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Дорогі ветерани, учасники 
бойових дій, співвітчизники!

Щиро і сердечно вітаю Вас 
з Днем пам’яті та примирення 
та з Днем перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні!

Свято Перемоги є символом 
героїчного минулого, величі духу 
і мужності людей, які пройшли 
вогняними шляхами жорстокої 
війни. Стійкість, мужність 
і самовідданість старшого 
покоління на полях битв в ім’я 
перемоги — істинний приклад 
патріотизму для нащадків.

У цей славний день ми зга-
дуємо всіх, чиє життя забрала 
війна, низько вклоняємося та 
складаємо глибоку шану ветера-
нам, які на своїх плечах винесли 
тягар війни, відбудовували рідну 
країну, своїми справами ут-
верджували мир та злагоду на 
українській землі.

І знову в Україні йдуть бойові 
дії, і наші мужні сини і дочки 
зі зброєю в руках відстоюють 
незалежність та територіаль-
ну цілісність, виборюють волю 
та мир на своїй землі. Кожен із 
них, як і їхні діди 75 років тому, 
є прикладом героїзму, високого 
патріотизму і безмежної лю-
бові до Батьківщини.

Впевнений, що українці ви-
стоять та збережуть державу 
і мир.

Пам’ятні дати 8 травня — 
День пам’яті та примирення та 
9 травня — День перемоги над 
нацизмом служать нагадуван-
ням, що немає більшої цінності, 
ніж радість життя на вільній 
та мирній землі. Бажаю Вам 
міцного здоров’я і довголіття, 
добра, радості, миру і злагоди!

З повагою
Голова Профспілки  

авіабудівників України
Ярема Жугаєвич

Привітання 
Голови ПАУ

Шановні друзі!
Щиро вітаю Вас з 1 Травня — 

Днем праці!
Першотравень — це свято  

миру і вільної праці, день  
солідарності та взаємної  
підтримки трудящих усього  
світу у прагненні жити  
в мирному, демократичному 
суспільстві.

Бажаю щастя, міцного   
здо ров’я, весняного тепла!  
Нат хнення, оптимізму, твор-
чої праці!

Хай Першотравень принесе 
Вам і Вашим близьким радість 
та задоволення! Хай панує 
мир, злагода та добробут 
у Ваших оселях!

ДП «АНТОНОВ» продовжує роботи з побудови літака Ан-178 на замовлення Міністерства 
внутрішніх справ Республіки Перу. Розпочате стапельне складання фюзеляжу.

НОВИНИ З ВИРОБНИЦТВА

Звернення 
в РНБОУ щодо 
збереження 
авіаційної галузі 
України
Секретарю Ради національної 
безпеки та оборони України 
Данілову О. М.
Копія:
Керівнику Офісу Президента 
України Єрмаку А. Б.
Копія:
Голові СБУ Баканову І. Г.
Копія:
Прем’єр-міністру України  
Шмигалю Д. А.
Копія:
Генеральному директору 
державного концерну 
«Укроборонпром»
Абромавичусу А.

Шановний  
Олексію Мячеславовичу!

Державний концерн «Укробо-
ронпром» (далі — Концерн) опри-
люднив «Аналіз корпоративного 
управління та рекомендації щодо 
запровадження цільової моделі 
корпоративного управління» (да-
лі — Рекомендації). Цей документ 
був підготовлений групою авторів 
та компанією «Кінстеллар»» в рам-
ках проекту Міністерства Великої 
Британії із закордонних справ та 
справ Співдружності «Підтримка 
реформи корпоративного управ-
ління ДК «Укроборонпром». У по-
дальшому, Рекомендації було взя-
то за основу для підготовки Кон-
цепції реформування Концерну, 
яка базується на процесі корпора-
тизації підприємств — учасників, 
перерозподілі їхніх активів і  фі-
нансових ресурсів та поглинанні 
учасників Концерну новою управ-
лінською надбудовою, що замінить 
його — керуючою материнською 
компанією холдингового типу.

Закінчення читайте на стор. 2

Музей техники Богуслаева ко Дню Победы 
пополнился уникальными экспонатами
9 мая 2020 года в Музее техники Богуслаева состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 75-летию 
Великой Победы, сообщает газета «Позиция».

