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Звернення ЦК ПАУ до Прем’єрміністра України Ю. В. Тимошенко

Про співпрацю профспілок з Урядом та шляхи вирішення
назрілих питань авіабудівної галузі
Шановна Юліє Володимирівно!
Профспілка авіабудівників України позитивно оцінює Меморандум про партнерство та співпрацю між Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями,
укладений за результатами Вашої зустрічі з профспілками 3 квітня 2008 року.
З метою його практичної реалізації в ході переговорного процесу Уряду з представниками галузевих профспілок, розпочатого 18 квітня п.р., просимо
Вас сприяти вирішенню ряду назрілих проблемних
питань, що стосуються авіабудівної галузі та галузевої Профспілки, а саме:
1. У зв'язку із вступом України до СОТ, необхідністю інтегрування галузі до європейських і світових промислових структур визначилась необхідність
здійснення невідкладних заходів щодо:
- суттєвого збільшення обсягів виробництва і,
відповідно, рівня продуктивності праці;
- технічного та технологічного переозброєння підприємств галузі, як базової основи для
збільшення продуктивності праці;
- поетапного реформування галузі в плані
створення структур ефективного управління нею,
реструктуризації та акціонування підприємств, їх
об'єднання у ринкові господарські структури;
- посилення державного нагляду та контролю за
галуззю.
Для цього пропонуємо:
1.1. Переглянути (відкоригувати) основні показники «Державної комплексної програми розвитку
авіаційної промисловості до 2010 року», передбачивши в ній суттєве (в рази) збільшення обсягів
виробництва та продуктивності праці.
Подовжити дію програми, які мінімум, до 2015
року.
Оновлену програму затвердити постановою Кабінету Міністрів України, передбачивши в постанові
можливість доступу до основних показників Програми представників Профспілки, керівників підприємств, партнерів, інвесторів, а також запровадити
щорічний аналіз ходу виконання програми.
Передбачати у витратній частині щорічних Державних бюджетів України достатні кошти для фінансування програми, за обов'язкової умови рівномірного (по місяцях або кварталах календарного року)
їх виділення. Забезпечити державний контроль за їх
використанням.
1.2. Розробити і затвердити, на рівні Мінпромполітики України, довгостроковий план технічного та
технологічного переозброєння підприємств галузі (в
першу чергу – провідних за напрямками).
1.3. Розробити та схвалити, на рівні Кабінету Міністрів України, довгострокову Концепцію розвитку
авіаційної промисловості України, передбачивши
в ній поетапну корпоратизацію та наступне акціонування підприємств галузі, реформування структур
управління галуззю в ефективні ринкові господарські
об'єднання (можливо – на чолі з розробниками продукції).
Ініціювати прийняття Верховною Радою Закону
України «Про особливості приватизації підприємств авіаційної промисловості України» на основі схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції
розвитку авіаційної промисловості.
Наглядові ради господарських об'єднань галузі
формувати за участю державних управлінців високого рангу (заст.міністра, віце-прем'єра тощо) та
представників Профспілки.
2. Зважаючи на те, що авіабудівна галузь в економіці України законодавчо визнана пріоритетною
(п.2 ст.6 Закону України «Про пріоритетні напрями
іноваційної діяльності в Україні»), вона потребує посиленої уваги та послідовної підтримки держави.
Насамперед, це стосується питань:
- запровадження загальногалузевих комплексних підходів до підвищення кваліфікаційного рівня
персоналу та його кадрового поповнення, соціальноекономічного (в т.ч. житлового) забезпечення потреб
працюючих тощо;
- державного лобіювання профільної продукції
галузі (літаків, агрегатів, спецвиробів) як на українських, так і на світових ринках:
- термінової державної допомоги провідним підприємствам галузі, які опинились у скрутному, навіть
критичному, стані;
- поглиблення соціального партнерства в галузі
та забезпечення можливості активної участі галузевої Профспілки у вирішенні нагальних питань галузі.
З цією метою пропонуємо:
2.1. Розробити і затвердити (на рівні Мінпром-

