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Відбулося засідання Президії ЦК ПАУ
5 лютого п. р. відбулося чер гове 
засідання Президії Цен трального 
Комітету Проф  спілки авіабудівників 
України. Вів засідання Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич. Участь в засіданні 
взяв директор з управління 
персоналом Державного концерну 
«Укроборон пром» Віталій Пахомов.

П ершим питанням порядку 
денного учасники виріши-
ли розглянути ситуацію 

щодо погашення заборговано-
сті із виплати заробітної плати 
на Харківському державному 
авіаційному виробничому під-
приємстві, завантаження ви
робництва та відповідного ли-
ста профспілкового комітету 
ПАУ на ХДАВП на адресу вищих 
посадових осіб держави. З цьо-
го питання виступив голова ПО 
ПАУ на ХДАВП Михайло По-
горєлов.

Учасники засідання також се-
ред ключових розглянули пи-
тання щодо викликів та загроз 

діяльності профспілкового руху 
України, аналізу статистичних 
звітів щодо чисельності первин-

них організацій Профспілки та 
ПАУ в цілому за 2019 рік та інше. 
Також Президія ЦК ПАУ виріши-
ла скликати чергове засідання ЦК 
ПАУ наприкінці березня 2020 р.

Директор з  управління пер-
соналом Державного концер-
ну «Укроборонпром» Віталій 
Пахомов відповів на питання 
учасників засідання Президії 
ЦК ПАУ щодо збереження ка-
дрового потенціалу підпри-
ємств галузі, рівня заробітної 
плати працюючих, підвищення 
продуктивності праці, погашен-
ня боргів із виплати заробітної 
плати та інших питань (подро-
биці дивіться в одному із випус-
ків газети).

Президія ЦК ПАУ розгляну-
ла план навчання профактиву 
з 7 по 9 квітня поточного року.

Також були розглянуті і  інші 
питання поточної діяльності. 

Дорогі жінки!
Прийміть найщиріші вітан-

ня зі святом любові та краси — 
Міжнародним жіночим днем 
8 Березня!

Жінка, як і весна, несе світу 
життя і любов, ніжність і тур-
боту, натхнення і неповтор-
ність.

Проявляючи справжній про-
фесіоналізм, високу відповідаль-
ність та старанність, жінки 
невтомно працюють в усіх сфе-
рах життєдіяльності. Дорогі 
матері, сестри, дружини, донь-
ки, колеги, ваша небайдужість 
до долі України, майбутнього 
наших дітей, до долі галузі, є за-
порукою успіхів держави.

Зичу, щоб у кожній жіночій до-
лі було сонячно і затишно. Не-
хай надійною опорою для вас  
б уде родина, яка немов весняне 
деревце, квітує і проростає  
н овими пагінцями. Міцного здо-
ров’я вам та Божого благосло-
вення у всьому, дорогі Берегині 
українського роду.

З повагою
Голова Профспілки  

Ярема Жугаєвич

Зі Святом  

Весни!
С оответствующее согла-

шение было достигнуто 
во время рабочих встреч 

официальной делегации Мини-
стерства обороны Саудовской 
Аравии и офиса военного атта-
ше с  представителями Мини-
стерства обороны Украины и ГК 
«Укроборонпром».

Соглашение о  расширении 
сотрудничества 5 февраля 2020 
подписали глава делегации — 
помощник министра обороны 
Саудовской Аравии Мохаммед 
бин Абдулла Аль- Аиш и  Ми-
нистр обороны Украины Ан-
дрей Загороднюк.

Также в  рамках визита на 
территории ГП «Антонов», со-
стоялся показ серийных и пер-
спективных образцов вооруже-
ния, который был организован 
спецэкспортерами «Укроборон
прома» — ГП СВТФ «Прогресс» 
и ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт».