П рисутствующие на празднике получили воз-
можность своими глазами увидеть капиталь-
но отреставрированный прославленный танк 

Т‑34 времен Великой Отечественной вой ны. Он 
был восстановлен силами работников АО «МО-
ТОР СИЧ» и сегодня занял почетное место в ряду 
других боевых машин на площадке возле здания 
музея.

В приветственном слове президент АО «МОТОР 
СИЧ» Вячеслав Богуслаев отметил, что все мы — 
потомки победителей и должны помнить о подвиге 
наших солдат в годы Великой Отечественной вой‑
ны. А директор транспортно‑ производственного 
управления предприятия Михаил Молчанов 
рассказал присутствующим о том, как проходила 
реставрация танка Т‑34, и что в работе принимали 
участие не только опытные, но и молодые специ-
алисты.

По сообщению информационного агентства 
«Укринформ» президент АО «Мотор Сич», Герой 
Украины Вячеслав Богуслаев в  Музее техники 
Богуслаева продемонстрировал еще один новый 
экспонат — самолет По‑2, который, по его словам, 
искал 10 лет.

«Мы восстановили самолет, он может летать. 
Мы разберемся в истории, и дадим имя самолету. 
Я искал его почти 10 лет. Через Польшу привезли 
к нам. Это оригинальный экземпляр, не сваренный 
по чертежам. Этот самолет летал и будет летать», — 
сказал Богуслаев.

Он также отметил, что хочет пополнить музей-
ную коллекцию еще одним экспонатом — самоле-
том Ла‑5.

«Мы знаем, где находится оригинальный са-
молет. До вой ны мы (предприятие — ред.) Успели 
поставить на него несколько моторов. Таким обра-
зом, мы замыкаем довоенную историю, послевоен-
ная история — на первом этаже нашего музея», — 
подытожил генконструктор В. Богуслаев.

Участники мероприятия возложили цветы к ме-
мориалу «Скорбящая мать» в парке им. Климова.

Фото 061.ua — сайта города Запорожья

1 травня 2020 року Ан-225 прибув 
до Міжнародного аеропорта 
Монреаль, Канада, з медичними 
засобами для боротьби 
з короновірусом. Вага вантажу 
склала понад 85 тон.  
Про це повідомляє ДП «Антонов» 
на своїй сторінці у Facebook.

В умовах карантинних заходів підприємства нашої галузі беруть активну участь у створенні відповідної 
продукції медичного та профілактичного призначення. Подробиці в наступних випусках «АУ»
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Закінчення. Початок на стор. 1

Враховуючи той факт, що доленосний 
для обороноздатності та національної 
безпеки України документ готувався без 
участі спеціалістів вітчизняної авіаційної 
галузі, і те, що до корпоратизації пропону-
ються в першу чергу прибуткові державні 
підприємства (в тому числі і ДП «АНТО-
НОВ»), що працюють на зміцнення обо-
роноздатності України, фахівці Асоціації 
«Укравіапром» та Корпорації «Українська 
авіабудівна компанія» спільно з профспіл-
ковими комітетами підприємства розгля-
нули Рекомендації та дійшли наступних 
висновків:

1. Рекомендації жодним чином не вра-
ховують особливостей авіаційної промис-
ловості та потенційних ризиків для неї 
(пропозиції неодноразово надавалися ДП 
«АНТОНОВ» до ДК «Укроборонпром»).

2. В Рекомендаціях є протиріччя з діючим 
законодавством України та ініціативами 
Президента України стосовно створення 
центрального органу виконавчої влади 
з питань ОПК та Мінпрому. В своїх мірку-
ваннях автори свідомо уникають посилання 
на З акон України «Про національну без-
пеку України» № 2469‑VIII від 21.06.2018р.

3. Спотворюється сама модель управлін-
ня оборонно‑ промисловим комплексом. 
Автори пропонують виключити оборонно‑ 
промисловий комплекс (ОПК) зі складу Сек-
тору безпеки та оборони, що є прямою за-
грозою для безпеки держави! Стратегією на-
ціональної безпеки, затвердженою Указом 
Президента України від 26.05.2015р. № 287, 
визначено, що одним з основних напрямків 
державної політики національної безпеки 
України є централізоване управління секто-
ром безпеки і оборони. До складу сектору 

безпеки і оборони входить центральний ор-
ган виконавчої влади (ЦОВВ), що забезпечує 
та реалізує державну військово‑ промислову 
політику, яким наразі є Мінекономіки та 
Міжвідомча комісія з питань ОПК.