політики, можливо за участю інших міністерств і відомств України) галузеві програми:
- соціально-економічного розвитку;
- житлового забезпечення (в т.ч. - надання доступних іпотечних кредитів, в першу чергу для молоді; безоплатне виділення підприємствам галузі, які
будують господарським способом житло для своїх
працівників, земельних ділянок под забудову);
- розвитку кадрового потенціалу (в першу
чергу – підготовки молодих робітників базових для
галузі професій).
2.2. Поновити дію Закону України «Про державну підтримку літакобудівної промисловості» вирішивши в ньому питання зменшення плати за землю,
митних тарифів тощо.
2.3. Збільшити обсяги державного (в т.ч. – оборонного) замовлення на профільну продукцію галузі, як мінімум – до 40% виробничих потужностей. В
умовах нестабільного економічного розвитку і недостатнього бюджетного фінансування передбачати в
Держбюджетах України фінансування окремих програм безпосередньо для окремих підприємств авіабудівної галузі, з контролем зі сторони державних
замовників.
2.4. Запровадити заходи щодо лобіювання
державними посадовими особами всіх рівнів інтересів галузі у міждержавних відносинах та на світових
ринках.
Затвердити, на рівні Кабінету Міністрів України,
заходи щодо збереження та розвитку авіаційної промисловості в умовах вступу України до СОТ, передбачивши в тому числі захист внутрішнього транспортного ринку України від іноземної авіаційної
техніки.
2.5. Надати термінову державну допомогу державним підприємствам:
- Харківському державному авіаційному виробничому підприємству (ХДАВП) – погашення
боргів по зарплаті, поповнення обігових коштів на
добудову літаків, обслуговування раніш взятих кредитів;
- державному підприємству «Київський авіаційний завод «Авіант» – виділення бюджетних коштів на підготовку виробництва нових літаків;
- державному підприємству «Науководослідний інститут аеропружних систем»
(м.Феодосія) – погашення кількарічних боргів по
зарплаті, кредитування подальших виплат зарплати.
2.6. Відмінити дію постанови Кабінету Міністрів
України від 21.11.2007р. №1344, яка фактично унеможливила оформлення податкових векселів на
ПДВ при імпорті товарів. Для підприємств галузі, які
працюють із значними обсягами іноземних інвестицій, замовлень та поставок обладнання (напр. – ВАТ
«Мукачівський завод «Точприлад», Закарпатська
обл.) це призводить до невиконання контрактів і
можливої зупинки виробництва.
2.7. Прийняти постанову Кабінету Міністрів
України «Про затвердження галузевого Переліку
робочих місць із шкідливими і важкими умовами
праці». Перелік опрацьовано протягом 2006-2008
рр., на даний час він знаходиться на узгодженні в
Міністерстві фінансів України.
2.8. Прискорити погодження Держгірпромнаглядом України галузевих «Норм безоплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту».
2.9. Внести деякі зміни до законодавчої та нормативної бази України з питань, що стосуються галузі.
2.10. Видати розпорядчий документ Уряду щодо
забезпечення участі представників галузевої
Профспілки у розгляді та обговоренні питань галузі
на загальнодержавному рівні (на засіданнях Уряду,
Урядових комітетів, колегій міністерств і відомств
України тощо).
Зрозуміло, що перерахованими питаннями не
охоплюється весь комплекс галузевих проблем, але
при вирішенні їх, на нашу думку, ситуація в галузі
може суттєво поліпшитись.
З повагою, Голова Профспілки
Я.В. Жугаєвич

Представники ПАУ зустрілися з
Прем’єр-міністром України
27 травня 2008 року відбулась зустріч
представників
галузевих
профспілок
оборонно-промислового комплексу (в т.ч.
Профспілки авіабудівників України) з
Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
В динамічній двогодинній розмові про
проблемні питання чотирьох промислових
галузей – авіа- та суднобудування, оборонної промисловості, космічного та загального машинобудування простежувались зацікавленість та бажання керівництва Уряду у
вирішенні цих питань, створенні умов для
стабілізації роботи високотехнологічних і
наукоємних галузей, їх подальшого розвитку та відповідного зростання добробуту
працюючих.
Від Профспілки авіабудівників України
інформацію про галузь та пропозиції щодо
покращення її стану надав Голова Профспілки Ярема Жугаєвич. Основні моменти
виступу викладені у листі-зверненні, що
публікується в цьому номері газети «Авіабудівник України». Одночасно Ярема Жугаєвич передав Главі Уряду для вирішення
пропозиції, які надійшли від підприємств
галузі.

На даний час відпрацьовується підсумковий протокол зустрічі, де будуть дані
конкретні доручення на виконання обговореного. Про це читайте у наступних номерах газети «Авіабудівник України».
Участь у зустрічі з Прем’єр-міністром
України Ю. Тимошенко від Профспілки
авіабудівників України також взяли:  Юрій
Єфремов, заступник Голови ПАУ, Валерій
Буслаєв, голова первинної організації ПАУ
на державному підприємстві “Авіаційний
науково-технічний комплекс імені О.К.
Антонова” (м.Київ), Євген Зорін заступник голови первинної організації ПАУ у
ВАТ “Мотор-Січ” (м.Запоріжжя), Олександр Кельїн голова первинної організації
ПАУ у Державній акціонерній холдинговій компанії “Артем” (м.Київ), Володимир Тиндік, голова первинної організації
ПАУ на державному підприємстві “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”
(м.Харків).
Від Федерації профспілок України були
присутні Голова ФПУ Олександр Юркін
та заступник Голови ФПУ Сергій Українець.
Вл. інф.

<<<професійне свято

З днем Журналіста!
6 червня в Україні відзначається професійне свято
– День Журналіста.
Сьогоднішня роль та особливе значення журналістської праці зростають
в умовах, коли є запит
суспільства до правдивої
інформації щодо діяльності
авіабудівної галузі та її підприємств.

впливають на соціальнопсихологічний стан і настрій працівників.

На багатьох підприємствах
галузі видаються багатотиражні газети, в ефір
виходять радіогазети, які
несуть гарячу інформацію
про події на підприємствах,
зміцнюють корпоративний
дух колективу, позитивно

Працівники підприємства
очікують на свіжий номер
багатотиражного видання
або випуск радіопередачі,
знаючі, що зможуть отримати таку необхідну для
них інформацію фактично з
першоджерел.

Багатотиражна газета
(радіогазета) є одним із
важливих засобів комунікації між адміністрацією
підприємства, профспілковою організацією та
працівниками.

