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Поки нас годують  
обіцянками підтримки 
галузі...

15 січня ФПУ провела піке-
тування Комітету Вер-
ховної Ради України з 

питань  соціальної політики та 
захисту прав ветеранів у Києві 
під час розгляду законопроектів, 
які погіршують права і гаран-
тії працюючих та позбавляють 
профспілки їх представництва 
на захист найманих працівників.

У багатотисячній акції взяли 
участь керівники і профактив 
всеукраїнських профспілок та 
територіальних профоб’єднань.

Представники Профспілки аві-
абудівників України також долу-
чилися до багатотисячної акції, 

щоб сказати своє рішуче «НІ» 
намірам керівника Мінеконо-
міки Тимофія Милованова та 
депутатки Галини Третьякової 
в порушення вимог ст.ст. 1 та 22 
Конституції України суттєво 
звузити існуючий обсяг прав і 
свобод найманих працівників і 
урізати можливості профспілок 
по їхньому захисту.

На мітингу виступив Голова 
ФПУ Григорій Осовий, інші 
профспілковці.

До протесту профспілок приєд-
налися активісті молодіжних та 
громадських організацій. 

Б юро трудящих міжнародної 
організації праці АКТРАВ 
23 січня у Брюсселі провело 

велику нараду із українськими 
профспілками з приводу від-
повідності проектів реформи 
вітчизняного трудового законо-
давства міжнародним зобов’я-
занням України за ратифікова-
ними нашою країною Конвен-
ціями МОП.

Директор АКТРАВ Марія-Елена 
Андре дуже ретельно зафіксу-
вала положення законопроекта 
№2708 та альтернативних проек-
тів закону. МОП запропонувала 

допомогу в аналізі відповідності 
законопроекту конвенціям МОП, 
проте поки отримала запит не 
від Уряду, а від профільного Ко-
мітету Верховної Ради України.

АКТРАВ МОП висловила під-
тримку зусиллям профспілок 
щодо збереження відповідності 
українського законодавства між-
народним угодам. В штаті МОП 
визначений спеціаліст, який бу-
де готовий оперативно прибути 
в Україну для змістовної роботи 
із законопроектами по рефор-
мам вітчизняного трудового за-
конодавства. 

ФПУ провела пікетування Комітету 
Верховної Ради України з питань  
соціальної політики та захисту прав 
ветеранів

Бюро трудящих міжнародної організації 
праці провела велику нараду із українськими 
профспілками

Міжнародна конфедерація 
профспілок, Європейська кон-
федерація профспілок, Глобаль-
ний союз «ІндастріОлл», Міжна-
родна євразійська федерація 
металістів та ще біля 50 міжна-
родних і зарубіжних об’єднань 

профспілок і професійних спі-
лок висловили свою солідарну 
підтримку українським проф-
спілкам у  відповідь на свавіл-
ля української влади стосовно 
вітчизняного трудового законо-
давства. 

Т ак сталося, що переваж-
ну частину цього терміну 
наша галузь і досі немає 
затвердженої Програми 

розвитку галузі. Вона розробле-
на досить давно, але вперто не 
затверджувалася.

Історія ще згадає 
прізвища тих, завдяки 
кому ця програма так 
і не була затверджена. 
І неодмінно вивісить 
їх прізвища на дошці 
ганьби.

Бо немає ні одної країни в світі, 
влада якої так безвідповідально 
ставилася би до вітчизняного 
авіабудування. Навпаки, йому 
допомагають і розвивають.

ЧАСТИНА I 
Авіапром до створення 

Укроборонпрому

Навіть тоді, коли ще не було 
державного концерну «Укр
оборонпром», якому нині наші 
підприємства мають віддава-
ти вагому частку своїх доходів 
у  якості внеску, коли ще діяла 
Державна програма розвитку 
галузі (хоч вона систематично 
і  недофінансовувалася), ситу-
ація в  галузі бажала кращого, 
хоч у порівняні із сьогоднішнім 
днем можна сказати, що то бу-
ли, як виявляється, ще непогані 
часи для авіапрому незалеж-

ної України. Суттєво підірвало 
ситуацію в  галузі доведення 
до кризового стану таких під-
приємств як ХДАВП, «Авіант» 
та ДП «Завод 410 ЦА». І  якщо 
410 завод зміг вийти з кризово-
го стану, проблема порятунку 
«Авіанту» частково була вирі-
шена шляхом його приєднання 
до АНТК імені О. К. Антонова, то 
ХДАВП з кризового стану всі ці 
роки не виходив і ніхто з пред-
ставників влади не взяв на себе 
сміливість за ці роки допомогти 
йому у цьому! І це — одне з най-
більших державних підприємств 
країни. Ще б якось можна було 
пояснити це, якби ХДАВП було б 
маленьким підприємством, про 
яке всі забули. А так — воно у всіх 
на виду. Не можна, займаючись 
економічною політикою дер-
жави, бюджетними процесами, 
управлінням державним май-
ном, не помічати таке підприєм-
ство! Але ж не помічали. А якщо 
і  помічали, то як правило, далі 
обіцянок не йшло.

