перехо-
ду концепції, — ВМС, які чекають 
противника біля своїх берегів, 
до концепції Військово- морських 
Сил, які будуть зустрічати про-
тивника біля його берегів, — про-
довжують виконуватись. Слава 
Україні!» 

Олег Коростельов, генеральний конструктор —   
гене ральний директор ДП «ДержККБ «Луч» (праворуч)

ДП «ДержККБ «ЛУЧ»
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Президент Украины может дать старт 
развитию авиапрома

Окончание. Начало на стр. 2

Общество видит, в том числе 
и  через СМИ, коррупционные 
схемы, разворовывание. Эконо-
мика не ощутила денег, выделя-
емых на Гособоронзаказ, а бюд-
жет не увидел дополнительных 
поступлений от налогов. Это 
факт!

Если брать усилия Ассоциации 
«Укравиапром» и ее социальных 
партнеров в области авиастрое-
ния, то за период существования 
нового правительства, начиная 
с сентября‑ октября и до сегод-
няшнего дня мы провели ряд та-
ких мероприятий, которые были 
направлены на выработку пред-
ложений для правительства, для 
Министерства экономики. Про-
вели ряд круглых столов, засе-
даний профильных комитетов 
Верховной Рады и  Комитета 
по экономическому развитию 
и  по два заседания Совета по 
нацбезопасности и  обороне. 
Но что парадоксально — ни од-
но наше предложение не было 
воспринято. Ни по одному пред-
ложению не были выпущены 
организующие документы, ни 
в Минэкономики, ни в Кабине-
те Министров. Мы настаивали 
на проведении заседания СНБО 
по вопросам авиации, оно не 
состоялось. Возможно, кризис 
подтолкнет к переосмыслению 
сложившейся ситуации, ведь 
такие отрасли, как космическая 
и  авиационная — флагманы, 
локомотивы реального сектора 
экономики.

Но ни одно предложение, ко-
торое мы давали в  Кабинете 
Министров не было услышано 
и не было никаких действий. Это 
факт и  это печально. Поэтому 
вся надежда у нас на Президен-
та Украины, что он расставит 
все точки над «і». За последнее 
время Президент Украины уже 
неоднократно высказывал свою 
заинтересованность в  разви-
тии отечественного авиапрома, 
и это вселяет в нас надежду. Его 
инициативы о создании Нацио‑
нального авиаперевозчика на 
базе отечественных самолетов 
типа Ан, о создании должности 
Вице‑премьер‑ министра, кото-
рый в т. ч. будет курировать нашу 
отрасль — это все четкие сигналы 
о том, что у нас с Президентом 
схожее мнение о  будущем раз-
витии отрасли. Поэтому съезд 
авиастроителей должен стать той 
отправной точкой, с которой нач-
нется возрождение авиастроения, 
и старт этому процессу может по-
ложить Президент Украины Вла-
димир Зеленский.

—  То есть сейчас, во вре-
мя экономического кризиса, 
можно брать предложения 
Ассоциации «Укравиапром», 
и они смогли бы дать толчок 
в развитии машиностроения?

—  Да. С  нашей стороны мы 
сделали все, что могли. И не от-
казываемся снова разработать 
план действий с  учетом эко-
номического кризиса. Но 90% 
наших наработок можно уже 
сейчас выполнять. Мы говори-

ли в конце 2019 года о том, что 
есть два постановления Каби-
нета Министров, принятых ра-
нее. Это постановление по ОПК 
и ВВТ (вооружению и военной 
технике), где сформулированы 
конкретные шаги, проработа-
ны конкретные суммы, обсуж-
дены и согласованы. Но они не 
выполняются. Мы предлагали 
внести коррективы в  бюджет 
2020 года — это тоже не внесе-
но. На совещании Министерства 
экономики мы предлагали со-
здать рабочую группу. Рабочая 
группа создана, написаны про-
токолы. Мы разработали страте-
гию развития авиационной про-
мышленности до 2030 года. Она 
должна была быть утверждена 
в первом квартале 2020 года, во 
втором квартале должна быть 
утверждена программа разви-
тия авиационной отрасли на 
основании стратегии на 30 лет, 
для того чтобы мы могли спо-
койно запустить бюджетный 
процесс на 2021  год. Хотя бы, 
чтобы мы в 2021 году работали 
осмысленно.