1,5 роки тому до медіапростору галузі приєдналася і наша галузева газета
“Авіабудівник України”.
Журналістська праця
є справою тонкою і
суспільно-відповідальною.
Тому і самі журналісти потребують посиленої уваги,
підтримки і розуміння.
Вітаючи їх з професійним
святом, хочеться побажати
творчого розвитку, гострого
журналістського пера,
бажання змінити ситуацію
в галузі на краще!
З повагою, Голова ПАУ
Я. В. Жугаєвич
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<<< події та коментарі
Минулого тижня директор Департаменту науково-технічного та інноваційноінвестиційного
забезпечення
Олексій
Ноговіцин взяв участь у засіданні робочої
групи з питань реєстру наукових установ, які
потребують державної підтримки. Захід пройшов під головуванням заступника Міністра
освіти та науки України Максима Стріхи та за
участю представників Академії наук України і
галузевих міністерств.
В ході засідання 8 наукових установ,
підпорядкованих Міністерству промислової
політики України, серед яких ДП “Український
інститут по проектуванню металургійних
заводів”, ДП “Державне Київське конструкторське бюро “ЛУЧ”, Науково-виробниче
підприємство “Карат” були включені до
реєстру.
Слід зазначити, що підтримка держави
полягатиме у можливості надання пільг на
ввезення обладнання, скасування податку на
прибуток, фінансовій підтримці за науковотехнічними програмами шляхом участі
наукових установ у тендерах на закупівлю
науково-технічної продукції.
***
Премьер-министр России В. Путин
во время общения с Премьер-министром
Украины Ю. Тимошенко: «Я знаю, что между
нами очень много направлений сотрудничества, большая кооперация. Некоторые
предприятия России не могут работать без
кооперации со своими украинскими коллегами. Я знаю, что и на Украине такая же
ситуация. Это говорит о том, что мы просто
обязаны на правительственном уровне поддерживать такое сотрудничество, помогать
участникам экономической деятельности. И
это касается не только энергетики. Это касается и авиастроения, судостроения, это
касается военно-промышленного комплекса. Здесь очень большая кооперация. Все
это - жизненно важные сферы для нашего
взаимодействия».
***
В.А. Богуслаев: «Не надо изобретать
велосипед — достаточно обратиться к мировому опыту, проанализировать его с привлечением ученых и внедрять у себя.
Пока мы будем столь безответственно
экспериментировать, наши конкуренты уйдут далеко вперед. Надо уметь учиться извлекать уроки из неудач (я имею в виду корпорацию «Антонов») и не повторять ошибок,
иначе это может обернуться серьезными
финансовыми потерями для страны и привести к краху благих намерений.
Я думаю, никто не будет спорить с тем,
что промышленность должна быть крупной,
конкурентоспособной, и ее размер должен
соответствовать уровню конкурентоспособности. Но чтобы конкурировать на равных,
промышленность должна состоять из таких
же компаний, как во всем мире, — акционерных обществ».
***
Минтранс РФ дает авиационной промышленности России срок до конца 2009
г., чтобы наладить массовое производство
современных самолетов. Выступая на брифинге в Сочи, глава ведомства Игорь Левитин напомнил, что в программе «Развитие
транспортной системы России на период
2010-2015 годов» запланирован заказ на поставку 678 авиалайнеров.
***
Концерн EADS планирует провести церемонию выкатки военно-транспортного
самолета A400M Airlifter 26 июня, сообщило
агентство «Рейтер» со ссылкой на заявление представителя компании.
***
Региональный самолет Sukhoi Superjet100 произвел в понедельник свой первый
полет, поднявшись с взлетно-посадочной
полосы на производственной площадке в
Комсомольске-на-Амуре, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЗАО «Гражданские
самолеты Сухого».
«Самолет провел в воздухе 40 минут,
максимальная высота полета составила
1200 метров», - отметила пресс-секретарь
Ольга Карюкова.

<<< ILA’2008

«Антонов» представляет свои программы в Германии
В конце мая в аэропорту Шонефельд (Германия) прошла международная авиационная выставка ILA’2008.
Делегация «Антонов», возглавляемая Генеральным директором В.Н. Королем, представила на выставке ряд современных
программ, которые могут стать
основой для укрепления существующих и налаживания новых
деловых связей с предприятиями
стран Европы. В их числе – создание   новых реактивных самолетов семейства Ан-148, дальнейшее развитие турбовинтового
Ан-140, тяжелого транспортного
Ан-124-100 «Руслан», среднего
военно-транспортного самолета
короткого взлета и посадки Ан-

70, многоцелевых Ан-74 и Ан-32.
Эффективным средством реализации общеевропейской программы оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации может стать многофункциональный
самолет Ан-32П. Он способен
тушить пожары, перевозить и
десантировать различные грузы, эвакуировать пострадавших,
базироваться на широкой сети
аэродромов, в том числе на грунтовых. Самолет не раз доказывал
свою эффективность при выполнении различных задач, в том
числе при тушении лесных по-

жаров в Испании, Португалии,
Украине, Албании.  
Еще одной задачей участия
АНТК в выставке является представление широких возможностей предприятия по выполнению
перевозок крупногабаритных и
нестандартных грузов. Они выполняются
авиатранспортным   
подразделением
«Антонов»,
известным как авиакомпания
«Авиалинии Антонова». Основу
ее парка составляют самолеты
Ан-124-100 «Руслан» грузоподъемностью до 150 т. Только с начала 2008 г. «Русланы» перевез-

ли более 28100 т разнообразных
грузов, в том числе около 1250 т
доставлены в Германию и 2500 т
– вывезены из этой страны. Часть
этих транспортных операций выполнены в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным с рядом европейских государств. В ходе выставки ILA’2008
запланировано проведение ряда
переговоров, направленных на
продление этого соглашения.
По материалам
пресс-службы АНТК
им. О.К. Антонова