До 2014 року вітчизняний авіа-
пром тісно був зав’язаний на ко-
операцію з РФ. Тому новини тих 
часів постійно згадують про це.

№ 1
«18 липня 2006 р. у ході міжна-

родного аерокосмічного салону 
„Фарнборо2006“ відбулися пе-
реговори представників АНТК ім. 
О. К. Антонова з делегацією з КНР. 
Під час зустрічі з членами деле-
гації Китайської Авіаційної Про-
мислової Корпорації AVIC II на 
чолі з Президентом паном Чжан 
Хонбяо обговорювалися питан-
ня взаємодії по поточних і пер-
спективних спільних проектів. 
Пан Чжан Хонбяо сказав: «AVIC 
II готовий розвивати довгостро-
кове співробітництво з „Анто-
нов“. Зокрема, було досягнуто 
домовленості про продовження 
спільних робіт за програмою 
транспортного літака Y-8.»

* * *
«Основна увага приділялася 

військово транспортним літа-
кам, в  тому числі військово 
транспортному літаку короткого 
зльоту і посадки Ан-70, супер-
важкому транспортному літа-

ку Ан-124-100 „Руслан“ і його 
нових варіантів.»

* * *
«18  липня 2006 року на між-

народному авіаційному салоні 
„Фарнборо2006“ лізинговою 
компанією «Ільюшин Фінанс 
Ко.» І ВАТ «Авіакор — Самарсь-
кий Авіаційний Завод» підписано 
генеральну угоду про постачан-
ня і супроводу в експлуатації 
регіональних турбо гвинтових 
літаків Ан-140-100. Згідно з 
умовами Угоди, протягом най-
ближчих 5 років «Авіакор» по-
ставить «ІФК» 25 таких літаків.»

№ 10
«Наприкінці квітня 2007 року 

відбулося виїзне засідання Пре-
зидії ЦК Профспілки авіабудів-
ників України. Засідання Президії 
ЦК ПАУ проходило на території 
Київського авіаційного заводу 
„Авіант“. В  рамках виїзного за-
сідання відбулася зустріч членів 
Президії ЦК ПАУ з Генеральним 
директором Державного авіабу-
дівного концерну «Авіація Украї-
ни», генеральним директором 
Київського авіаційного заводу 
«Авіант», депутатом Київської 
міської ради Олегом Шевченком. 
Олег Шевченко в ході свого висту-
пу перед учасниками засідання 
відзначив, що головною метою 
створення концерну є збере-
ження та розвиток авіабудівної 
галузі України. Він поінформував 
профспілкових лідерів про ситу-
ацію щодо реєстрації концерну 
відповідно до чинного законодав-
ства. Олег Шевченко зазначив, що 
за результатами проведення пер-
шої наради керівництва концер-
ну намічено низку заходів, серед 
яких пріоритетним напрямом 
має стати серійне виробництво 
літаків АН-148. В поточному ро-
ці має бути виготовлений перший 
серійний літак. Олег Шевченко та-
кож зазначив, що у Державному 
бюджеті на 2007 рік тільки на 
будівництво АН-148 та АН-32 пе-
редбачено 444 млн. грн. На його 
думку програма фінансування 
концерну на цей рік може скла-
сти майже 1,5 млрд. грн.»

Продовження читайте на стор. 2

В № 300 газети «АУ» ми писали 
про невиконані обіцянки і нереалі-
зовані меморандуми щодо вироб-
ництва літаків типу АН. Обіцянок, 
планів і меморандумів за період, 
який ми проаналізували, було 
безліч, тому і обсяг матеріалів ва-
гомий. З початку року ми вирішили 
продовжити цю тему. Ми перегля-
нули весь архів газети «Авіабудів-
ник України», а це — понад 300 
газет, тому вирішили давати пряме 
посилання на обіцянки із зазначен-
ням номеру випуску газети. Період 
аналізу — з 2007 по 2020 роки.
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Продовження. Початок на стор. 1

* * *
Київський авіаційний завод 

«Авіант» буде брати участь у ко-
операційному будівництві ново-
го регіонального пасажирського 
літака Ан148, яке веде Воро-
незьке акціонерне літакобудівне 
товариство (ВАЛТ) в рамках ви-
конання контракту з російською 
авіакомпанією «Красейр». Зо-
крема, планом роботи російської 
Об’єднаної авіабудівної корпо-
рації (ОАК) планується випуск 
96 одиниць Ан-148 до 2012 
року. За коопераційної схе-
мою участь «Авіанта» і ВАС О 
у  взаємних поставках агре-
гатів для будівництва Ан-148 
оцінюється як 50 на 50%.»