— Что сделано КМУ и Мин-
экономики для этого?

—  Практически ничего. Нет 
конкретики ни по производству 
изделий авиационной техники, 
ни по каким‑то программам, 
ни по предприятиям. Все что 
есть лишь — «в целом и общем». 
Взяты какие‑то цифры, я  так 
подозреваю, что это цифры из 
программы на 2019  год. Взя-
ли старое, переписали, но под 
этими документами нет кон-
кретной базы. Когда Украина 
формировала пакет законода-
тельных актов для ассоциации 
с ЕС были приняты некоторые 
программы, которые бы стиму-
лировали экономику Украины, 

промышленное производство. 
Это законодательство о  науч-
ных парках, о  кластерах, но 
механизмы не разработаны, 
то есть это просто бумага. Эти 
законы не действуют потому, 
что нет механизмов. Поэтому 
мы не можем интегрироваться 
в европейские кластерные на-
учные площадки. Хозяйствую-
щие субъекты Украины не могут 
участвовать в программах, ко-
торые есть в ЕС, где выделяются 
гранты, и они не сокращены да-
же в условиях кризиса. Сегодня 
мы участвуем через польские 
площадки. Участвует польская 
фирма или университет, он на-
бирает наших специалистов, 
мы выполняем работу, полу-
чаем копейки. Считаю, что это 
абсолютная некомпетентность 
правительственных органов, 
прежде всего Министерства 
экономики и  Кабинета Мини-
стров. Что это, как незаинтере-
сованность в развитии реально-
го сектора экономики. Украина 
обладает колоссальным научно‑ 
производственным потенциа-
лом и может производить про-
дукцию с высокой добавленной 
стоимостью, а не только экспор-
тировать зерно.

— Мировая практика пока-
зывает, что во время кризиса 
государство помогает бизнесу. 

— Мы видим, что за последние 
пять лет объем промышленного 
производства падает, но так не 
может продолжаться. Если пра-
вительство ставит задачи — оно 
должно их выполнять. У нас да-
же был закон о свободной эко-
номической зоне для техноло-
гичной и  научной продукции, 
но и он не работает. В Польше, 
Чехии, Словакии, Австрии, Гер-
мании — этих кластеров, техно-
парков, индустриальных парков 
десятки, а  то и  сотни, а  у  нас 
нет ни одного. На мой взгляд 
это говорит о том, что Украине 
или не дают реализовать свой 
промышленный и  научный 
потенциал, или наше прави-
тельство не хочет этого делать. 
Сейчас в  СМИ много инфор-
мации о внешнем управлении 

Украиной. Не хочется в это ве-
рить. Но крайне неэффектив-
ные действия Кабмина по раз-
витию промышленности, вы-
сокоточного машиностроения, 
науки заставляют думать, что 
нашу страну хотят превратить 
в аграрную державу.

Правительство должно слы-
шать бизнес, создавать условия 
и пробовать. Это аксиома. Это 
взаимодействие работает и да-
ет результат, который должен 
состоять в  создании рабочих 
мест, повышении налоговых 
отчислений, пополнений бюд-
жета всех уровней и  т. д. Если 
этот механизм работает, его 
надо масштабировать, если не 
работает — то нужно пробовать 
другие варианты, но главное — 
не бездействовать.

—  Исправит ли ситуацию 
создание центрального ор-
гана государственной власти 
(ЦОВВ), который будет зани-
маться вопросами авиапро-
ма? Почему эти проблемы 
не может решать Укроборон-
пром?

— «Укроборонпром» не обла-
дает такими функциями. Он — 
хозяйствующий субъект, он не 
может быть регулятором. Нам 
нужно министерство. Мини-
стерство — это государствен-
ный орган, который форми-
рует программы, утверждает 
в Правительстве, имеет строку 
в  бюджете, но прежде всего — 
определяет принципы разви-
тия. Ассоциация «Укравиапром» 
приняла резолюцию — нам ну-
жен регуляторный орган, госу-
дарственный, по вопросам авиа‑
ции, нужна стратегия, нужны 
госпрограммы. Профильное ми-
нистерство и куратор в статусе 
Вице‑премьер‑ министра — это 
лучшее решение в сложившей-
ся критической ситуации для 
отрасли.