Делегации Министерства обо-
роны Саудовской Аравии были 
продемонстрированы послед-
ние разработки в сфере беспи-
лотных летательных аппаратов 
и средств борьбы с ними, радио
локационные системы и систе-
мы РЭБ, транспортные самолеты 
«Антонова», бронеавтомобили, 
стрелковое вооружение, а также 

разработки ГККБ «Луч», в част-
ности, ракетный комплекс РК
360МЦ «Нептун», «Ольха», вы-
сокоточные ракеты РК10, ПТРК 
«Стугна» и «Корсар».

Отметим, что Саудовская 
Аравия является весомым 
оборонным партнером Укра-
ины и активно закупает укра-
инское вооружение. В  первую 

очередь — отечественные про-
тивотанковые комплексы от 
ГККБ «Луч». По состоянию на 
2020  год известно о  постав-
ках нескольких сотен «Стугна» 
и «Корсаров» и более 1000 ракет 
к  ним, на общую сумму более 
165 млн. долл.

В то же время, учитывая по-
вышенный интерес делегации 

Саудовской Аравии в ракетных 
комплексах «Нептун» и «Ольха» 
от ГККБ «Луч», беспилотника 
Raybird3 от Skyeton, радаров се-
мейства 80K6 от «Искры» и ком-
плексов радиоэлектронной 
борь бы, возможно дальнейшее 
значительное расширение воен-
но технического сотрудничества 
между странами.

Украина и Саудовская Аравия расширят 
оборонное сотрудничество
Украина и Королевство Саудовская Аравия расширят международное сотрудничество в оборонной 
сфере, сообщает defence-ua.

25  лютого 2020 року у  рамках 
проведення Глобальними профспіл
ками акції «Руки геть від українських 
проф спілок!» в  Київ прибула місія 
Міжнародної Конфедерації проф
спілок на чолі з Генеральним секре
тарем Європейської конфедерації 
профспілок Лукою Вісентіні.

Членів представницької місії, до 
якої входять керівники низки на
ціональних профоб’єднань країн ЄС, 
зустріли у столичному Будинку проф
спілок керівництво СПО об’єднань 
профспілок, очільники всеукраїнських 
профспілок та територіальних проф
об’єднань. Від ПАУ участь у  заході 
взяв заступник Голови Профспілки 
по м. Києву, голова ПО ПАУ в ДАХК 
«Артем» Олександр Кельїн.

Метою візиту, як зазначив Гене
ральний секретар ЄКП Л.  Вісентіні, 
є прояв солідарності українським 
профспілкам у захисті гідних трудо
вих прав українських працівників. 
Сьогодні у  світі перед будівлями 
посольств України відбуваються ак
ції солідарності з українськими про
фспілками. 

В Україні перебувала 
Місія МКП

Олег Коростелев, генеральный конструктор — генеральный директор ГП «ГосККБ «Луч» (второй слева)
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Продовження. Початок читайте  
у № 1–3

№ 71
Министр промышленной по-

литики Украины в эксклюзивном 
интервью газете «Авиастроитель 
Украины» заявил: «Авиастроение 
я считаю одной из самых прио-
ритетных и наукоемких отраслей 
народного хозяйства. Мы отчет-
ливо понимаем, что локомоти-
вом отечественой экономики на 
сегодняшний день очень быстро 
авиастроение стать не может. Но 
в  перспективе Украина непре-
менно подтвердит свой статус, 
как авиационное государство. 
Мы обязательно будем присталь-
нейшее внимание уделять авиа-
строению.

***
У зв’язку з обранням Віктора 

Януковича Президентом Украї-
ни ЦК ПАУ направило до нього 

відповідне звернення 19 берез-
ня 2010 року. В  ньому ЦК ПАУ 
закликало якнайшвидше роз-
глянути питання впровадження 
прийнятого Верховною Радою 
Закону України №  1814VI від 
20.01. 2010 р. «Про державну під-
тримку літакобудівної промис-
ловості»; затвердження Урядом 
Державної комплексної цільової 
програми розвитку авіаційної 
промисловості України до 2020 
року; забезпечення щорічного 
бюджетного фінансування озна-
ченої програми; щорічне дер-
жавне оборонне замовлення на 
продукцію галузі, що забезпечу-
вало би не менш ніж 40% вироб-
ничих потужностей відповідних 
підприємств; вирішити питання 
відшкодування ПДВ.