№ 13
«Держконцерн „Авіація Ук-

раїни“ планує налагодити 
ви робництво легких літаків 
Ан-3 — модернізованого варі-
анту Ан-2, більш відомого як 
«кукурузник». Для того, щоб 
почати випуск машин, кон-
церну буде потрібно до 37 млн. 
грн. Українські авіабудівники 
сподіваються, що зможуть пре-
тендувати на замовлення як 
українських, так і європейських 
споживачів, потіснивши на цьо-

му ринку російський Омський 
авіабудівний завод «Політ».»

* * *
«Як очікується, „Авіант“ у 

2007 р. випустить перший се-
рійний Ан-148, в 2008 р. — п’ять 
машин. В портфелі замовлень 
українських авіабудівників 
10   машин; по сім з  них для 
казахських компаній «Скат» та 
«Беркут», а дві будуть виготовлені 
на кошти українського уряду і пе-
редані державному підприємству 
«Лізинг Техтранс» Міністерства 
транспорту та зв’язку України.»

№ 15
«Меморандуму про взаєморо-

зуміння щодо розвитку співро-
бітництва в галузі транспортної 
рампової і пасажирської техніки, 
підписаного на МАКС2007 в хо-
ді зустрічі представників ДАК 
„Авіація України“ і  російською 
Об’єднаною авіабудівною корпо-
рацією (ОАК). Документ передба-
чає, що сторони домовилися про 
співпрацю в здійсненні спіль-
ного комерційного проекту 
з відновлення та модернізації 
транспортних літаків надваж-
кого класу (Ан-124). Передба-
чається відновлення їх серій-
ного виробництва. Також пе-
редбачається спільна розроб-

ка стратегії позиціонування 
важких транспортних літаків 
Іл-76  та Ан-70, обговорення 
можливості коопераційного 
виробництва літака Ан-70. 
Сторони також підтвердили 
свої наміри щодо необхідності 
спільного виробництва літака 
Ан-148. При цьому складаль-
ні лінії, центри з  їх технічного 
обслуговування, ремонту і  су-
проводу в  експлуатації будуть 
організовані в обох країнах. Та-
кож Україна і Росія домовилися 
про створення єдиного центру 
продажів літаків. Сторони до-
мовилися про спільну участь 
у розробці перспективного ро-
сійського літака МС-21.»

№ 16
Державний авіабудівний 

кон    церн (ДАК) «Авіація Укра-
їни» і  компанія Luftfahrttehnik 
Projekttentwicrlung GmbH (Австрія) 
5  жовтня 2007 року в  місті Грац 
(Австрія) підписали меморандум 
про партнерство і співпрацю.

Компанія Luftfahrttehnik за-
явила, що готова інвестувати 
700 млн. євро в проект вироб-
ництва модернізованих літаків 
Ан-124-100М-150 «Руслан», на-
голосив О. Шевченко. Австрійська 
сторона бере на себе зобов’язан-
ня з формування групи інвесто-

рів для реалізації проекту. За їх 
оцінками, сумарні інвестиції для 
готовності до серійного виробни-
цтва повинні становити приблиз-
но 700 млн. євро, з них приблизно 
145 млн. євро повинні бути вкла-
дені в устаткування і інструмент, 
і близько 190 млн. євро — у ство-
рення дослідних літаків і сертифі-
кацію за міжнародними стандар-
тами. На попередніх зустрічах 
австрійських фахівців з  фа-
хівцями АНТК імені Антонова 
було запропоновано спільну 
розробку проекту модернізо-
ваного літака на базі літака 
Ан-124-100М-150, який підні-
матиме до 150 тонн вантажу, 
матиме кращі характеристики 
щодо дальності польоту, еко-
номічну ефективність і відпо-
відатиме сучасним вимогам 
щодо екології і безпеки польо-
тів. За оцінками європейських 
аналітичних інститутів, обсяг 
продажів такої версії літака 
Ан-124 може становити до 300 
літаків.»

№ 35–36
«14  червня 2008 року Юлія 

Тимошенко на одній з  нарад 
зазначила, що необхідно тер-
міново запровадити серійне 
виробництво по проривним 
проектам, таким, як Ан-148, 

Ан-124-100М та  Ан-70  та 
створити необхідні умови 
для сприятливого інвести-
ційного клімату.