— Каковы перспективы на-
ших самолетов «Антонова», 
насколько долго мы можем 
использовать этот задел, что 
сделать с  проблемой отсут-
ствия международной сер-

тификации, которая огра-
ничивает продажи наших 
самолетов?

— Сегодня самолеты АН, осо-
бенно АН‑148/158, который 
дешевле всех зарубежных ана-
логов, который сделан за наши 
средства, государство не потра-
тило практически ничего, мы 
сделали и систему управления, 
этот борт остро востребован 
в мире и является весьма пер-
спективным. Его можно и нуж-
но сертифицировать на Западе. 
Конечно, сертификация стоит 
очень дорого. Вот мы с канад-
цами работали и  предложили 
наш Ан‑74 сертифицировать 
там. Мы встречались с членами 
правительства — они подсчи-
тали, что потребуется 150 млн. 
долларов на сертификацию. 
Это транспортный самолет, 
а сертификация пассажирского 
будет стоить дороже раза в два. 
Ан‑148/158 как пассажирский 
самолет и  Ан‑178 как транс-
портный самолет по своим па-
раметрам соответствуют самым 
высоким мировым стандартам. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что 
семейство самолетов создано 
практически за счет собствен-
ных средств предприятий, уча-
ствующих в создании этой ли-
нейки. Так возникает вопрос: 
зачем вкладывать сотни мил-
лионов долларов на приобре-
тение иностранных самолетов 
для того, чтобы обеспечить вну-
тренний рынок авиаперевозок, 
если можно сертифицировать 
отлично летающие и прекрасно 
освоенные в  производстве са-
молеты фирмы «Антонов». Эти 
машины впитали многолетний 
опыт создания самолетов. Наши 
«ласточки» могут садиться на 
грунт в отличие от этих «Эрба-
сов» и «Боингов», применяемых 
по всему миру. Уверен, Украина 
располагает конкурентоспособ-
ными современными самолета-
ми, нам нужна система продви-
жения этих машин на внутрен-
ний и  внешние рынки. И  мы 
займем свою нишу на рынке! 
Это наша задача!

По материалам СМИ

Будущее современного 
предприятия — в смелости 
первого шага.

Виктор Попов
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Закінчення. Початок на стор. 2

Майже всі ЗМІ усіяні стаття-
ми новоявлених експертів, які 
дають поради як треба робити. 
Але зверніть увагу — вони вже 
не кажуть про розвиток радіо-
електроніки, суднобудування, 
про автомобільне і навіть сіль-
ськогосподарське машинобуду-
вання (в аграрній країні‑то?) — 
чого б це?

Видно сьогодні комусь «за-
важає» ще працююча авіапро-
мисловість України — найбільш 
збережена, найбільша галузь ма-
шинобудівного і оборонно-про-
мислового комплексів України!

Наш авіапром вижив і пра-
цює в  умовах економічної, 
особливо, промислової кризи 
в країні уже давно.

У  нас збережена ШКОЛА 
(одна з чотирьох у світі!) ство-
рення транспортних і  паса-
жирських літаків, авіаційних 
двигунів!

АТ «Мотор Січ», завдяки 
своєму Президенту Богусла-
єву  В. О., і  далі авторитетне 
і  одне з  найбільших у  світі 
підприємств по виробни-
цтву авіадвигунів, а тепер ще 
і впевнено створює нові укра-
їнські вертольоти!

ДП «ДержККБ «Луч» під 
керівництвом Коростельо-
ва О. П. демонструє чудові ре-
зультати по створенню і виго-
товленню принципово нової 
для України, конкурентоспро-
можної в  світі спеціальної 
військової техніки!

Підприємства галузі, відпо-
відаючи на виклики часу, ви-
користовуючи накопичений 

досвід і передові технології, 
розробляють і виготовляють 
цілий ряд виробів медичної 
техніки, побутових приладів 
та пристроїв, товари народ-
ного вжитку.