№ 83
Украина и РФ намерены к 

2014 г. выйти на ежегодное про-
изводство 60 самолетов Ан 148. 
Об этом сообщил председатель 
правления государственного 
кон церна «Антонов», генераль-
ный конструктор госпредприятия 
«Антонов» Дмитрий Кива.

***
Иранская авиастроительная  

планирует до 2015  года в  коо-
перации с  украинскими пар-
тнерами построить на своих 
мощностях еще 30 ближнема-
гистральных самолетов Ан140. 
Об этом сообщил представитель 
HESA в Украине Мохсен Мусави.

ІІ ЧАСТИНА
Галузь між двома 

концернами: 
ДАК «Антонов» 

та ДК «Укроборонпром»

№ 88
В  декабре 2010  года на вы-

катке Ан148100 генеральный 
конструктор ГП «Антонов» ска-
зал: — У вас, — сказал Дмитрий 

Кива, обращаясь к заводчанам, — 
сегодня много работы, много за-
казов на Ан148 и Ан158, пред-
стоит выпускать Ан70, Ан32. 
Сейчас главная задача для тру-
дового коллектива СЗ — не оста-
навливаться на достигнутом. За 
последний год завод пополнился 
более чем 1000 новыми рабочи-
ми специалистами. «Мы расши-
ряем производство, создаем но-
вые рабочие места, налаживаем 
серийное производство самоле-
тов», — сказал Дмитрий Кива.

***
Директор Государственного 

предприятия «Серийный завод 
«Антонов» Н.  Подгребельный 
в интервью сообщил, что пред-
приятие намерено в  2011  году 
выпустить девять самолетов. 
«В  2011  году планируем выпу-
стить пять самолетов Ан148, 
один — Ан158 и три — Ан32», — 
сказал он. В 2009 году предпри-
ятие не произвело ни одного 
самолета, а в 2010 году — четы-
ре: два — Ан148 и два — Ан32. 
«Сейчас заказов хватает, и  мы 
могли бы нарастить производ-
ство. Правда, сделать это ме-
шают обязательные тендерные 
процедуры, которые длятся по 
дватри месяца, и другие бюро-
кратические барьеры», — отме-
тил директор.

***
Министерство обороны Укра-

ины планирует начать закупку 
военно транспортных самоле-
тов Ан70 не ранее 2020  года. 
Об этом говорится в Стратегии 
формирования очертания сил 
безопасности и обороны Укра-
ины образца 2025 года, подго-
товленной по предварительным 
результатам проведения обо-
ронного смотра и положенной 
в  основу проекта Стратегиче-
ского оборонного бюллетеня 
на период до 2025 года. Обще-
ственное и  экспертное обсуж-
дение настоящих документов 

состоялось накануне в  Киеве. 
До конца 2015 года планирует-
ся передать ВСУ новый самолет 
Ан140.

№ 91
Поставки военнотранспортно-

го самолета Ан70 могут начаться 
в 2013 году, считает генеральный 
конструктор ГП «Антонов» Дми-
трий Кива. Он рассказал журна-
листам, что в настоящее время на 
самолете осуществляются пере-
работки по требованию военных 
Украины и России. В связи с этим 
заявления о поставках самолета 
в 2012 г. недостоверны.