<<< кадрова політика

«Якщо динаміки з погашення заборгованості по зарплаті не буде на
підприємствах, до керівників будуть застосовані дисциплінарні міри та
кадрові зміни», — Міністр промполітики України Володимир Новицький
Днями в Міністерстві промислової політики України під
керівництвом Міністра Володимира Новицького відбулося
засідання колегії міністерства з
надзвичайно актуального та важливого питання, а саме стану та
заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємств
та організацій, що належать до
сфери управління   Мінпромполітики.
На заході також були присутні
губернатори деяких областей, керівники підприємств-боржників
та перший заступник голови Ради
Міністрів АР Крим Азіз Абдуллаєв.
Міністр Володимир Новицький зазначив, що дане питання актуальне для Мінпрому
вже не перший рік, вживані до
цього часу заходи щодо керівників підприємств-боржників були
не достатньо ефективними. На
сьогодні заборгованість з виплати заробітної плати працівникам
складає майже 50 млн. грн., що є

недопустимим. Міністр наголосив, якщо до 1 червня цього року
динаміки з погашення заборгованості не буде видно на підприємствах, то по відношенню до керівників будуть застосовані дисциплінарні міри та кадрові зміни.  
«Якщо завод має довготривалу
заборгованість, яка тягнеться
місяцями, а то й роками, це є
свідченням того, що директор не
займається даним питанням», додав Володимир Станіславович.
Найбільшу суму заборгованості складають підприємства
оборонно-промислового
комплексу. Про ситуацію на них розповів директор Департаменту
розвитку та функціонування
оборонно-промислового
комплексу міністерства Володимир
Сіренко. Зокрема він відзначив,
що на підприємствах, які підпорядковані Департаменту, з початку поточного року не відбулося
кардинальних змін щодо погашення заборгованості із виплати
заробітної плати. Навпаки,  у 2008
році заборгованість збільшилася

на 8657,6 тис. грн. При наявності
ряду об'єктивних причин (відсутність у I кварталі поточного року
бюджетного фінансування у сфері державного оборонного замовлення, утилізації надлишкових
боєприпасів, державної програми
розвитку авіаційної промисловості та інше) має місце недостатня
відповідальність керівників підприємств за цю найважливішу
ділянку роботи. Не вживаються
ними достатні й ефективні заходи
щодо забезпечення повної ліквідації боргів із заробітної плати,
яке є одним із першочергових завдань.
Невипадково в Науководослідному інституті аеропружних систем (директор Ніколаєв
П.М.), Львівському науководослідному радіотехнічному інституті (директор Лобур М.В.),
Харківському конструкторському
бюро двигунобудування (Генеральний конструктор з двигунобудування, директор КБ Альохін С.О.), Науково-дослідному
інституті радіосистем (В.О. ди-

ректора Поліщук І.І.), на заводі
«Радіоприлад» (В.О. директора
Вакуленко М.В.), Феодосійському казенному оптичному заводі
(директор Литвиненко О. І.),
державному підприємстві «Склопластик» (директор Стефанов
І.М.) великі суми заборгованості
із виплати заробітній платі значаться протягом декількох років.
Аналіз господарської діяльності підприємств-боржників підтверджує, що поява і наявність на
протязі тривалого часу заборгованості із виплати заробітної плати
носить системний характер і обумовлюється недостатньою адаптацією господарюючих суб'єктів
до ринкових умов.
Міністр Володимир Новицький закликав директорів прийняти усі міри для вирішення цієї
ганебної проблеми, займатися
даним питання цілодобово. У разі
невиконання - до директорів будуть застосовані жорсткі заходи.
За матеріалами прес-служби
Мінпромполітики України

<<< людина праці

Коли мрії збуваються
Трудове
життя
складальникаклепальника найвищої кваліфікації, заслуженого машинобудівника України
Миколи Анатолійовича Дубенка – це
завод і літаки. І, як не буває дитинства
без мрії, так не відбувся б фахівець з
вісімнадцятого цеху Державного підприємства «Київський авіаційний завод
«АВІАНТ», якби не випадок.
Шестирічним потрапив до Умані,
де в авіаполку служив авіатехніком його
дядько. Під час споглядання прогонки
двигунів, зародилася мрія у хлопчика.
Дядько запитав тоді: «Ти будеш літати?»
- на що почув: «Ні, я буду будувати літаки». Не сподобався сильний шум.
Згодом – Вінницьке технічне училище цивільної авіації, виробнича практика на «АВІАНТІ» у 18-му цеху і робота
за фахом. Саме навесні, 30 років тому,
розпочиналось для вісімнадцятирічного
юнака літакобудування. Потім – служба
в армії і повернення, звичайно ж, на своє
робоче місце – на свій стапель складання
закрилків на літаки АН-24, АН-26, АН30.
У 82-му році будували на заводі
АН-32, який теж мав тотожні закрилки;
паралельно складав молодий фахівець
елерони крила. До «Русланів» теж  було