Отже:
1)  Фраза «Літаки продають 

Президенти» — це не порожні 
слова. Так роблять в країнах, де 
усвідомлюють свої національні 
інтереси і ставлять їх понад усе. 
Так маємо робити і ми;

2)  Ми маємо активно вико-
ристовувати досвід передових 
країн світу, який демонструє — 

держава допомагала і  буде до-
помагати різноманітними спо-
собами власним авіапромам — 
незалежно від того, в кризовому 
вони стані, чи на вершині успіху;

3) Будь‑який зарубіжний дос-
від ми маємо використовувати 
з урахуванням місцевої специ-
фіки, адже маємо власну школу, 
свої традиції і просто так відки-
нути досвід десятиліть і запози-
чити щось іноземне, що може 
в нас не дати такого ефекту, не 
маємо права;

4) Нашій галузі потрібен єди-
ний координаційний центр 

з  владними повноваження-
ми — ЦОВВ в  статусі Мініс-
терства аерокосмічної галузі 
та ОПК під керівництвом Ві-
це-прем’єр-міністра — Міні-
стра (нова окрема посада);

5) Необхідно в найстисліші 
терміни виконати Розпоря-
дження Президента України 
(та і Розпорядження Кабміну 
від 2010 року) щодо затвер-
дження програми розвитку 
галузі і включитися у бюджет-
ний процес на 2021 рік;

6)  Необхідно якнайшвидше 
втілити у життя ідею Президен-

та про створення Національного 
авіаперевізника. Переконаний, 
що з часом і приватні авіапере-
візники будуть експлуатувати 
українські літаки. Це забезпе-
чить інтеграцію обох галузей 
і  створення моделі взаємодії 
відповідно до міжнародного 
найкращого досвіду.

І  ще. Державна програма 
розвитку авіапрому має стати 
поштовхом для наших підпри-
ємств. Це не означає, що Держ-
бюджет має вкидати гроші в ні-
куди. Навпаки ці гроші повер-
нуться багатократно у  вигляді 
не тільки податків, але і у формі 
створення нових робочих місць 
як в авіапромі, так і в суміжних 
галузях — до 10 робочих місць 
на одне в  авіапромі. Критики 
програми розвитку галузі за-
значають, що бюджетні гроші 
будуть неефективно витрача-
тися, що результатів не буде, 
натякаючи на можливість роз-
крадання коштів. Але зачекайте. 
В країні створено низку різних 
антикорупційних органів, об-
ґрунтовуючи це тим, що вони 
будуть ефективно боротися з ко-
рупцією. Тож за це маємо бути 
спокійні — за витрачанням ко-
штів уже слідкують і будуть слід-
кувати безліч антикорупційних, 
правоохоронних і перевіряючих 
органів.

Переконаний, Україна і на-
далі буде авіабудівною держа-
вою! Для цього ми докладемо 
усі зусилля! Для цього в нас є 
потенціал!

      
Ярема ЖУГАЄВИЧ,  

Голова Профспілки авіабудівників 
України

Авіаційна промисловість України заслуговує бути пріоритетом 
державної промислової політики!

П осол України в  Туреччині 
Андрій Сибига написав 
про успіхи українського 

підприємства «Івченко‑ Прогрес» 
на міжнародній арені — адже са-
ме це унікальне високотехноло-
гічне підприємство, очолюване 
генеральним конструктором 
Ігорем Кравченком, розробило 
і виготовило двигун для турець-
кого беспілотника AKINCi.

«За одну добу в  Туреччині 
фільм про створення національ-
ної гордості — AKINCi — важкого 
ударного безпілотника турець-
кого виробництва компанії 
Baykar Defence переглянуло на 
YouTube понад 1,7  млн. гляда-
чів. Вся країна пишається таки-
ми здобутками. Даний проект є 
предметом національної гордо-
сті. І це справедливо. Лише три 
держави в світі володіють техно-
логією виробництва такого без-
пілотника», — зазначає Посол.

«Водночас, цей проект, в тому 
числі, також є яскравим при-
кладом тісної та продуктивної 
спів праці у  сфері військово‑ 
технічного співробітництва.

В  Україні про те, що цей  
унікальний безпілотник об-

ладнаний українським двигу-
ном, знають лише вузькі кола 
спеціалістів та експертів. І  це 
справжня історія успіху — це 
міжнародне визнання якості та 
конкурентноспроможності про-
дукції вітчизняного військово‑ 
промислового комплексу. Який, 
скоріше всупереч усьому, спро-
можний і надалі виробляти такі 
продукти — і їхній ряд достатньо 

широкий. І  вони вже є і  далі 
можуть бути предметом укра-
їнської національної гордості. 
На сьогодні затребуваність на 
міжнародному ринку озброєнь 
на нашу продукцію висока. Ми 
справедливо входимо в десят-
ку світових лідерів їх експор-
ту. За правильного розвитку та 
підтримки у нас потенціал лише 
зміцнювати ці позиції.