Із протоколу зустрічі з Ю. Ти
мо шенко представників ПАУ: 
2.17. Мінпромполітики, Міно-
борони, Мінфіну, Мінекономі-
ки, Фонд державного майна за 
участю галузевої профспілки 
підготувати до розгляду Уря-
дом відкориговану, з урахуван-
ням суттєвого (в декілька разів) 
збільшення обсягів виробництва 
та продуктивності праці, Дер-
жавну комплексну програму 
розвитку авіаційної промисло-
вості, передбачивши подовжен-
ня терміну її дії. В проекті поста-
нови Уряду про її затвердження 
передбачити доступність до ос-
новних показників програми га-
лузевої профспілки, керівників 
підприємств галузі, партнерів 
та інвесторів, запровадити ме-
ханізм щорічного контролю ви-
конання.»

(далі буде)

Від редакції
Запрошуємо фахівців, істори-
ків авіаційної галузі до розвитку 
зазначеної теми. Не можна до
пустити знищення відомої на весь 
світ української школи літако
будування!

Спілчани вимагають від керівництва держави зупинити 
руйнування трудового законодавства і трудових прав
16 січня до Києва на Профспілкове 
віче з’їхались представники понад 
60 тисяч первинних профспілкових 
організацій з усієї України, 
яких делегували 7 млн. членів 
професійних спілок. Участь у Віче 
взяли представники Профспілки 
авіабудівників України.

П опри запрошення на Віче 
не прибули представни-
ки Уряду та керівниця 
профільного парламент

ського комітету Галина Тре-
тьякова. Представники трудо-
вих колективів підприємств, 
установ і організацій всіх сфер 
економіки країни донесли до 
суспільства та керівництва дер-
жави тривогу і обурення через 
проведення владою так зва-
них економічних і соціальних 
реформ, наслідком яких буде 
неодмінне погіршення життя 
трудящих країни.

Участь у  Віче взяли Пре-
зидент Українського союзу 
промисловців і  підприємців, 
співголова НТСЕР зі сторони 
роботодавців Анатолій Кінах, 
Представник Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини з дотримання соціаль-
них та економічних прав Олена 
Степаненко.

З високої трибуни Всеукраїн-
ського профспілкового Віче 
виступив з  промовою Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич.

Учасниками Всеукраїнського 
профспілкового Віче прийня-
то резолюцію, яку було відразу 
передано до Офісу Президента 

України, Верховної Ради Украї-
ни і Кабінету Міністрів України.
Учасники одноголосно висло-

вили вимогу щодо негайної 
відставки міністра економіки 
Т. Милованова і відкликання 

з посади голови парламентсь-
кого Комітету соціальної по
літики Г. Третьякової.

Спілчани вимагають від 
керівництва держави зупинити 
процеси законодавчого руйну-
вання трудового законодавства 
і  трудових прав, що намічено 
у  законопроекті «Про працю» 
№ 2708, законопроектах щодо 
змін у діяльності професійних 
спілок (№ 2681) та системи за-
гальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
(№ 2275).

Відкликати з Верховної Ради 
України проєкт Закону України 
«Про працю». Розпочати робо-
ту над справедливою трудо-
вою реформою спільно з про-
фспілками і роботодавцями та 
у відповідності до Конституції 
України і міжнародних зобов’я-
зань держави, а також за участю 
експертів Міжнародної органі-
зації праці. 

Поки нас годують обіцянками підтримки галузі...

Голова ФПУ Григорій Осовий, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич та інші учасники Віче передають Резолюцію Віче в Офіс 
Президента України для Глави Держави

Делегація ПАУ по завершенню профспілкового Віче
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Денис Ліхно рвався в небо. Тепер там його душа...

«Я бы вновь выбрал свою судьбу!»

Б удьяка втрата — завжди біль. А на-
ша нинішня втрата — біль іще бо-
лючіший, коли усвідомлюєш, що 

людина загинула не на війні, а  через 
безглузду помилку іранських військо-
вих. І хочеться проклясти політиканів, 
які розв’язують міжнародні конфлікти, 
а розплачуються за їхню зажерливість 
чи дурість прості люди, мирні авіатори 
і громадяни інших країн. Нагадаємо, що 
в збитому боїнгу загинули 176 цивіль-
них осіб, пасажирів і  членів екіпажу, 
маленькі діти, одинадцятеро українців. 
Серед загиблих і наш колишній праців-
ник, випускник Київського авіаційного 
технікуму, а потім НАУ Денис Ліхно. Йо-
му не виповнилося ще і тридцяти років.

—  З Денисом ми познайомилися 
в  2012 році, — розповідає колишній 
наставник Дениса, викладач технікуму 
Сергій Толстой. — Я  працював у  тех-
нікумі, який сам закінчував у 2004 році. 
І Денис був якраз у тій групі, в якій мені 
довірили бути куратором. Читав я у них 
спецпредмети — технологію складання 
літаків, технологічне оснащення, вів 
курсові проекти, дипломні.