Воєнною доктриною України, затвер-
дженою Указом Президента України від 
24.09.2015р. №  555, ОПК визначено як 
сукупність підприємств, установ і  ор-
ганізацій промисловості та науки, що 
працюють для забезпечення оборонних 
потреб держави.

Отже, сьогодні вертикаль централізо-
ваного управління ОПК — це: Президент 
(Верховний головнокомандувач) — 
Кабмін — Мінекономіки — підприєм-
ства ОПК. В цій вертикалі державного 
управління Концерн «Укроборонпром» 
відсутній.

4. Саме в цьому полягає протиріччя — 
адже Законом України «Про особливості 
управління об'єктами державної власно-
сті в оборонно‑ промисловому комплек-
сі» № 3531‑VI від 16.06.2016р. суб’єктом 
управління державними підприємствами 
ОПК був визначений концерн «Укробо-
ронпром». При цьому законодавством не 
визначені ні сфери компетенції, повно-
важень і функцій Концерну щодо регулю-
вання ОПК в цілому, ні його роль у забез-
печенні національної безпеки і оборони 
держави, а також взаємодії зі Збройними 
Силами. Крім того, Концерн за своїм Ста-
тутом як господарюючий суб’єкт, не несе 
відповідальності за зобов’язаннями його 
учасників, і держава не несе відповідаль-
ності за зобов’язаннями Концерну.

Структура апарату Концерну, штатна 
чисельність, розміри заробітної плати 
працівникам апарату не погоджується 
з державними органами (Кабміном, Мін-
фіном, Мінекономіки), оскільки Концерн 
утримується не з державного бюджету, 
а за рахунок внесків підприємств — учас-
ників.

За час свого управління державними 
підприємствами ОПК Концерн так і не 
спромігся завантажити їх державним 
оборонним замовленням, внутрішніми 
та експортними контрактами.

Очевидна і безперечна спрямованість 
Рекомендацій — забезпечення мож-
ливості ПРИВАТИЗАЦІЇ та ВІДЧУЖЕН-
НЯ активів стратегічних підприємств 
ОПК. Найбільш бажаний для авторів 
Рекомендацій документ — це постанова 
КМУ про затвердження політики дер-

жавної власності Концерну (так зване 
обґрунтування державної власності), за 
якою передбачається надання Концерну 
можливості здійснювати функції держа-
ви щодо управління підприємствами. 
Запропоноване «втілення цільової мо-
делі» — це підміна існуючого механізму 
управління об’єктами державної влас-
ності. А Цільова компанія — ребрендинг 
Концерну. Пропозиції щодо утворення 
Цільової компанії з «повноваженнями 
КМУ» протирічать Конституції України 
та чинному законодавству. Фактично 
пропонується позбавити КМУ низки 
його функцій, та передати їх трансфор-
мованому Концерну. Такий сценарій 
призведе до остаточного розвалу про-
мисловості, в тому числі авіаційної, та 
її флагмана — ДП «АНТОНОВ».

Для відновлення дієвої вертикалі 
управління в  ОПК пропонуємо невід-
кладно розглянути проект Закону «Про 
визнання таким, що втратив чинність, 
Закону України «Про особливості управ-
ління об'єктами державної власності 
в  оборонно‑ промисловому комплексі» 
№ 3343 від 15.04.2020р. Прийняття Зако-
ну дозволить вирішити питання підпо-
рядкованості підприємств ОПК, створить 
належні умови для їх функціонування та 
розвитку, гармонізує законодавче забез-
печення зазначеної сфери з іншими нор-
мативно — правовими актами.

5. Реорганізації такого велико-
го наукоємного підприємства, як 
ДП «АНТОНОВ», слід якщо і проводити — 
то виключно після глибокого техніко‑ 
економічного аналізу та всебічних 
консультацій з  фахівцями та науково‑ 
технічною Радою підприємства. При 
розробці програми реорганізації необ-
хідно враховувати соціально‑ економічні 
реалії та особливості розвитку економі-
ки та бізнесу в Україні, а не користува-
тися виключно досвідом Великобританії. 
Україна — не Британія.