Високорозвинений націо-
наль ний оборонно- промис ло-
вий ком плекс, в ключових пози-
ціях навіть самодостатній, є запо-
рукою міцної держави та боєздат-
ної армії, здатної захистити свій 
народ, свою землю, свою незалеж-
ність. Історія жорстоко карає дер-
жави, котрі легковажать цим розу-
мінням. Тому сьогодні діяльність 
дипломатичної служби у  сфері 

розвитку військово‑ технічного 
та оборонно‑ промислового комп-
лексу є одним з фундаментальних 
завдань».

Ми маємо пишатися і цінува-
ти таких спеціалістів, які працю-
ють на ДП «Івченко‑Прогрес», АТ 
«Мотор Січ», ДП «Антонов», ФЕД, 
КБ «Луч», ДАХК «Артем» та бага-
тьох інших. Як це роблять турки. 
І не тільки вони. 

ДП «Івченко-Прогрес» забезпечив турецькі безпілотники 
двигунами

Ігор Кравченко,  
директор ДП «Івченко-Прогрес», 
генеральний конструктор

ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»

Загальні обсяги виробництва в авіаційній промисловості
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Авиационная промышленность 
переходит к использованию 
композитных ма те риалов. 
Запорожские авиастроители 
постепенно осваивают производство 
композитных лопастей и убеждены, 
что они заменят изделия из 
алюминия и титана.

О б этом журналистам сказал 
президент АО «Мотор Сич»  
В ячеслав Богуслаев, сооб-

щает Укринформ.
«Авиационная промышлен-

ность стоит на пороге новой 
революции в  части применения 
новых материалов. Алюминиевая 
и  титановая часть заканчива-
ется. Думаю, лет через 50 будет 
применяться этого материала 
мало, а в основном будут приме-
няться композитные материа-
лы. У композитного материала 
большой ресурс, он не гниет, не 
портится на солнце, на морозе. 

Технология изготовления значи-
тельно легче. В следующем веке, 
уверен, будут полностью компо-

зитные автомобили, самолеты 
и композитные корабли», — ска-
зал генеральный конструктор 
вертолетной техники Украины 
Вячеслав Богуслаев.

Как сообщалось, «Мотор Сич» 
готовится выпускать композит-
ные лопасти. Для их производ-
ства был подготовлен персонал, 
закуплено уникальное высоко-
технологичное оборудование, 
аналогов которому нет на тер-
ритории Украины. Выпуск ком-
позитных лопастей планирова-
ли наладить на производстве 
уже этой весной, но через ка-
рантинные ограничения сроки 
несколько сместились. В  этом 
году предприятие намерено 
завершить сертификацию вер-
толета МСБ‑2 «Надия». Винто-
крылая машина принадлежит 
к классу легких вертолетов и на 
40% будет состоять из компо-
зитных материалов.

Авиапромышленность переходит 
к использованию новых материалов — 
Вячеслав Богуслаев

Вячеслав Богуслаев,  
президент АО «Мотор Сич» 

— Володимире Сергійовичу, 
якими є поточний стан справ 
в компанії та пріоритетні на-
прямки роботи?

—  Карантинні обмеження в 
зв’язку з  поширенням панде-
мії вірусу Covid‑19 змусили нас 
ввести простій основних вироб-
ництв на підприємстві.

Також, в  силу того, що від-
сутнє повноцінне міжнародне 
сполучення, значно змістилися 
терміни відвантаження продук-
ції і отримання коштів від іно-
земних замовників, які зараз 
так необхідні компанії.

Ключовими проблемами зараз 
є:

• невигідне співвідношення 
основних виробничих робітників 
і  допоміжного персоналу. Така 
ситуація призводить до дисба-
лансу. Це необхідно виправляти;

• в процесі імпортозаміщення 
блоків і вузлів ракети Р‑27 мак-
симально освоїти їх виробни-
цтво на ДАХК «Артем»;

• слабка участь у ДОЗ та істо-
рично сформований недостатній 
рівень кооперації з  ДП «Держ‑
ККБ «Луч»;

• велике зношування основних 
фондів та неритмічне заванта-
ження виробничих дільниць.