докладено чимало праці, коли перейшов на ці літаки після закінчення серії
26-ї машини. І, звичайно ж, легендарна
«Мрія». Вдень Микола Анатолійович
працював на її верхньому килі з своєю
комсомольсько-молодіжною бригадою, а
ввечері вчився у заводському авіаційному технікумі.
Технічні знання стали в нагоді під
час виготовлення «тушки», АН-148.
Технолог Віра Іванівна Тимченко
пригадує: довелось тоді плідно попрацювати бригадівцям, бо складали монолітні
деталі, чимало нових технологій впроваджувалось, таких, як процес дернування
отворів, їх розкатка, а ще було багато
композитних матеріалів.
Таким непростим став трудовий шлях
одного з найкращих на заводі «АВІАНТ»
складальників-клепальників цеху 18 Миколи Анатолійовича Дубенка. Микола
Дубенко частий гість у редакції радіо, заходить завжди з слушними пропозиціями
щодо вітання іменинників, бо добре знає
людей, свого часу вчився у них, а зараз
сам ділиться набутим досвідом.
Н. КОВАЛЬ, кореспондент
радіопрограми «Імпульс» ДП КиАЗ
«АВІАНТ», Фото В. Чернікова
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Наука стирает границы
С утра 12 мая в «Горизонт» приезжали участники П Международной молодежной научно-технической конференции авиамоторостроительной отрасли «Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологии», посвященной 90-летию выдающихся отечественных авиадвигателестроителей Василия Ивановича Омельченко и Александра Сергеевича Красникова.
Форум впечатлил численностью:
145 молодых ученых и специалистов из
Украины и России представляли свои
альма-матер, предприятия и НИИ. Рядом с ними – старейшина отечественного авиадвигателестроения президент
АССАД Виктор Чуйко, ректор ЗНТУ
Сергей Беликов, зав.кафедрой этого университета профессор Алексей
Качан, референт президента нашего
завода Александр Колодезный, руководители служб и управлений «Мотор
Сичи».
Успешному проведению конференции старт дал уже первый день,
когда оргкомитету и в первую очередь
Василию Хвостаку, молодежному
лидеру завода, удалось с помощью гостеприимного персонала «Горизонта»
и его директора Сергея Вайло четко и
оперативно разместить  гостей. Так что
к открытию конференции все успели
отдохнуть (скажем, путь из Омска или
Уфы был неблизким) и осмотреться.
Ну, а само открытие сразу настроило всех на работу. Тон задал Виктор Михайлович Чуйко, президент
АССД. Он отметил неизменную позицию председателя совета директоров
«Мотора» Вячеслава Богуслаева и
всего  заводского коллектива  в сохранении преемственности   поколений,
создании условий для становления молодых инженерных кадров,   научным
исследованиям, рационализаторству и
изобретательству молодых специалистов. «Именно «Мотор Сич», - подчеркнул В.М.Чуйко, - стал инициатором
проведения 1 международной молодежной научно-технической конференции, которая прошла в мае прошлого
года здесь же, в «Горизонте», в рамках
столетия предприятия, занимающего
лидирующую позицию в авиадвигателестроения отечественной авиации».
И напомнил, что без притока молодых
ученых и итээровцев-прикладников
в отрасль не стоит рассчитывать на
успех.
Часть этих молодых, причем, уже
успевших заявить о себе, как о людях
творческих,  и съехались в Алушту. А
накануне им пришлось крепко поработать: разрабатывались темы докладов,
были консультации, а иногда и споры
с руководителями, потом  сборы в дорогу, для многих – дальнюю,  которую
они осилить сами, без помощи своих
предприятий, материально не смогли
бы. Но игра, как показала конференция,
стоила свеч!  
Само собой, отраслью обязательно
будут использованы те предлагаемые
решения молодых специалистов, которые ученые мэтры высоко оценили на
алуштинской конференции. Подробно
излагать доклады-победители – задача не для газеты. Тут все карты в руки
специальным изданиям. А вот о другом эффекте, на мой взгляд, ни чуть не
меньшем, хочется сказать.
Собравшись в «Горизонте» под
крылом «Мотор Сичи», пермяки и
уфимцы, москвичи и одесситы, запорожцы и саратовцы ничем и никем не
были разделены. Представители поколения, взрослевшего уже после исчезновения Советского Союза, были
едины в том, что одинаково относились
к миру вообще и миру между нашими
теперь разными странами. Были едины
в том, как необходимо авиации обновление в техническом оснащении производства и лабораторий их вузов, доступ
к последним исследованиям и   сама
возможность их проводить. Проблемы
у всех оказались близнецами-братьями:
зарплата, нулевая перспектива приобретения жилья, сомнения в твердости
их правительств на счет необходимости
отечественного авиастроения. Об этом
ребята говорили и в интервью, и на последнем итоговом заседании. Говорили
без надрыва и истерики, как и подобает

людям взрослым и ответственным. Но
слушать их, глядя на юные лица, честное слово, было горько. Потому что сто
раз правы эти такие перспективные, такие способные парни и девушки, которым, помоги чуть-чуть государство, по
плечу будут самые сложные задачи.
Тут, пожалуй, уместно будет дать
слово участникам конференции. И первым по праву будет президент АССАД
Виктор Михайлович Чуйко:
—Хорошее, я бы назвал его «правое» дело начал Вячеслав Богуслаев,
поддержав идею молодежной конференции. Он опять выступил инициатором укрепления связей между
работниками авиаотрасли. Но если в
начале 90-х Вячеслав Александрович
был в центре возобновления  содружества, партнерства с коллегами из российских предприятий, работающих в
авиастроении, и благодаря ему удалось
сохранить сотрудничество авиадвигателестроителей, то теперь Богуслаев
помогает становлению молодой смены.