Ми були з  Денисом знайомі лише 
півтора року. Але скажу, що такі сту-
денти, такі люди запам’ятовуються на 
все життя.

Сказати, що юнак навчався добре — 
нічого не сказати. Це була дійсно лю-
дина, яка дуже мріяла про польоти, 

про авіацію. Денис дуже старанно 
і  відповідально ставився до всіх ре-
чей, з  якими стикався. У  нього була 

серйозна тема дипломного проекту. 
Він закінчив технікум у  2016 році та 
відразу вступив до НАУ. Причому на 

профільний факультет. Закінчив НАУ 
успішно у 2018 році.

Ми з ним перетнулися ще раз в Музеї 
авіації, коли він був студентом вишу. 
Денис тоді говорив, що дуже, дуже мріє 
літати. Він працював, здається, техніком 
у Борисполі. Але його душа рвалася в не-
бо, хотів літати.

Людиною цей високий красивий хло-
пець був дуже доброзичливою, оптимі-
стично налаштованою. Його цінували 
і викладачі, і товариші студенти, і зго-
дом колеги на роботі.

Батько розповідав, що дуже хотів, аби 
Денис працював в авіації, захоплювався 
його вибором. А мама непокоїлася, що 
він літає. Що професія сувора з погляду 
можливих обставин непереборної дії. 
Але батько був руками й ногами за сина. 
Я їх обох розумію.

Нині у нашому технікумі на другому 
курсі навчається молодший брат Дениса. 
Пішов стежиною старшого брата, через 
два роки має закінчити технікум. Ми 
всі бажаємо йому щасливої долі. А поки 
що висловлюємо найщиріше співчуття 
Максимові і  його з  Денисом батькам 
з  приводу такої тяжкої непоправної 
втрати. Денис назавжди залишиться 
у нашій пам’яті, і приклад його життя 
освітлюватиме наш шлях.

Володимир ШУНЕВИЧ,  
газета «Антонов»

Такі світлі люди, як Денис Ліхно, не гинуть. 
Вони просто не повертаються з польоту…

Мама Дениса раділа, що син здобув вищу 
освіту. Й водночас тривожилася, що професія 
авіатора пов’язана з ризиком

Денис, як і всі юнаки, мріяв про сім’ю, 
кохання, земне людське щастя

15 января отметил свой 90-летний 
юбилей ветеран завода, работник 
цеха 50 Михаил Горбачев. От 
имени трудового коллектива с 
пожеланиями здоровья, бодрого 
настроения и благополучия юбиляра 
пришли поздравить начальник цеха 
50 Алексей Гордик, предцехком 
Любовь Пархоменко и представитель 
цехового комитета Валентина 
Смолянко.

Н а предприятии высоко це
нят вклад ветеранов в ста-
новление и развитие ави-

астроения на запорожской зем-
ле. М.  Горбачев проработал на 
МОТОР СИЧ 39 лет. За эти годы 
Михаила Гавриловича неодно-
кратно поощряли и  премиро-
вали. В 1978 году его награди-
ли орденом Трудовой Славы III 
степени. В 1982 году присвоили 
звание «Заслуженный моторо-
строитель», а еще через четыре 
года Министерством авиацион-
ной промышленности ему было 
присвоено еще одно звание — 
«Почетный авиастростроитель».

Родился ветеран в  Беларуси 
в  селе Гладково Могилевской 
области. Когда началась вой
на, ему было 11 лет. Михаил Г 
аврилович пережил немецкую 
оккупацию, видел зверства фа-
шистов. После освобождения 
села в  14летнем возрасте сел 
за трактор. «Работал по ночам 
в поле, а днем ходил за 10 ки-
лометров в райцентр на курсы 
трактористов», — рассказывает 
М. Горбачев.

В 1950 году юношу призвали 
в армию, и 5 лет он служил на 
Балтийском флоте, на крейсере 
«Адмирал Макаров». И  всегда 
с гордостью рассказывал о ма-
тросской команде и  высоко 
отзывался о морском братстве. 

После демобилизации (по  за-
конам времени) военнослу-
жащий обязан был вернуться 
в родное село. Но родители уже 
несколько лет проживали в За-
порожье, поэтому сын поехал 
к ним и сразу же устроился на 
моторостроительный завод. «По 
рассказам я знал, что это было 
одно из передовых и  лучших 
предприятий в городе. Да и на-
ходилось практически рядом 
с домом», — вспоминает Миха-
ил Гаврилович.

Парня определили в  цех 41 
учеником сверловщика. За че-
тыре месяца он в совершенстве 
овладел этой профессией.

Старательность Михаила не 
осталась незамеченной, и  его 
перевели в  цех 49 на довод-
ку форсунок. Работа оказалась 
сложной, детали необходимо 
было доводить до десятого клас-
са чистоты. А  через 8 месяцев 
его направили в цех 50. Там не 
успевали с выполнением плана 
по сдаче деталей, необходимых 
для сборки. Михаил Гаврило-
вич остался в этом цехе и через 
некоторое время освоил специ-
альность слесаря по ремонту 
авиадвигателей.