№ 96
За підсумками наради у Першо-

го віцепрем’єрміністра Украї-
ни — Міністра економічного ро-
звитку і торгівлі України Андрія 
Клюєва: «Низці міністерств та 
відомств доручено у  тижневий 
строк внести на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект закону 
щодо внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2011 рік». Цим зако-
нопроектом, зокрема мають бути 
передбачені видатки на продов-
ження фінансування робіт з ви-
готовлення літака Ан70 (про цю 
проблему ми неодноразово писа-
ли на сторінках нашої газети) та 
державну підтримку виробничої 
діяльності ХДАВП.»

***
Государственный авиастро-

ительный концерн «Антонов» 
возьмет кредит у  российского 
Внешэкономбанка в  размере 
300–400 млн. долларов США для 
производства самолетов. Об 
этом заявил Премьер министр 
Украины Николай Азаров 
в эфире Первого национально-
го телеканала. Он подчеркнул, 
что кредит будет предоставлен 
на льготных условиях. «Авиа-
строительный завод возьмет 
на нормальных условиях, на 
льготных, кредит для произ-

водства. Порядка 300–400 млн. 
долл. Внеш экономбанк предо-
ставит им. «Мы нашли вчера 
ресурс и  договорились о  воз-
обновлении производства са-
молетов», — сказал Глава Пра-
вительства Украины.

***
Подписан новый контракт на 

поставку 10 самолетов АН158 
21  июня 2011  г. в  ходе авиа
салона «Paris Airshow2011». ГП 
«Антонов» и российская лизин-
говая компания ОАО «Ильюшин 
Финанс Ко.» (ИФК) подписали 
твердый контракт на поставку 
10 самолетов Ан158. Согласно 
документу, самолеты будут по-
строены для лизинговой компа-
нии в период 2012–2014 гг. на 
«Серийном заводе «Антонов» 
в  Киеве. Отличительной осо-
бенностью данного контракта 
является предоставление Го-
сударственным предприятием 
«Антонов» большого пакета га-
рантий по эксплуатации и по-
слепродажному обслуживанию 
воздушных судов, включая 
гарантии надежности, трудо
емкости техобслуживания, 
регу лярности вылетов, летно 
технических и ресурсных харак-
теристик. Церемония подписа-
ния контракта проходила с уча-
стием Вицепремьер министра 
Украины — Министра инфра-
структуры Украины Бориса Ко-
лесникова и других официаль-
ных лиц, а  также руководите-
лей авиационных предприятий 
Украины и России. В настоящий 
момент сформирован портфель 
твердых заказов и опционов на 
150 самолетов Ан148/158 для 
российских и зарубежных авиа-
компаний. Стартовым заказчи-
ком самолетов Ан158 является 
ОАО «ИФК». Первый контракт 
на поставку 10 таких лайнеров 
был подписан на авиасалоне 
«Фарнборо» в 2010 г.

(далі буде)

Поки нас годують обіцянками підтримки галузі...

21 лютого 2020 року на ДП «ДержККБ 
«ЛУЧ» відбулася чергова конференція 
трудового колективу. Участь в її роботі 
взяли 119 делегатів, почесні гості. 
Під час конференції були розглянуті 
питання виконання Колективного 
договору підприємства у 2019 році 
та укладення Колективного договору 
на 2020 рік.

П еред учасниками конфе-
ренції виступили Олег Ко-
ростельов, генеральний 

конструктор — генеральний ди-
ректор ДП «Держ ККБ «ЛУЧ», ге-
неральний конструктор із ство-
рення та модернізації зенітних 
ракетних систем і  комплексів 
протиповітряної оборони, його 
заступники Володимир Ков-
тун, Георгій Петров, голова ПО 
ПАУ на ДП «ДержККБ «Луч» Та-
міла Бацюн, Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич та інші. Виступаючі 
на конференції відмітили по-
зитивний результат діяльності 
підприємства за всіма показни-
ками виробничої та соціально 
економічної діяльності у  2019 

році, а також висвітлили основні 
напрями діяльності на 2020 рік.

Учасники конференції одно-
голосно затвердили звіт по ви-
конанню Колективного договору 

за 2019 рік і ухвалили Колектив-
ний договір на 2020 рік.