происходило, уровень подготовки ребят и их готовность работать укрепило
во мне мысль, что рамки молодежного
форума надо расширять. Еще не знаю,
как, но обязательно буду участвовать,
привлекать всех членов АССАД к молодежному творчеству. Потому что это
и есть работа на перспективу. Равно как
тандем науки и производства в авиадвигателестроении. А ведь тут именно
это и было продемонстрировано. Вопреки политическому противостоянию.
Но политические ветры переменчивы,
а связь, сотрудничество российских
и украинских моторостроителей неизменно. Так было. И так есть, что
доказывает состав участников этой
конференции, ее тональность, ее нравственность.
Ректор ЗНТУ, старейшего запорожского вуза, «машинки», давшей старт в
большую жизнь львиной доле специалистов и руководителей «Мотор Сичи»,
в том числе двух последних директоров
– Василия Омельченко и Вячеслава

Рабочий момент

Хотя у него на заводе эта работа никогда не прекращалась. Даже в труднейшие первые постперестроечные годы
тут находили возможность обучать детей кадровых заводчан в профильных
вузах, потом мудро опекать выпускников в цехах и подразделениях, вплоть
до поддержки повышенной зарплатой,
которую молодой специалист получал
первые три года. Это – критическое
время, показывающее соответствие
вновь испеченного инженера, технолога или конструктора к работе на таком
предприятии, как ОАО «Мотор Сич».
И не удивительно, что именно «Мотор
Сич» задает тон на конференции: его
представители получили больше всех
отличных и хороших оценок за свои доклады. Эта конференция, все, что здесь

Президиум Конференции

Богуслаева, профессор Сергей Борисович Беликов:
—Абсолютно согласен с Виктором
Михайловичем. Тандем, как он точно
выразился, науки и производства запорожские моторостроители и наш вуз
начали давно. И, главное, никогда не
прекращали сотрудничать. Более того,
это сотрудничество при Вячеславе
Александровиче Богуслаеве приобрело
мощный и целенаправленный вектор:
мы готовим специалистов для предприятия, а завод вносит свои коррекции в
перечень требуемых специальностей,
всячески помогая университету укреплять материальную базу для их обучения. И вот теперь новая форма работы
с молодыми специалистами – международная конференция, уже вторая по

счету. Я присутствовал и на первой.
Потому могу сравнивать. И утверждаю,
что уровень подготовки, разнообразие
тем научных работ выросли. Уже сам
факт того, что только что стартовавшие в производстве или науке молодые
ребята пробуют себя перед грамотной
аудиторией, обязательно скажется. Тут
кто-то дебютирует в своих творческих
поисках, кто-то уже почувствовал его
вкус   и получил результат. А все вместе утвердились в  своей причастности
к будущему одной из самых уважаемых, наукоемких и передовых отраслей – авиадвигателестроению. Уверен,
ребята обрели новых союзников в том
деле, которое, и этого я желаю от всей
души, станет их поприщем. И очень хорошо, что тут помощь к ним приходит
от таких корифеев моторостроения, как
Чуйко, Богуслаев, Муравченко.
Референт председателя совета директоров «Мотор Сичи» Александр
Трофимович Колодязный:
—Аналогичное впечатление о возросшем уровне, продемонстрированном участниками П Международной
молодежной конференции, и у меня.
Это не может не радовать. Это подтверждает, что именно так и следует
двигаться нам всем. Я имею в виду сотрудничество украинских и российских
моторостроителей. Кстати, тут ведь говорили не только о работе, разбирались
не в одних докладах…Молодежь, как
это ей и свойственно, общалась легко.
Понимание абсолютное. Проблемы
аналогичные. Разве что у наших, моторовских, на одну станет меньше: руководство предприятия готовит сегодня
проект многоэтажного дома в призаводском районе, в котором квартиры
по льготному кредиту получат молодые моторостроители. Очень надеемся, что это начало. Успешной работе и
на производстве, и в науке добротная
социальная программа, т.е. зарплата,
жилищные условия, возможность заниматься спортом, самодеятельностью,
возможность хорошо отдыхать только
помогут. Это – аксиома.
Молодежный лидер ОАО «Мотор
Сич» Василий Хвостак, который вместе со своим активом крепко поработал
во время подготовки и проведения конференции:
—Сейчас, когда все уже позади,
могу сказать, что мы завод, Вячеслава
Александровича, поверившего и доверившего нам во второй раз такое ответственное мероприятие, не подвели.
Научную и экономическую ценность
от идей и предложений участников
конференции комментировать не берусь…Это дело специалистов. А вот
дружелюбие и понимание, царившие
здесь, взаимный интерес друг к другу
и к авиадвигателестроению, не заметить нельзя. Нельзя и забыть… Но мы

уже решили с легкой руки Виктора
Михайловича Чуйко, а еще раньше
– Вячеслава Александровича Богуслаева, что молодежные конференции
станут ежегодными, а география участников будет расширяться.
…В моем блокноте почти два десятка блиц-интервью с победителями
П Международной молодежной конференции и просто ее участниками. Они  
похожи друг на друга. Да, разные страны и города, разные научные школы.
Но говорили ребята слова-синонимы
в адрес организаторов - ОАО «Мотор
Сич», ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс»,
ЗНТИ, председателя оргкомитета профессора Алексея Яковлевича Качана,
пансионата «Горизонт», дизайнеров и
печатников завода, подготовившим солидный пакет документов для работы:
«Спасибо! Вы – молодцы, что собрали,
объединили нас, показали, как и над
чем работают наши коллеги. Если пригласите на следующий год, обязательно
приедем. И новые доклады подготовим.» Было еще кое-что общее у этой
умной и дерзающей молодежи: половина из них никогда не были в Крыму,
следовательно, в Украине. Вторая половина ни разу не видела Москву, Питер.
И подавляющее большинство понятия
не имеет, как это – летать на самолете.  
На билет, увы,  не заработали…
Тем более пусть живет и набирает
обороты конференция, объединяя молодежь, все-таки выбравшую служение
авиации. Вот если бы не было молодых
умов и рук на нашем заводе, в отрасли
вообще, тогда ни о какой конференции
и речь не велась бы. Впрочем, об отечественной авиации вскоре тоже пришлось бы забыть.
Хорошо бы это понять тем высоким чинам в наших странах, от кого
мы так долго и терпеливо ждем понимания.
Валентина ЕЛКИНА,
главный редактор газеты
«Мотор Сич»
P.S. Что касается победителей,
иными словами – самых признанных
на П Международной молодежной
конференции, наших, моторовских
и прогрессовцев, было больше всех.
И хотя первые места, а их было несколько, в соответствии с направлениями – сугубо конструкторские,
технологические, металлургические,
агрератные и т.д., уехали в Уфу и
Москву, Пермь и Омск, в фирмы «Туполев», им.Чернышова. в ЦИАМ и
ВИАМ, большой успех имели работы
технолога 21 цеха Зинаиды Ивченко с
коллегами из ЗНТУ, Сергея Куралеха
из «Прогресса» и еще не менее двух
десятков молодых специалистовзапорожцев.
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Спорт и труд рядом идут
Развитию спорта на
предприятиях, входящих в
состав корпорации «ФЭД»,
традиционно
уделяется
много внимания. Ежегодно
на базе областного спортивного общества «Украина»
КДЮСШ «Темп» и стадиона «Динамо» за право быть
сильнейшим в спорте соревнуются команды Харьковского машиностроительного
завода «ФЭД», Волчанского
агрегатного завода, Харьковского агрегатного конструкторского бюро. В этом
году к ним присоединилась
команда ОАО «Корпорация
«ФЭД».
Представители самых
разных производственных
профессий соревновались
в таких видах спорта, как
шахматы, шашки, армрест-