Его всегда отличали пытливый 
ум, умение самостоятельно ре-
шать многие вопросы. Все, что 
ему поручали, он делал основа-
тельно и добросовестно, в кол-
лективе пользовался уважением. 
Учитывая проявленные органи-
заторские способности, М. Гор-
бачева из брали председателем 
цехового комитета, и в течение 
15  лет он занимал эту ответ-
ственную должность.

«Я с  благодарностью вспо-
минаю годы, когда трудился на 
предприятии. В  старину гово-
рили, что земля стоит на трех 
китах, так и  моя жизнь имеет 
три основы: армия, МОТОР СИЧ 
и  семья. Мне очень повезло, 
и если бы сейчас пришлось на-
чинать все сначала, я бы вновь 
выбрал свою судьбу», — уверен 
Михаил Гаврилович.

К  слову, его жена Евгения 
Ивановна проработала контро-
лером в  цехе 41 более сорока 
лет. Супруги живут в  согласии 
долго и счастливо и в этом году 
отметят 63 годовщину семейной 
жизни.

Сергей КОТЛЯР. Фото автора,  
газета «Мотор Сич»

Керівництво Укроборонпрому 
провело зустріч з представниками 
трудового колективу ДП «Антонов»

Затверджено колективний договір 
ДАХК «Артем» на 2020–2021 роки

23 грудня п. р. на Дер-
жавному підприємстві 
«Антонов» відбулася 

зустріч керівництва Державно-
го Концерну «Укрооборонпром» 
з представниками трудового ко-
лективу, профспілковими акти-
вістами, керівниками підрозді-
лів підприємства.

В  зустрічі взяли участь гене-
ральний директор Укроборон-
прому Айварас Абромавичус та 
його заступники: Руслан Корж — 

заступник з авіа та ракетобуду-
вання, Роман Бондар — заступ-
ник з трансформації та Мустафа 
Найєм. В  зазначеній зустрічі 
взяв участь Голова Профспілки 
авіабудівників України — Ярема 
Жугаєвич.

В ході зустрічі Айварас Абро-
мавичус розповів про роботу 
Державного Концерну «Укробо-
ронпром» та відповів на числен-
ні запитання представників ДП 
«Антонов». 

23 грудня 2019 року в Дер-
жавній акціонерній 
хол  динговій компанії 

«Ар тем» відбулася Конференція 
тру дового колективу, на якій ад-
міністрація та профспілковий 
комітет підприємства звітували 
про виконання діючого та підпи-
сали новий колективний договір 
Компанії на 2020–2021 роки.

Резюмуючи свою роботу, 
учасники Конференції визна-
чили головні завдання сторін на 
2020–2021 роки. Це насамперед, 
завантаження Компанії, освоєн-
ня нових видів продукції, що ви-
пускається, ефективне викори-
стання існуючих і створення но-
вих (за спеціалізацією) робочих 
місць; забезпечення стабільного 
розвитку підприємства, продук-
тивної зайнятості працівників, 
гідної оплати праці, забезпе-
чення здорових і безпечних умов 
праці, збереження соціальних га-
рантій працівникам.

Конференція доручила підпи-
сати новий колективний договір: 
від компанії — президенту ком-
панії — голові правління ДАХК 
«Артем» Марині Грищенко, від 
трудового колективу — голові ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем» Олександру 
Кельїну.

В  Конференції взяла участь 
завідувачка відділу соціально 
економічного захисту ВА ЦК ПАУ 
Ольга Сметаніна.

В ході Конференції голова ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем» — заступ-
ник Голови ПАУ по м. Києву 
Олександр Кельїн вручив Ди-
плом ФПУ директору ДСОК 
ім. Ю. А. Гагаріна Григорію Піх-
но за значні успіхи в організа-
ції та відпочинку дітей влітку 
2019 року у номінації «Кращий 
заклад оздоровлення та відпо-
чинку».