ДП «ДержККБ «Луч» є провід-
ним підприємством ракетобуду-
вання України і лідером в галузі 

по рівню середньої заробітної 
плати та продуктивності праці на 
одного працюючого. 15 підпри-
ємств галузі і ОПК у цей нелег-
кий час виживають завдяки за-

мовленням від «Луча». Трудовий 
колектив ДП «ДержККБ «ЛУЧ» 
впевнено дивиться у майбутнє, 
адже підприємство має вагомий 
портфель замовлень. 

На ДП «ДержККБ «ЛУЧ» ухвалено колективний договір на 2020 рік

Отже, ми завершили обробку майже 
третини інформації, яка була опубліко-
вана в нашій газеті щодо обіцянок 
і меморандумів, які різні посадовці 
і керівники давали країні щодо авіа-
прому. Вже попередній аналіз показує, 
що навіть виконання цих обіцянок 
було б достатньо не лише для того, 
щоб галузь вижила і розвивалася. Але 
і для суттєвого наповнення держав-
ного і місцевих бюджетів. А це вам 
і зарплати для освітян, медиків, кошти 
на підвищення пенсій, стипендій та 
інших важливих виплат. А ще — це був 
би поштовх до технічної і технологіч-
ної модернізації. А отже наша галузь 
жила б не лише славними перемогами 
минулого, але і будувала плани на 
майбутнє у відповідності до світових 
трендів. І невідомо в якому зараз 
стані була б Україна. Але однознач-
но — в кращому. Та про що думали 
ті, хто давав обіцянки і не думав їх 
виконувати? Це питання для всіх нас 
і майбутніх поколінь…



12 лютого п. р. відбулася 
звітна конференція ПО 
ПАУ на ДП Завод 410 ЦА, 
в роботі якої взяли участь 
145 з 177 делегатів.

С еред запрошених гостей — 
Голова Профспілки авіабу-
дівників України Ярема Жу-

гаєвич, заступник генерального 
директора ДП «ЗАВОД 410 ЦА» 
Яків Галанюк та інші особи.

Голова ПО ПАУ Ірина Лукаше-
вич виступила зі звітною допо-
віддю про роботу профкому за 
2019 рік. В  ній вона ґрунтовно 
зупинилася на кожному напрям-
ку діяльності ПО ПАУ.

Незважаючи на складну ситуа-
цію в профспілковому русі щодо 
профчленства, за звітний період 
в первинці було прийнято в члени 
ПАУ на ДП Завод 410 ЦА 22 пра-
цівника, з  них жінок — 11  чол., 
молоді — 8 чол. до 35 років.

Чисельність членів Профспіл-
ки, за звітний період змінилася 
в зв’язку зі звільненнями праців-
ників з підприємства.

За звітній період на підпри-
ємстві продовжує діяти колек-
тивний договір (КД), укладений 
в  2016 р., тому новоствореною 
комісією на засіданнях оброб
лялися всі без винятку пропо-
зиції підрозділів підприємства, 
рекомендації ПАУ по укладанню 
колективних договорів та брався 
до уваги зміст підписаної Галу-
зевої угоди авіаційної промис-
ловості. Саме завдяки наполег-
ливості членів комісії зі сторони 
первинки у  проекті нового КД 
відстояна більшість пропозицій 
підрозділів підприємства, пода-
них на розгляд.

Спільними зусиллями членами 
комісії первинки та адміністра-
ції був розроблений проект КД, 
в  якому будуть міститися нор-
ми, що перевищують мінімальні 
соціальні гарантії, гарантовані 
законодавством та оформлено 
звіт про виконання діючого КД. 
Але підписання КД відкладене 

у зв’язку з можливими змінами 
в законодавстві.

«Маємо надію, що в цьому ро-
ці його підпишемо» — зазначила 
Ірина Лукашевич.

Вона детально у своїй доповіді 
зупинилася на напрямках роботи 
первинки за звітній період.