6. Враховуючи все вищевикладене 
та аналізуючи «позитивний» досвід 
швидкого «реформування» українських 
підприємств «Більшовик», «Червоний 
екскаватор», «Станкозавод», «Електрон-
маш», «Меридіан» та багато інших, фа-
хівці асоціації «Укравіапром» та корпо-
рації «Українська авіабудівна компанія» 
спільно з профспілковими організаціями 
виступають категорично проти такого 
підходу у «реформуванні» вітчизняного 

ОПК. Вказані кроки призведуть до фак-
тичного знищення авіапромисловості 
України та її флагмана — ДП «АНТО-
НОВ».

7. Разом з тим, керуючись бажанням 
покращення обороноздатності України, 
почуттями патріотизму та гідності, вра-
ховуючи надпотужний потенціал підпри-
ємства та перспективи розвитку авіабу-
дівної галузі в світі, пропонуємо:

7.1. Виключити ДП «АНТОНОВ» з пере-
ліку підприємств, що підлягають корпо-
ратизації та приватизації. Реорганізація 
та приватизація ДП «АНТОНОВ» не на 
часі.

7.2. Створити під керівництвом РНБО 
України або Офісу Президента Украї-
ни міжвідомчу робочу групу з  питань 
реформування ОПК. До складу робочої 
групу включити представників РНБО, 
Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони, 
ДК «Укроборонпром», провідних підпри-
ємств ОПК, галузевих наукових установ 
та профільних інститутів Національної 
академії наук України, Профспілки аві-
абудівників України.

7.3. Затвердити державну програму 
розвитку авіаційної промисловості 
України та створити центральний ор-
ган виконавчої влади з компетенцією 
міністерства з питань формування і реа-
лізації державної політики в ОПК, якому 
підпорядкувати, насамперед, підприєм-
ства авіапромисловості, виключивши їх 
зі складу ДК «Укроборонпром».

На наше глибоке переконання такі кро-
ки дозволять Україні зміцнити обороноз-
датність держави, зберегти унікальні під-
приємства і уникнути багатомільйонних 
збитків внаслідок недолугої корпорати-
зації.

З повагою,

Президент Асоціації підприємств 
авіапромисловості «Укравіапром»

В. В. Попов

Генеральний директор Корпорації
«Українська авіабудівна компанія»

А. М. Чабанов

Голова Профспілки 
авіабудівників України

Я. В. Жугаєвич

Голова ПО ПАУ на ДП «АНТОНОВ»
В. П. Гуска

Звернення 
в РНБОУ щодо 
збереження 
авіаційної 
галузі України

Н апередодні Дня перемоги над нациз-
мом у  Другій світовій війні, проф‑
спілковий комітет ПО ПАУ на ДП 

«ХМЗ «ФЕД» привітав заводських ветеранів 
бойових дій від імені адміністрацій, про-
фкомів та трудових колективів ДП «ХМЗ 
«ФЕД», ПрАТ «ФЕД» та ДП «ХАКБ». Голова 

профкому В. Т. Тиндік та його заступник 
І. Ю. Величко побажали ветеранам міцно-
го здоров’я та висловили безмежну вдяч-
ність за звершений ними подвиг.

На жаль, до свята Дня Перемоги у цьо-
му році дожили лише три ветерани. Кож-
ному з них вручили грошове заохочення 

у розмірі 7 000 грн та святковий продук-
товий набір. Дякуючи, ветерани задавали 
численні питання про рідне підприєм-
ство та підрозділи, в яких працювали.

Також згадували часи війни. Слухаючи 
розповіді про фронтові будні, все глибше 
розумієш страшну ціну, яку тоді заплати-

ли люди за наше сьогодення і майбутнє. 
Наш борг завжди шанувати пам'ять і вис-
ловлювати подяку Героям, які подарува-
ли нам День Перемоги.

