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 Генеральному директору ДК «Укроборонпром» 

Романову Р.А. 
 

Шановний Романе Анатолійовичу! 

  

Від імені Профспілки авіабудівників України щиро вітаю Вас з визначною подією –         

5-річчям з Дня утворення Державного концерну «Укроборонпром»! 

Непростий шлях становлення пройшов концерн за ці роки. 

Приємно відзначити, що з часу Вашого призначення керівником концерну в його 

діяльності намітились суттєві позитивні зміни – відкритість і прозорість, інтенсифікація 

соціального діалогу тощо. 

За останні роки концерн нарешті почав виконувати своє основне призначення - 

підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу в економіці країни  

(збільшення обсягу виробництва та продаж, збільшення виробітку на одного працюючого та 

рівня середньої заробітної плати, збільшення податкових платежів тощо). 

Авангардом ДК «Укроборонпром» стали підприємства авіабудівної галузі – найбільшої 

складової оборонно-промислового комплексу України, які активно працюють для зміцнення 

обороноздатності нашої країни, над освоєнням нових авіаційних ринків. 

Важливим нашим спільним досягненням стало укладення Галузевої Угоди авіаційної 

промисловості України на 2016-2018 роки – довготривалий п’ятирічний процес переговорів 

завдяки особисто Вашій, Романе Анатолійовичу, позиції і підтримці завершився 

позитивним результатом, який в свою чергу сприятиме покращенню соціально-економічного 

розвитку підприємств галузі. 

Нам імпонує те, що питання соціальної відповідальності роботодавців перед трудовими 

колективами в концерні розглядаються як пріоритетні. 

Вітаючи Вас і весь колектив концерну з нагоди першого ювілею, бажаємо Вам 

подальших успіхів у роботі, безумовного збільшення обсягів виробництва на підприємствах 

концерну, освоєння нових міжнародних ринків, технологічних проривів у виробничих 

питаннях, а загалом – високої результативності в роботі! 

Підприємства ДК «Укроборонпром» - гордість нашої держави, бажаємо Вам їх не лише 

зберегти, а й вивести на новий рівень розвитку відповідно до міжнародних стандартів! 

Сподіваємось, що і надалі між Профспілкою авіабудівників України і концерном буде 

розвиватись соціальний діалог на благо всіх працівників авіабудівної галузі. 

  

З великою пошаною 

Голова Профспілки        Ярема Жугаєвич 

 