Першочерговими кроками по 
забезпеченню завантаження під‑

приємства та стабілізації роботи 
Компанії є:

• пошук нових міжнародних 
ринків збуту та розширення уча-
сті в ДОЗ;

• виконання всіх наших між-
народних зобов’язань та ДОЗ;

• освоєння нових видів висо-
котехнологічної та конкуренто‑
здатної продукції;

• введення нового штатного 
розкладу, який дозволить заоща-
дити до 1,2 млн. грн в місяць від 
фонду заробітної плати. Заощад-
жені кошти плануємо направити 
на підвищення оплати праці ос-
новних виробничих робітників.

— Яким є Ваше бачення ролі 
ДАХК «Артем» в контексті ре-
формування ДК «Укроборон-
пром»?

—  Щодо реформування ДК 
«Укроборонпром», особливо ме-
ні імпонує концепція створення 
профільних корпорацій. І в цьо-
му процесі ДАХК «Артем» повин-

на стати технологічним ядром 
та основним майданчиком із 
серійного виготовлення ракет 
«повітря‑ повітря», «повітря‑ зем‑
ля» та високоточних засобів ура-
ження.

— Що потрібно робити для 
збереження кадрового потен-
ціалу підприємства, особливо 
для молодих фахівців?

— Для зупинки відтоку молодих 
професійних кадрів плануємо 
розширення соціального пакету 
пільг та поступове підвищення 
заробітної плати. А  головне, це 
надання можливості сталого та 
професійного розвитку молодих 
спеціалістів, адже для цього на 
підприємстві є всі умови (кон-
структорські бюро, випробуваль-
ний цех та багато іншого).

—  Яким буде соціальний 
діалог в  компанії? Чи пла-
нуєте зустрічі з  трудовим 
колективом?

— На мою думку, в нас склалися 
довірчі відносини із профспілко-
вою організацією ДАХК «Артем» 
та Профспілкою авіабудівників 
України. Ми систематично про-
водимо зустрічі та консультації. 
Активно розміщуємо інформа-
цію щодо роботи підприємства 
і профспілкового життя на сайті 
Компанії та спільно шукаємо рі-
шення нагальних питань трудо-
вого колективу.

В  майбутньому ми будемо 
тільки зміцнювати і розширюва-
ти нашу взаємодію для спільної 
мети — поліпшення добробуту 
Компанії і колективу.

Я постійно зустрічаюся з праців-
никами Компанії, які працюють 
на важливих напрямках роботи. 
На жаль, масові зустрічі у зв’язку 
з карантином проводити не має 
можливості. Працюємо в онлайн 
режимі з керівниками підрозділів. 
Як тільки обмеження буде знято, 
проведемо загальні збори колек-
тиву Компанії ДАХК «Артем».

Правительство Украины и запорожское 
предприятие «Мотор Сич» работают над 
крупным контрактом

Володимир Горбулін увійшов до складу 
наглядової ради Укроборонпрому

Об этом во время 
поездки в Запо-
рожье 12 июня 
2020 года сказал 
Министр внутрен-
них дел Арсен 
Аваков, сообщает 
корреспондент 
Укринформа.

«Крупный 
контракт между 
АО «Мотор Сич» 
и правительством 
относительно ле-
тательных аппа-
ратов. Надеюсь, мы должны 
сделать этот контракт очень 
скоро», — сказал Аваков.

В эксклюзивном коммента-
рии Укринформу президент 
АО «Мотор Сич» Вячеслав 
Богуслаев отметил, что речь 
идет о вертолетах. «В Мини-
стерстве внутренних дел есть 

служба ЧС, в обя-
занность которой 
входит спасение 
людей, участие 
в тушении пожа-
ров. Такую тех-
нику мы делаем 
и сертифициро-
вали. Мы об этом 
давно говорим, его 
помощники к нам 
приезжают и на-
деюсь, что мы за-
ключим контракт. 
Наши вертолеты 

тушат пожары в Малайзии, во 
Вьетнаме, Индонезии, Порту-
галии, а в Украине пока тушат 
пожары вертолеты Министер-
ства обороны. В ГСЧС такая 
техника нужна и надеюсь, что 
в ближайшее время она у них 
появится, мы готовы ее де-
лать», — отметил Богуслаев.