Заступник голови профкому ПО ПАУ  
на ДП «ХМЗ «ФЕД» Ігор ВЕЛИЧКО

Ваші подвиги пам’ятатимемо завжди
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Делегация ГП «ХМЗ «ФЭД», АО «ФЭД», ГП «ХАКБ» возле стеллы федовцам, которые в годы 
вой ны в 1941–1945 погибли, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков
Среди участников: Президент Ассоциации «Укравиапром», почетный консул Словакии в Харьковской области, председатель Совета аэрокосмического кластера «Мехатроника», председатель 
правления АО  «ФЭД» Виктор Попов, директор ГП «Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» Дмитрий Леонов, заместитель Председателя Профсоюза авиастроителей Украины 
по Харьковской области, председатель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ «ФЭД» Владимир Тындик, его заместители Игорь Величко и Валерий Степаненко, председатель ПО ПАУ на ГП «ХАКБ» Сергей 
Гордиенко, главный редактор газеты «Фэдовец» Инна Пидяк и другие

В этих своих заметках, при‑
уроченных к 75‑летию Дню 
Победы над фашизмом, 

хочу рассказать об идее, по-
служившей известному поэту 
М. Матусовскому и замечатель-
ному писателю Б. Васильеву при 
создании известных и любимых 
миллионами художественных 
произведений «На безымянной 
высоте» и «Зори здесь тихие».

На безымянной высоте
Многие люди особенно из 

старшего поколения знают пес-
ню «На безымянной высоте». Но 
не знают, что военный корре-
спондент Михаил Матусовский 
написал стихи к ней о реальном 
подвиге, совершенном 18 бой-
цами. Об этом подвиге на фрон-
те ходили легенды.

Дело происходило в 1943 году 
во время смоленско‑ рославской 
наступательной операции. В ночь 
на 14 сентября группе из 18 бой-
цов 718 полка 139‑й стрелковой 
дивизии была поставлена за-
дача овладеть высотой у дерев-
ни Рубежная, обеспечивающей 
удобный выход к  реке Десна. 
Подходы к  Рославлю надежно 
прикрывала именно эта высота, 
опоясанная тремя линиями тран-
шей. Десятки атак захлебнулись 
на подступах к ней. Решили брать 
Безымянную ночью скрыто, ма-
лыми силами.

Восемнадцать бойцов вызва-
лись идти добровольцами. Все 
они понимали, что штурмовая 
группа примет на себя основ-
ной удар врага. Их командир — 
младший лейтенант Порошин 
сказал, что они добровольцы 
из добровольцев. Потому что 
все 18 бойцов пошли на фронт 

добровольцами в  составе си-
бирской дивизии, сформиро-
ванной в Новосибирске. Но это 
не значит, что в составе дивизии 
были только сибиряки. Многие 
украинские предприятия бы-
ли эвакуированы на восток, 
и  уже из Сибири работники 
этих заводов шли на фронт. Так 
и Харьковский завод «ФЭД» был 
эвакуирован в г. Бердск Новоси-
бирской области. И  начальник 
гаража завода Александр Алек-
сандрович Артамонов пошел 
добровольцем в  Сибирскую 
дивизию. Именно он оказался 
среди этих 18 бойцов, которые 
вызвались штурмовать высоту. 
Ночью, обвешанные гранатами, 
они поползли к высоте. Горстка 
солдат сделала то, что не смогли 
батальоны — высота была взята. 
Но силы были неравны: более 
трехсот гитлеровцев против 
восемнадцати ребят. Фашисты 
вернули себе первую и вторую 
траншеи, отрезали ударный от-

ряд от наших частей. Всю ночь 
шел бой и, когда наши солдаты 
ворвались на Безымянную, они 
увидели 16 погибших. Только 
двое из состава группы остались 
в живых — Константин Власов 
и Герасим Лапин.

Мне по журналистскому зада-
нию в разные годы доводилось 
встречаться с героем этой опе-
рации Константином Власовым, 
а  позднее общаться с  автором 
песни «Безымянная высота» по-
этом Михаилом Матусовским. 
А случилось это так. К 60‑летию 
завода «ФЭД» в 1987 году решено 
было написать книгу об истории 
предприятия. Я была в составе 
авторского коллектива. И  мне 
«достались» главы о вой не. Так 
как завод в эти годы был в Си-
бири в г. Бердске Новосибирской 
области, пришлось за материа-
лом ехать туда. На месте мне 
помогли найти телефон и адрес 
героя той высоты Константина 
Власова. Именно у него я хотела 
узнать о заводчанине Алексан-
дре Артамонове. Набрала но-
мер телефона, представилась, 
сказала о ком хочу поговорить. 
И вдруг не старческий звонкий 
голос: «Приезжайте обязатель-
но, немедленно, ведь Саша был 
на фронте мой лучший друг». 
Я приехала и К. Власов рассказал 
подробно про этот бой, про то как 
18 молодых ребят, погибая один 
за другим всю ночь держали вы-
соту. И как перед самым утром 
погиб Александр Артамонов.