Організаційна робота
Виконуючи план роботи за 

2019 рік, було проведено 32 за-
сідання профкому.

Засідання профкому чітко фік-
сувалися в протоколах, які збері-
гаються в приміщенні профкому 
згідно номенклатури справ.

«Профспілковий комітет сис-
тематично інформує спілчан 
про діяльність нашої первинки 
через інформаційні стенди, які 
знаходиться на прохідних за-
воду, на профспілкових зборах, 
в групі Viber, по тел. профкому 
33–35 та спілкуючись індивіду-
ально з  кожним членом Проф-
спілки», — зазначила голова ПО 
ПАУ.

«Ми постійно зосереджує-
мо увагу кожного на тому, щоб 
спілчани були активними, поін-
формованими не тільки про ді-
яльність нашої первинки, а і про 
діяльність всієї Профспілки авіа-
будівників України, тому інфор-

мування ведеться також через 
розповсюдження галузевої газе-
ти «Авіабудівник України», під-
шивка видань якої знаходиться 
в профкомі» — наголосила Ірина 
Лукашевич.

Соціально- економічний 
та правовий захист, 

колективно- договірна 
робота

У 2019 році первинка зосере-
джувала увагу на питаннях пред-
ставництва та захисті соціально 
економічних прав та інтересів 
працівників, надавала юридич-
ні консультації, залучаючи до 
обговорення представників ви-
щих за рівнем профспілкових 
органів, здійснювала контроль 
за дотриманням чинного трудо-
вого законодавства, своєчасної 
виплати заробітної плати, від-
пускних, лікарняних, розподілу 
матеріального заохочення, тощо.

З  профкомом своєчасно по-
годжується графік надання від-
пусток, робочі інструкції, накази 
по підприємству, тощо.

З метою посилення соціальної 
захищеності працівників про-
фком постійно тримає на кон-
тролі хід виконання КД.

Тому, коли до профкому над-
ходили скарги від членів Проф-

спілки — працівників заводу про 
можливі порушення чинного 
законодавства та діючого КД, 
негайно скликали засідання про-
фкому, залучали профільних пра-
цівників ПАУ, адміністрацію та 
позитивно вирішували питання.

Профкомом ініційоване ство-
рення КТС.

Навчання профактиву, 
комунікативна робота

Протягом звітного періоду 
проводилася скоординована ро-
бота з  головами цехових комі-
тетів, які підтримують двосто-
ронній зв’язок між членами 
Профспілки та профкомом для 
своєчасного вирішення негай-
них питань; доводять та пред-
ставляють думку працівників, 
які їх делегували; на протязі ро-
ку проводять моніторинг запи-
тів, побажань, інтересів членів 
Профспілки.

За звітній період було прове-
дено кілька навчань та відвідано 
семінари з  напрямків охорони 
праці, органайзингу і  інфор-
маційної роботи, колективно 
договірної роботи, мотиваційної 
роботи.

Протягом звітного періоду Ко-
місія з питань захисту соціально 
трудових, економічних та побу-

тових інтересів членів профспіл-
ки, заробітної плати, розвитку 
виробництва сприяє роз’яснен-
ню ролі і завдань профспілкової 
роботи, сприяє здійсненню Ста-
тутних завдань, та дотриман-
ням законодавства про працю 
здійснювала роботу за такими 
основними напрямками:

—  проводила аналіз та вно-
сила обґрунтовані пропозиції 
з  удосконалення оплати праці 
та росту рівня заробітної плати 
на підприємстві;

—  проводила навчання серед 
голів цехового комітету про 
оформлення матеріальної допо-
моги;

— проводила щомісячно аналіз 
даних по рівню інфляції;

—  проводила за необхідності 
консультації з питань житлових 
питань для працівників підпри-
ємства (згідно заяв від підроз-
ділів);

— брала участь у вирішенні пи-
тань соціального захисту праців-
ників;

— брала участь у підготовці до 
колективного договору з питань 
захисту соціально трудових, еко-
номічних та побутових інтересів 
членів профспілки, заробітної 
плати, розвитку виробництва.