линг, поднятие гири, футбол,
легкая атлетика, настольный
теннис и, конечно же, любимой многими игре в домино.
Надо отметить, что дух
соперничества охватил все
без исключения команды. Но
это был здоровый дух соревнования, добрый в общении
между людьми, дух, который
всегда способствует налаживанию более тесных связей
между родственными предприятиями. Торжественно
открывая шестую спартакиаду предприятий корпорации «ФЭД», председатели
профсоюзных
комитетов
«ФЭДа», ВАЗа, ХАКБ: В.В.
Тындик, А.А. Лукащик и
С.И. Гордиенко, председатель правления корпорации
«ФЭД» В.В. Попов отмечали, что спартакиада – это
поистине спортивный праздник для всех коллективов. И
эту традицию надо поддерживать, вовлекая в занятия
спортом  как можно больше

молодежи.
Спартакиада
прошла
на хорошем организационном уровне и при теплой,
солнечной погоде. Ничто не
омрачило настроение соревнующихся.

Как рассказал главный
судья соревнований Н.И.
Ревенко, в легкой атлетике
лучшие результаты показали спортсмены Волчанско-

го агрегатного завода. Игра
в футбол волчанцам также
принесла победу, команда
ВАЗа вышла на первое место. В настольном теннисе,
армспорте и в соревновании

<<<рейтинг

по поднятию гири весом 24
килограмма сильнейшими
признаны спортсмены завода «ФЭД», занявшие первые
места. Лидерами в шашках
и шахматах стали также
игроки из Волчанска. А вот
настольная игра домино,
которая очень популярна
на всех предприятиях корпорации, в лидеры вывела
команду ОАО «Корпорация
«ФЭД», которая обыграла
ХАКБ – победителя последних лет в этом виде спорта.
Профессионалам по игре в
домино из ОАО «Корпорация «ФЭД» присудили первое место. Хорошую игру в
футбол продемонстрировала
своему сопернику команда
Харьковского агрегатного
конструкторского бюро. Она
обыграла команду завода
«ФЭД», но проиграла волчанцам.
Подсчитав набранные
очки, судьи   распределили
места в такой последовательности: первое место
в общем зачете присудили команде Волчанского

агрегатного завода, второе
- команде Харьковского машиностроительного завода
«ФЭД», третье место заняла
команда Харьковского агрегатного
конструкторского

бюро и четвертое – команда
ОАО «Корпорация «ФЭД».
Поддержать боевой дух
своих спортсменов и поздравить с состоявшимся
спортивным праздником на
базу «Темп» также приехали президент корпорации
«ФЭД», директор ГП ХМЗ
«ФЭД» А.А. Жданов, главный конструктор, директор
ХАКБ В.А. Матусевич, заместитель директора ВАЗа
С.В. Сорокин. На торжественном закрытии шестой
спартакиады они вручили
капитанам команд кубки и
денежные премии. По мо-

ские спартакиады по восьми
видам спорта. Поэтому, сегодняшняя победа нашей команды – это сдача экзамена
на результат: что мы сделали
за год, чего достигли».
Впереди
у
многих
спортсменов еще одно ответственное
испытание
– участие в Спартакиаде
предприятий авиационной
отрасли, которая пройдет с
3 по 7 июня в Алуште. Ее
организует ЦК Профсоюза
авиастроителей
Украины  
при финансовой  поддержке
авиационных предприятий
страны. И хотелось бы по-

Директор ГП ХМЗ «ФЭД» А.А. Жданов вручает кубок победителя капитану
команды Волчанского агрегатного завода

бильной связи   команду
Волчанского агрегатного завода от всей души поздравил
директор этого предприятия  
А.А. Антоненко.
«Наши
спортсмены
очень стремились к победе, сказал в интервью заводской
газете «Фэдовец» председатель профкома Волчанского агрегатного завода А.А. Лукащик. - За шесть
лет мы во второй
раз стали победителями. Команду из
33 человек представили люди разных
возрастов и самых
разных профессий.
В них присутствовал
спортивный
интерес, энтузиазм,
желание побороться
за победу. Я думаю,
что все участники
спартакиады были
одержимы этой идеей. Спорту на предприятии уделяется
большое внимание,
ежегодно мы проводим внутризавод-