В песне есть такие слова:
«Дымилась роща над горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из 18-ти ребят».
Все в этой песне правда, есть 

только одна неточность: в жи-

вых осталось только двое, по-
следним погиб А. Артамонов.

«Под утро нас и правда оста-
лось трое, — сказал К.  Вла-
сов. — Саша погиб, когда наши 
уже были совсем рядом». Об 
этом подвиге харьковчанина 
А. Артамонова сказано в книге 
об истории завода, его портрет 
хранится в заводском музее.

Эта история, спустя годы, на-
шла продолжение. Молодежная 
редакция Центрального телеви-
дения СССР делала передачу из 
Харькова в форме молодежно-
го вечера объединения «ФЭД». 
Используя свои возможности, 
авторы передачи пригласили 
на съемки известных испол-
нителей, композиторов, поэ-
тов. И среди них поэта М. Ма-
тусовского. Приехали многие, 
он из‑за болезни не смог. Но 
для Центрального телевиде-
ния ничего невозможного нет, 
придумали такой сложный ход. 
Передача записывалась в Харь-
кове, и прямо из зала звонили 
поэту. Провести это интервью 
поручили мне. Поэт рассказал: 
«Этот подвиг я запомнил с вре-
мен вой ны. А  припомнилось 
мне это снова, когда режиссер 
Владимир Басов пригласил 
меня с  композитором Вени-
амином Баснером работать 
вместе с ним над фильмом «Ти-
шина» по одноименному рома-
ну писателя‑ фронтовика Юрия 
Бондарева. Басов пригласил 
нас написать песню, которая 
как бы сфокусировала в  себе 
фронтовую судьбу двух глав-
ных героев картины. Песню, не 
поражающую масштабностью 
и  размахом событий. И  тогда 
я вспомнил этот бой. В истории 
Великой Отечественной вой ны 

он только маленький эпизод, но 
как велико его значение:

«Мы не забудем, не забудем
Атаки яростные те
У незнакомого поселка
На безымянной высоте».
Эти слова высечены на памят-

нике возле деревни Рубежанки. 
Эту песню и сегодня поют, и не 
только ветераны…

Цена победы
Борис Васильев пошел на 

фронт добровольцем в  17  лет, 
приписав себе лишний год. И все 
его военные повести основаны на 
личных впечатлениях писателя 
фронтовика. Начинал он свою ли-
тературную деятельность как дра-
матург и первая его пьеса «Офи-
цер» была поставлена, а на втором 
показе без объяснения причин 
запрещена в  театре Советской 
Армии. Причины запрета бы-
ли — пронзительная правдивость, 
неприемлемая в  послевоенные 
годы да, впрочем, и позднее.

Повесть, ставшая любимой 
у  читателей не только нашей 
страны, и  сделавшая писате-
ля известным, была задумана 
в  конце 60‑х. Он отправил ее 
в журнал «Юность». Борис Льво-
вич рассказывал: «Дней через 
десять телефонный звонок раз-
будил меня в шесть часов утра. — 
Вы — автор повести? Никому не 
давайте, мы берем и  ждем вас 
сегодня в редакции. Борис По-
левой — редактор «Юности». 
Попросил заменить название, 
которое звучало так «Весною, 
которой не было». В совместных 
«страданиях» родилось новое 
«А зори здесь тихие…».

Окончание читайте на стр. 4

Мы не забудем, не забудем
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Окончание. Начало на стр. 3

Я  была дружна с  Борисом 
Львовичем и  его женой более 
четверти века и мне посчастли-
вилось несколько раз брать у не-
го интервью одно — из них было 
связано с юбилеем этой повести 
и кинофильма по ней. А так как 
я в те годы работала редактором 
многотиражной газеты завода 
«ФЭД», то первые публикации 
интервью с Б. Васильевым были 
в газете «Фэдовец». Он не любил 
рассказывать сюжет. Говорил: 
«Разве дело в  сюжете? Разве 
«Зори» исчерпываются истори-
ей, как пять девушек и старши-
на не пропустили фашистских 
диверсантов? Разве в  «Списке 
не значился» это о том, как мо-
лоденький лейтенант сражался 
в  Брестской крепости? И  «Не 
стреляйте в  белых лебедей» — 
роман о  защите окружающей 
среды? Конечно же нет. Они — 
больше сюжета, шире рассказан-
ных событий».