Президент Во-
лодимир Зелен-
ський призначив 
першого віцепре-
зидента Націо-
нальної академії 
наук Володимира  
Горбуліна членом 
наглядової ради ДК 
«Укроборонпром» 
(за згодою).

Відповідний указ 
з № 242/2020 опри-
люднено на сайті 
Глави держави.

Водночас, цим 
указом припинено повнова-
ження члена наглядової ради 
«Укроборонпрому» Андрія 
Єрмака, який зараз очолює 
Офіс Президента і був при-

значений членом 
наглядової ради 
у жовтні 2019 року.

«Для мене це 
не формальність, 
а велика від-
повідальність. 
Майбутнє Украї-
ни — у демократії 
та незалежності, 
заснованих на 
глибоко проду-
маній політи-
ці військово‑ 
промислового 
будівництва та ви-

соких технологій, які — я вірю 
і знаю — Україна все ще здатна 
виробляти», — прокоментував 
рішення Президента Володи-
мир Горбулін.

Арсен Аваков,  
Министр внутренних дел 
Украины

Володимир Горбулін, 
член наглядової ради 
ДК «Укроборонпром» 

Першочергові кроки по забезпеченню завантаження підприємства

АТ «МОТОР СІЧ»

ДАХК «АРТЕМ»

Володимир Зімін, президент — голова 
правління ДАХК «Артем»
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Авіабудування в Україні: розвінчування 
міфів й перспективи ДП «Антонов»

Ситуация вокруг ГП «Антонов»: что нужно сделать?

Павло Вернівський, радник Голови ФРУ, економіст, експерт Інституту суспільних 
досліджень в своїй публікації розвінчав деякі міфи навколо вітчизняного авіабудування 
і зокрема щодо ДП «Антонов».

Міф 1. «Антонов» не має 
повного циклу виробництва

Повного циклу не мають так 
само ні «Боїнг», ні «Ербас». У су-
часному світі це не потрібно. 
Якщо хто не знає, то сучасний 
світ живе за принципом «make‑
or‑buy decisions», коли компанія 
може сама зробити необхідний 
компонент або замовити у по-
стачальника.

Міф 2. «Антонов» не зможе 
існувати без російських 

комплектуючих

Може. Вже є українські та 
західні постачальники, які мо-
жуть робити «Антонову» необ-
хідні для літака компоненти. 
Основна складність для авіа-
торів — це те, що кожне облад-
нання унікальне. Тому його 
потрібно тестувати, і під нього 
треба підганяти технічні ха-
рактеристики літака. Це дуже 
складне завдання, але цілком 
вирішуване.

Міф 3. «Антонов» не може  
виробляти літаки

Може. Зараз «Антонов» вико-
нує замовлення для Перу. Про-
блема в тому, що таких замов-
лень дуже мало. І  знову ж, це 
проблема не тільки «Антонова», 
але і  низки супутніх проблем, 

що не залежать від «Антонова», 
але вони не дозволяють збіль-
шувати виробництво.

Міф 4. Продукція 
«Антонова» неконкурентна 

і нікому не потрібна

Продукція «Антонова» цілком 
конкурентоспроможна на сучас-
ному ринку. Наприклад, сучас-
ний європейський літак Airbus 
A400 — це повна копія Ан‑70. 
Причому Ан‑70 по багатьох 
технічних характеристиках ви-
переджає Airbus.

Зараз співробітники «Антоно-
ва» мають компетенції, затре‑
бувані в інших країнах, і можуть 
вирішувати будь‑які технічно 
складні завдання, необхідні для 
створення сучасної продукції. 
Одним з джерел доходу компанії 
якраз є виконання таких техніч-
них завдань для інших країн. 
І хто‑хто, але ці співробітники 
точно без роботи не залишаться.

Міф 5. «Антонов» не хоче/
не вміє продавати літаки

Продаж літаків — часто дуже 
заполітизований процес (це до 
відомої фрази про те, що літаки 
продають президенти — ред.). 
Тому такими продажами повин-
ні займатися політики, а не сам 
«Антонов». Крім того, такі про-
дажі залежать не тільки від ба-

жання і вміння продати, а і від 
умов угоди, пов’язаних з фінан-
суванням.