За ініціативи профкому були 
розглянуті питання щодо пере-
гляду в новому КД форм оплати 
праці та збільшення соціальних 
гарантій для працівників.

Станом на 01.01.2020 р. — се-
редня заробітна плата складала 
11 425,00 грн.

Індексація заробітної плати 
проводиться згідно законодав-
ства України.

Охорона праці
Згідно зауважень громадських 

інспекторів з охорони праці іні-
ціювалися засідання профкому, 
на яких були порушені питання 
перед адміністрацією про необ-
хідність вирішення проблемних 
питань. Як результат — відбува-
лося оперативне реагування.

Продовження читайте на стор. 4

В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И
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Профспілки України виступили за справедливу трудову реформу
Представники ПАУ взяли участь у пікетуванні профспілками Кабінету Міністрів України 26 лютого 2020 року під гаслом: «За справедливу трудову реформу!». Акція відбулась у рамках 
перебування у Києві місії Міжнародної Конфедерації профспілок. Після акції відбулася зустріч членів місії з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
Тимофієм Миловановим. 

ПО ПАУ на ДП Завод 410 ЦА провела звітну конференцію



1 БЕРЕЗНЯ
ГАЛУНЕНКО  

Олександр Васильович
Герой України

6 БЕРЕЗНЯ
СЕМЕНЮТА  

Анатолій Миколайович
Директор  

ДчП АТ «Мотор Січ» — ГмехЗ

10 БЕРЕЗНЯ
РОЖКО  

Борис Андрійович
Ветеран ПАУ

18 БЕРЕЗНЯ
РАУПОВ  

Туражон Маннанович
Заступник Генерального 
секретаря Міжнародної 

Євроазіатської Федерації 
Металістів (МЄФМ)

18 БЕРЕЗНЯ
САВИЦЬКИЙ  

Сергій Олександрович
Голова ПО ПАУ  

на ДчП АТ «Мотор Січ» — ГМехЗ

20 БЕРЕЗНЯ
МАЛИЙ  

Леонід Іванович
Ветеран ПАУ

23 БЕРЕЗНЯ
КОРОТЕНКО  

Анатолій Іванович
Голова ПО ПАУ  

на Виробництві ДП «Антонов» 

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У БЕРЕЗНІ

С О Ц І У М
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12 лютого п. р. на ДП «Антонов» 
відбулося урочисте зібрання, 
присвячене 40 річчю з дня створення 
Народного фотоклубу «Ікар» профкому 
ДП «Антонов». Участь у заходах взяли 
президент ДП «Антонов» Олександр 
Донець, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, 
віце-президент ДП «Антонов», член 
ЦК ПАУ Віктор Семенцов, учасники 
фотоклубу, працівники підприємства, 
почесні гості.

В ідкрив захід голова ПО ПАУ 
на ДП «Антонов» Віктор 
Гус ка. Ікарівців і антоновців 

з цією важливою подією привіта-
ли керівництво підприємства, 
профспілкового комітету, ЦК 
Профспілки, Національної Спіл-
ки фотохудожників, Департа-
менту культури КМДА та інших 
організацій. Голова ПАУ вручив 
почесну грамоту Профспілки 
керівнику і одному із корифеїв 
фотоклубу Олександру Козулько. 
В  ході зібрання були нагород-
женні учасники фотоконкурсу 
«Світ навколо нас 2019». Ділячись 
спогадами, ікарівці зазначили, 
що перша виставка фотографій 
відбулася у далекому 1976 році 
під назвою «Жінка нашого ча-
су», за кілька років до створення 
клубу. Відвідувачі і поціновувачі 
фоторобіт ікарівців зазначають 
незвичайну красу робіт, вміння 
авторів не просто сфотографува-
ти, а створити справжній витвір 
мистецтва — фотокартину. Та-

кож учасники заходу акцентува-
ли увагу присутніх на тому, що 
фотоклуб «Ікар» є одним з  не-
багатьох в м. Києві і одним з та-
ких, що існує досить тривалий 
час. Це говорить про важливість 
соціальної складової в  діяль-
ності адміністрації і  профкому 
підприємства, які активно під-
тримують і  сприяють розвитку 
клубу.