Тогда я  спросила: «Борис 
Львович, что для вас главное 
в  этой повести, в  этом филь-
ме?». Не задумываясь он от-
ветил: «Самое главное здесь 
цена Победы. Пять погибших 
девочек…».

Он рассказывал, что в основе 
повести не столько личные впе-

чатления, сколько некоторый 
личный опыт.

— Я  окруженец 1941  года, я 
знаю эту лесную вой ну, пото-
му что сам это прошел. И, когда 
возникла лейтенантская про-
за — Бондарев, Бакланов, Кон-
дратьев, очень талантливые ре-
бята, но об этом периоде никто 
не писал. Быков писал о парти-
занах, а не об окруженцах.

А меня после окончания пол-
ковой школы назначили коман-
довать девочками. И это исполь-
зовано в сюжете. А идея — чего 
стоит Победа.

По этой повести сразу бы-
ло сделано несколько спек-
таклей. Но самый большой 
успех ожидал ее на сцене Лю-
бимовского театра на Таганке. 
Друг Бориса Васильева Станис-
лав Ростоцкий предложил ему 
снять по этой повести фильм. 
Борис Львович рассказывал: 
«Выбор актрис — дело режиссе-
ра, а не мое сценарное. Но долго 
не могли найти актрису на роль 
Женьки Каменковой. Проб бы-
ло множество, а все не то, фильм 
должен был уже запуститься 
в  производство, а  актрисы не 
было. Нужна была особенная‑ 
красивая, яркая, бесстрашная, 
умница.

И вот однажды я был пригла-
шен на пробы, какую‑то девоч-

ку посмотрели, нет, не то! Идем 
унылые по коридору киносту-
дии им. Горького и вдруг распа-
хивается дверь одной из комнат, 
чуть не ударяя Стаса, и выбегает 
с  хохотом рыжая девица: «Ой, 
простите», и бегом по коридору. 
Я спросил: «Кто это?» — Да, это 
Олька Остроумова (она у него 
снималась перед этим в фильме 
«Доживем до понедельника». 
Я  ему говорю: «Дурак, это же 
и есть Женька Каменкова». Он 
ее остановил: «Хочешь со мной 
опять работать? — Да. — На про-
бы». Она только спела песню, 
сразу поняли — оно!».

Борис Львович делал сценар-
ную разработку фильма. Сейчас 
не помнят о том, что «Зори» бы-
ли номинированы на «Оскара». 
Станислав Ростоцкий был вы-
зван получать премию «Оскара», 
для этого заказал себе голубой 
фрак (так требовали). Положил 
его в чемодан и отбыл в Голли-
вуд. Вернулся обратно и приехал 
к  Борису Львовичу в  голубом 
фраке в  Солнечногорск. «Бо-
ря, мы ничего не получили, но 
я  даже рад. Получила премию 
великолепная картина «Каба-
ре», а  мы с  ней стояли рядом. 
У Бориса Львовича тоже обид не 
было: «Кабаре» — прекрасный 
фильм, в нем мировые пробле-
мы подняты!».

Два талантливейших чело‑
века — писатель и  режиссер, 
без зависти, без суетности, 
умеющие оценить и  порадо-
ваться чужим достижениям 
и успехам!

Когда Б. Васильев отдал свою 
повесть в «Юность» редакторы 
его уговаривали оставить хотя 
бы одну девочку живой, он от-
казался. И на мой вопрос: «Вы 
много писали о  вой не и  везде 
у  вас трагический конец. Ведь 
была Победа, а вы свои повести 
писали уже после вой ны..?». 
Он ответил: « А  чем оплачена 
эта Победа? У  меня недавно 
с телевидения брали интервью 
и спросили «Как мы победили?». 
Я  сказал «Чудом». После того, 
что было сделано с армией, со 
страной».

Оказывается. На этот вопрос 
так до меня в  этой передаче 
ответили и  другие. Д.  Гранин, 
например. Какой же ценой до-
сталась эта Победа? Нужно пом-
нить о тех, кто погиб, их было 
очень много, страшно много. 
Какая уж тут радость и счастли-
вый конец».