Авіабудування — це вироб-
ництво з довгим циклом: з мо-
менту закладки першої деталі 
до постачання готової продук-
ції проходить не менше року. 
Як вагітну жінку ви не змуси-
те швидше народити, так і  не 
створите літак за місяць. І  як 
будь‑яке таке виробництво, во-
но часто стикається з касовими 
розривами. Коли ти несеш ви-
трати на створення продукції, 
але оплату отримаєш тільки 
за фактом поставки. Тому такі 
компанії дуже сильно залежать 
від фінансування. В Україні не 
розвинуте фінансування такого 
виробництва.

Можна скільки завгодно зви-
нувачувати «Антонов», але 
з такою фінансовою системою, 
як у нас, «Боїнг» і «Ербас» вже 
давно б загнулися. Ну або були б 
нічим не кращі «Антонова».

І  я  вважаю, що претензії до 
«Антонова» можна пред’являти 
тільки в тому випадку, якщо б 
для нього були створені всі 
умови для розвитку. Особливо 
інструменти для фінансуван-
ня контрактів. А коли держава 
замість допомоги тільки вміє 
пхати палиці в  колеса, причо-
му усі прекрасно це знають, то 
я дивуюся, яким дивом «Анто-
нов» вижив.

Александр Галуненко, 
Герой Украины, 
Заслуженный летчик- 
испытатель СССР, 
Заслуженный работник 
транспорта Украины 
на своей странице 
в социальной сети Facebook 
написал:

«В эти дни, когда наше пред-
приятие «Антонов» переживает 
очередной кризис, мне многие 
звонят, пишут, чтоб узнать моё 
личное мнение о  происходя-
щем. Я  своего мнения никог-
да не менял и не скрывал, при 
каж дой возможности озвучивая 
его в СМИ. Да, «Антонов» — это 
предприятие, которому я  от-
дал основную часть своей жиз-
ни, здесь сложилась вся моя 

лётно‑ испытательная карьера. 
Естественно, что душа болит за 
это предприятие! Естественно, 
хочется, чтобы и  дальше наша 
страна имела возможность яв-
ляться самолётостроительной, 

а каждый украинец — гордить-
ся самолётами марки «Ан». Мне 
повезло работать здесь под руко-
водством таких выдающихся лю-
дей, как О. К. Антонов и П. В. Ба-
лабуев и я не понаслышке знаю, 

как создавались и выпускались 
самые удивительные наши са-
молёты, включая такие, как 
«Руслан» и  «Мрия». Конечно, 
я от всей души желал бы своему 
предприятию и дальше возглав-
ляться такими же гениальными 
и  талантливыми руководителя-
ми. Но, к сожалению, такие гене-
ральные конструктора, как яркие 
звёзды — явление исключительно 
редкое. Олег Константинович со-
здал, а Пётр Васильевич реали-
зовал шаги, обеспечившие запас 
прочности предприятию, которое 
дальше можно успешно эксплуа-
тировать. Я  однозначно уверен, 
что таким уникальным предпри-
ятием может руководить только 
человек, компетентный в вопро-
сах самолётостроения и эксплу-
атации самолётов. <…>»

На его взгляд, большинство 
проблем, которые возникают 
у ГП «Антонов», из‑за вхождение 
в состав ГК «Укр оборонпром»:

«Не командира сегодня на-
до менять, а  оптимизировать 
внешние факторы, ведущие 
к катастрофе. Я про кандалы на 
теле «Антонова» — пресловутый 
«Укроборонпром». На мой взгляд, 
спасение самолётостроения 
Украины возможно через немед-
ленный вывод ГП «Антонов» из 
«Укроборонпрома» с  последу-
ющим переподчинением его 
новому министерству (напри-
мер, промполитики или авиа‑
строения) для реализации госу-
дарственной стратегии развития 
самолётостроения. А  решение 
о том, кому можно доверить ру-
ководство предприятием непре-
менно должно быть согласовано 
с ведущими специалистами от-
расли — с  научно‑ техническим 
советом «Антонова» — как это 
и  было принято в  добрые, до-
Укроборонпромовские време-
на расцвета самолётостроения 
Украины!»

Приклади державних преференцій 
для авіабудівної галузі

За інформацією УкрНДІАТ