За інформацією профкому  
ПО ПАУ в ДАХК «Артем»



1 ЛЮТОГО
КРАВЧЕНКО  

Ігор Федорович
Директор ДП «Івченко-
Прогрес», генеральний 

конструктор

1 ЛЮТОГО
АЛЕКСАНДРОВ  

Костянтин Васильович
Голова ПО ПАУ у ТОВ «ВіАЗ»

4 ЛЮТОГО
ДОНЕЦЬ  

Олександр Дмитрович
Президент ДП «АНТОНОВ»

6 ЛЮТОГО
БОБКО  

Валерій Андрійович
Голова правління ПРАТ «ДАЗ»

7 ЛЮТОГО
ПОПОВ  

Віктор Васильович
Голова правління ПРАТ «ФЕД»,  

Президент Асоціації 
«Укравіапром»

9 ЛЮТОГО
РИЖАНСЬКИЙ  

Олександр Тимофійович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Новатор»

11 ЛЮТОГО
ТАРЕНКОВА  

Олена Вікторівна
Член ЦК ПАУ

12 ЛЮТОГО
ГОРДІЄНКО  

Сергій Іванович
Голова ПО ПАУ на ДП «ХАКБ»

20 ЛЮТОГО
САЛЮТА  

Віктор Григорович
Голова Правління ООР АПУ

20 ЛЮТОГО
СТАДНІЧУК  

Олександр Іванович
Директор ВМЗ АТ «Мотор Січ»

21 ЛЮТОГО
ЛЮТИЙ  

Іван Петрович
Голова ПО ПАУ на КМЗ ХДАВП

23 ЛЮТОГО
ГУСКА  

Віктор Петрович
Голова ПО ПАУ 

на ДП «Антонов»

25 ЛЮТОГО
КОВАЛЬ  

Анатолій Олексійович
Директор ДП «ЖМЗ «Візар»

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У ЛЮТОМУ

С О Ц І У М
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Команда ОГТ — победитель турнира

Добро добром и отзовется

В конференц-зале ГП «ХМЗ 
«ФЭД» состоялся IХ турнир 
по интеллектуальной игре 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», в котором 
приняли участие 12 команд 
цехов и отделов.

Н а торжественном открытии 
турнира перед командами 
выступил заместитель ди-

ректора по кадрам и социальной 
сфере В. П. Апухтин и предсе-
датель профкома В. Т. Тындик. 
После приветствия и пожелания 
красивой игры были представ-
лены капитаны команд ОГТ, 
20 цеха, ОЭ и Н, УИКТ, 16 цеха, 
ОГМ, ОК УРП, ИП, ОМТС и  К, 
ВОХР УБ, МП, ОМ и  судейская 
коллегия.

Ежегодно организаторы стре-
мятся внести в интеллектуаль-
ную игру новые элементы для 
того, чтобы турнир становился 
ярче и интереснее. Так, помимо 
традиционных и классических 
вопросов, всегда особенного 
интригующего черного ящика 
добавились видео вопросы.

На протяжении двух туров 
и  практически до самого фи-
нала на главный приз турнира 
претендовали команды ОГТ и 20 

цеха. Однако, в  итоге второй 
результат продемонстрировала 
команда ОМ. Также хорошие 
шансы на победу имели дей-
ствующие чемпионы — коман-
да ИП.

Хотя знатоки отмечали осо-
бенную сложность некоторых 
вопросов этого года, абсолют-
но в каждом из них ответ был 
на поверхности. Требовалось 
лишь внимательно слушать 
текст вопроса при зачитывании 
и правильно делать акценты на 
ключевых словах. А затем моз-
говым штурмом можно было 
легко приходить к разгадке.

Перед началом официальной 
церемонии награждения был 
вручен традиционный симво-
лический приз совета молодежи 
команде ОЭ и Н за оригиналь-
ное соблюдение дресскода. От-
дельно хочется поблагодарить 
ребят из отдела эксплуатации 
и надежности за то, что так се-
рьезно отнеслись к пожеланиям 
организаторов и в своих крас-
ных бабочках без преувеличе-
ния стали украшением турнира.

Далее всем участникам ин-
теллектуальной игры торже-
ственно вручались дипломы 
и  призы. А  по итогам под-

счета результатов двух ту-
ров победителем игры «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» была обьявле-
на команда ОГТ. Победителям  
Б орису Глазневу, Максиму 
Заманову, Юрию Гробовому, 
Наталье Хупории, Анастасии 
Евтушенко и капитану Юрию 
Черному были вручены пода-
рочные энциклопедические из-
дания, посвященные 125летию 
библиотеки им. В. Г. Короленко 
«Бібліотека в історичному про-
сторі трьох епох» и  главный 
приз — переходящую сову, ко-
торая будет украшать кабинет 
главного технолога до юбилей-
ного десятого турнира, который 
состоится в новом, 2020 году.

Совет молодежи выражает 
благодарность администрации 
и  профсоюзному комитету за 
возможность ежегодно прово-
дить интеллектуальный турнир, 
в котором так активно участву-
ют работники предприятия 
вне зависимости от возраста и 
должности.

Игорь ВЕЛИЧКО,  
зам. председателя профкома,  

председатель совета молодежи 
ГП «ХМЗ «ФЭД»

К огда у  меня спрашивают 
чем уникален наш завод — 
ГП «ХМЗ «ФЭД» — помимо 

своей истории, я всегда, не за-
думываясь, отвечаю, что главная 
наша уникальность — это лю-
ди — неравнодушные, готовые 
всегда прийти на помощь всем, 
кто в ней нуж дается.