Б.  Васильев был участником 
парада Победы в 1945 году. Из 
его школьных друзей он один 
дождался этого дня. И  он всю 
жизнь помнил цену нашей По-
беды и годы спустя так закончил 

свою знаменитую повесть «А зо-
ри здесь тихие…»:

«Федор Евграфович запла-
кал. Слезы текли по грязному, 
небритому лицу, он трясся в оз-
нобе, и смеялся сквозь эти слезы 
и кричал:

Что, взяли? …Взяли, да? Пять 
девчат, пять девочек было всего, 
всего пятеро! А не прошли вы, 
никуда не прошли и  сдохните 
здесь, все сдохните!»

Эта повесть и  сегодня нахо-
дит отклик в  сердцах людей. 
И  не только русскоговорящих. 
Китайские кинематографисты 
с разрешения автора сняли по 
повести многосерийный фильм. 
Малый эпизод большой вой ны, 
но разве дело в сюжете? Любовь 
к своей земле, патриотизм, ко-
торый можно доказать только 
поступком, а  не словами, так 
считал писатель, и сегодня важ-
ны людям вне зависимости от 
национальности.

Фашистские танки забуксо-
вали на баррикаде из двадцати 
миллионов наших тел…, — писал 
Васильев — Страшно дорогой це-
ной оплачена наша Победа».

Татьяна ГАВРАШЕНКО,
член Национального Союза 

журналистов Украины, главный 
редактор газеты «Фэдовец»  

до 2003 года

Мы не забудем, не забудем

Льотчики Харківського аероклубу приступили до випробувань 
літака УТЛ-450, створеного компанією «Мотор Січ» на базі Як-52
Л ьотчики Харківського аеро‑

клубу Сергій Філатов і Сер-
гій Комин приступили до 

випробувань літака УТЛ‑450, 
створеного компанією «Мотор 
Січ» на базі Як‑52, повідомляє 
Харківський аероклуб імені 
В. С. Гризодубової ТСО України.

Харківських льотчиків‑ випро‑
бувачів запросив до Запоріжжя 
президент АТ «Мотор Січ», Ге-
рой України В’ячеслав Богу-
слаєв для льотних випробу-
вань нової крилатої машини. 
Ремоторизований Як‑52 з тур-
богвинтовим двигуном АІ‑450С 
і 5‑ти лопатевим гвинтом змін-
ного кроку MTV‑5 5  травня 
2020 вперше виїхав на злітно‑ 
посадкову смугу.

Літак капітально відремонто-
вано та модернізовано підпри-
ємством «Мотор Січ» з викорис-
танням фюзеляжу літака Як‑52 
з  серійним номером 9010706. 
Вперше він був представлений 
на виставці «Авіасвіт ХХІ — 2016» 
14 жовтня 2016 року в Києві. Но-
вий навчально‑ тренувальний 
літак призначений для профе-
сійної підготовки майбутніх 
пілотів. Така машина не має 
аналогів в  Україні і  повинна 
стати універсальним навчально‑ 
тренувальним апаратом, розра-

ховують на підприємстві «Мотор 
Січ». Уже сьогодні ведуться пере-
говори з Міністерством оборони 
України про те, щоб використо-
вувати цей літальний апарат не 
тільки для початкового навчан-
ня льотчиків, а й для навчання, 
пов’язаного з озброєнням.

За словами льотчиків Сергія 
Філатова і Сергія Комина, яким 
довірили випробування машини, 
УТЛ‑450 вийшов набагато по-
тужнішим за свого попередника 
Як‑52. Поки розпочато випробу-
вання літака на землі. Льотчики 
виконали гонку двигуна (газов-
ку) літака, перевіривши пра-
цездатність силових установок 
літального апарату, пов'язаних 
систем і устаткування, дали свої 
висновки по роботі двигуна. Оці-
нили поведінку літака в процесі 
пробіжки і озвучили свої висно-
вки розробникам. Попереду — 
кілька десятків випробувальних 
польотів.

Участь у  заході взяв Віталій 
Немілостівий, лідер Комітету 
з  розвитку промисловості Фе-
дерації роботодавців України, 
Почесний голова Корпорації 
«УкрІннМаш», екс перший за-
ступник Міністра промислової 
політики України, народний де-
путат України VII скликання.