Наразі, за ініціативи Голови 
ПАУ, заплановане проведення 
фотовистваки клубу «Ікар» в Бу-
динку спілок, в м. Києві. 

Народний фотоклуб «Ікар» профкому ПАУ 
на ДП «Антонов» відзначив свій ювілей

Продовження. Початок на стор. 3

В напрямку охорони праці по-
стійно здійснювалися такі заходи:

— громадський контроль за до-
триманням чинного законодав-
ства про працю з питань охоро-
ни праці на робочих місцях, за 
своє часним проведенням атес-
тації робочих місць за умовами 
праці в  підрозділах підприєм-
ства, забезпечення працюючих 
засобами колективного та інди-
відуального захисту, миючими 
засобами та за станом санітарно 
побутових приміщень;

— контроль наявності та пов-
ноти ведення відповідної доку-
ментації в підрозділах;

— надання консультацій з пи-
тань охорони праці на робочих 
місцях тощо.

Оздоровлення, 
організація відпочинку, 

рекреація і дозвілля
Тривалий час первинка плідно 

співпрацює з:
—  дитячими таборами «Пе-

трос» (Карпати), «Романтик» (м. 

Скадовськ), ДСОТ ім. «Гагаріна» 
(м. Ірпінь), санаторієм «Аван-
гард» (м. Немирів), б/в Авіаре-
монтник (м. Черноморск) б/в 
Десна, (с. Євминка).

Було оздоровлено:
— санаторій «Авангард» м. Не-

мирів — 8 чол. за 15% від повної 
вартості путівки — задовільнили 

всіх, хто потребував оздоровлен-
ня згідно довідки № 070;

— б/в Авіаремонтник — 24 чол. 
за 30% від повної вартості пу-
тівки; (кількість путівок на базу 
значно менша, ніж попит на них, 
тому комісія профкому змушена 
проводити прозоре жеребкуван-
ня між всіма охочими);

— б/в «Десна» — 37 чол. за 10% 
від повної вартості путівки; за-
довільнили всіх, хто потребував 
оздоровлення.

«Профком неодноразово підні-
мав питання про створення умов 
для відпочинку на нашій базі 
відпочинку «Десна» с. Євминка. 
В цьому плані силами підприєм-

ства та небайдужих активних чле-
нів Профспілки та співробітників 
підприємства були проведені 
відновлювальні роботи на базі, 
але для того щоб там повноцін-
но відпочивати, слід ще вкласти 
чимало коштів. Велика вдячність 
усім відпочиваючим нашої бази, 
які самостійно проводять віднов-
лювальні роботи в будинках та на 
її території. Настав час уже під-
ключитись і всьому колективу» — 
зазначила Ірина Лукашевич.

В  дитячих таборах «Петрос» 
(Карпати), «Романтик» (м. Ска-
довськ), та ім.«Гагаріна» (м. Ір-
пінь) було оздоровлено 69 дітей 
за 15% від повної вартості для 
батьків, 25% від повної вартості 
для бабусь та дідусів.

Отримано подяку від ЦК Проф-
спілки авіабудівників України за 
активне сприяння в організації 
оздоровчої компанії та участь 
у всеукраїнському огляді проф-
спілок на кращу організацію оз-
доровлення й відпочинку дітей 
в 2019 році.

Закінчення читайте  
у наступному номері газети «АУ»

ПО ПАУ на ДП Завод 410 ЦА провела звітну конференцію