С  началом трагических со-
бытий на Донбассе заводчане 
в очередной раз показали, что 
не могут оставаться в стороне. 
Женсовет и волонтеры собира-
ли теплую одежду и предметы 
гигиены для солдат на передо-
вой, женщины вязали носки, 
доноры сдавали кровь раненым 
в госпитале, 16 цех собрал день-
ги малышам из детского дома, 
который был эвакуирован из 
Луганской области. А заводской 
совет молодежи откликнулся на 
просьбу волонтеров сделать ма-
скировочные сетки. И несмотря 
на то, что активная фаза боевых 
действий уже позади, список до-
брых дел не заканчивается.

С 2014 года помогает нашим 
военным старший мастер ин-
струментального производства 
А. П. Лыпка.

«У меня дача в приграничной 
Казачьей Лопани, домик остал-
ся жене по наследству от роди-
телей. Там мы садим огород, 
выращиваем фрукты, — расска-
зывает Александр Петрович. — 
Когда в 2014 году, с началом со-
бытий на Донбассе, я увидел как 
живут и чем питаются наши сол-
даты, а граница у нас буквально 
рядом, мне захотелось им по-

мочь. Перед Казачьей Лопанью 
находился блокпост. Меня там 
уже знали и когда я приезжал, 
ждали. Сначала возил воду. Ка-
залось бы мелочь, а без нее ни-
как нельзя. Затем стал возить 
овощи, фрукты. Делился уро-
жаем яблок и помидоров, дру-
гие овощи с огорода передавал. 
С  этого все и  началось. Позже 
познакомился с волонтерами».

Через знакомых и волонтеров 
Александр Петрович Лыпка по-
сылал на Донбасс все, что име-
лось в наличии. Военные были 
довольны и очень благодарны, 
особенно за мед, который в зим-
нее время согревал и букваль-
но спасал от простуды. «Я сам 
пчеловод и знаю ценность ме-
да, — говорит Александр Петро-
вич. — Солдатам, которые зимой 
сидят в сырых окопах, мед как 
лекарство. И если есть излишек, 
я его всегда отдам. Ребята долж-
ны знать, что о них помнят и им 
помогают. Это ценней всего».

За пять лет Александр Петро-
вич и его жена Галина Никола-
евна отправили на передовую 
более пятисот килограммов 
меда, каждое лето отдавали по 
100–150 килограмм. Делали 
это совершенно безвозмездно. 
Правда, один раз столкнулись 
с мошенником, который под ви-
дом волонтера взял у супругов 
мед и  реализовал его за день-
ги. Когда они узнали об этом, 
волонтеров стали искать через 
знакомых.

«Каким вы, как простой че-
ловек, видите разрешение во-
енного конфликта?», — инте-
ресуюсь у А. П. Лыпки. «Отвод 
вой ск ничего не даст, только 
прекращение огня и и дипло-
матические переговоры. Да, 
в чемто нужно и уступить, но 
не в ущерб Украине. Неразре-
шенный конфликт — это страш-
но. Страдает экономика, нет 
инвестиций. Но куда страшнее 
когда гибнут люди».

Александр Петрович не го-
ворит о  высоких материях, он 
скромный человек, убежден-
ный в  своей правоте. Помочь 
солдатам, которые отстаивают 
территориальную целостность 
Украины считает своим граж-
данским долгом. Это его личная 
инициатива, о которой я узнала 
совершенно случайно.

На нашем предприятии он тру-
дится без малого 50 лет, о  чем 
свидетельствует единственная 
запись в  его трудовой книжке. 
Говорит, когда оформлял пен-
сию, в отделе кадров не потребо-
вались дополнительные справки. 
Начинал на «ФЭДе» слесарем по 
ремонту, работал на фотопро-
изводстве в 13 цехе. Много лет 
трудится в ИП17.

«Практически полжизни 
А. П. Лыпка работает в инстру-
ментальном производстве и с 
людьми. Имеет профильное об-
разование, что на сегодня нема-
ловажно, технически грамотный 
и очень ответственный. Одним 
словом, прекрасный специа-
лист, буквально на ходу решает 
сложные производственные во-
просы, — говорит об Александре 
Петровиче начальник 26 цеха 
Валерий Иванович Москален-
ко. — Его взгляды на жизнь до-
стойны уважения. И  помощь, 
которую он оказывает нашим 
военным в трудное для страны 
время, идет от чистого сердца, 
а не ради благодарностей».

Инна ПИДЯК,  
газета «Фєдовец»

Старший мастер А. П. Лыпка дает задание шлифовщику участка В. А. Губскому