желать всем участникам этого мероприятия, независимо
от их представительства,
успехов в спорте и труде.
Ведь недаром говорят: спорт
и труд рядом идут.
И. ПИДЯК, главный редактор газеты «Фэдовец»
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бути регіональні, комунальні та
державні (галузеві) та багатотиражні
друковані ЗМІ.
Конкурс проводиться в таких номінаціях:
- серед регіональних ЗМІ;
- серед комунальних ЗМІ;
- серед державних (галузевих) ЗМІ;
- серед багатотиражних ЗМІ.
Бажаючі взяти участь у конкурсі

Поштова адреса редакції:
01012, м. Київ,
Майдан Незалежності, 2.
Тел. 279-16-45.
Факс 278-86-81.
aviabudivnyk@narod.ru

—ДП “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”, м. Харків (директор – Жданов О.А., голова ПО ПАУ
–Тиндік В.Т.);
—ЗАТ
«Науково-виробничий
комплекс «Дніпроспецмаш», м.
Дніпропетровськ (голова правління
– директор Кравченко О.В., голова
ПО ПАУ Завгородній В.А.);
—ДП «ДержККБ»Луч», м. Київ (генеральний директор – генеральний
конструктор – Коростельов О.П.,
голова ПО ПАУ – Малий Л.І.).

б) за рівнем загрузки працюючих:
—ДАХК
“Артем”(102,64%);
ВАТ “ВАЗ”(101,9 %); ДП “ХМЗ
“ФЕД” (100,47%); ТОВ “Металеві
меблі”(123,2 %) ; ТОВ “Київавіапроект” (114,89%);
в) за збереженням (зростанням) чисельності працюючих:
—дочірнє підприємство ВАТ “Мотор Січ” - ГМехЗ (+8,85%); ЗАТ
“Науково-виробничий комплекс
“Дніпроспецмаш”(+ 7,58 %), ВАТ
“Авіаконтроль” (+4,14%);
г) за рівнем середньомісячної заробітної плати:

можуть надсилати відповідні матеріали до 31 грудня 2008 року на адресу Федерації профспілок України з
приміткою «На конкурс» (01012, м.
Київ, майдан Незалежності, 2), зазначивши повну назву видання, його
поштову та електронну адреси, прізвище, ім'я та по батькові й контактний телефон особи, відповідальної
за участь видання у конкурсі.

Видруковано в
ТОВ “Видавнича компанія “КИТ“
м. Київ, вул. Фрунзе, 19-21.
Виходить двічі на місяць.
Наклад: 2500 примірників.

—ВАТ “Вовчанський агрегатний
завод”, м. Вовчанськ, Харківської
обл. (директор – голова правління
Антоненко О.А., голова ПО ПАУЛукащик А.О.);
—ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя
(Президент,голова Ради директорів
– Богуслаєв В.О., голова ПО ПАУ –
Труш М.І.);
—ДАХК “Артем”, м. Київ (президент
– голова правління Смаль С.М., голова ПО ПАУ Кельїн О.Д.);
—ДП “АНТК імені О.К. Антонова”,
м. Київ, (генеральний конструктор
Ківа Д.С., голова ПО ПАУ Буслаєв
В.О.).
—ВАТ “УкрНДІАТ”, м. Київ (директор – голова правління - Кривов
Г.О., голова ПО ПАУ – Урбанська
Т.М.

а) за обсягами товарної продукції
(виконаних робіт):
—ДП “МФ “Артем”; ВАТ “УХЛмаш”; ДП”ДержККБ”Луч”;

Довідкова інформація за телефонами: 278-42-28, 279-30-96
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Переможцями Рейтингу (перші
місця у своїх групах підприємств)
стали:

Щодо підсумків роботи за окремими
показниками Рейтингу, то найкращих результатів у I кварталі 2008
року досягли, по своїх групах підприємств:

Федерація профспілок України проводить конкурс на краще висвітлення в регіональних, комунальних, державних (галузевих) і багатотиражних ЗМІ проблем захисту соціально-економічних прав працівників.
профспілкового членства, посилення взаємодії профспілкових органів
із засобами масової інформації.
Зазначений конкурс буде проведено упродовж травня-грудня 2008
року. Організаційне забезпечення
проведення конкурсу покладено на
аналітично-інформаційне управління апарату ФПУ.
Учасниками конкурсу можуть

Підбито
підсумки
соціальноекономічної діяльності, за рейтинговою оцінкою, підприємств і організацій авіаційної промисловості України
за І квартал 2008 р.

Призерами Рейтингу (другі та треті
місця) відповідно стали:

<<< до уваги багатотиражних ЗМІ

галузі

Цей конкурс проводиться ФПУ
з метою популяризації у ЗМІ діяльності ФПУ, її членських організацій,
зокрема і Профспілки авіабудівників України, спрямованої на захист
трудових та соціально-економічних
прав працівників, висвітлення роботи первинних профспілкових організацій, формування позитивного іміджу профспілок, сприяння мотивації

Визначено
переможців
рейтингу

Реєстраційне свідоцтво: КВ
№11645516
від 15.08.2006
Підписано до друку 30.05.2008
Замовлення № 9

—ДАХК “Артем” (2082,78 грн); ВАТ
“Потенціал” (2409,19 грн); ТОВ
“Київавіапроект” (3935,46 грн);
Заборгованість по виплатах заробітної плати, станом на 01.04.2008 р. ,
мали три підприємства галузі:
—ДП “НДІ АПС” (в середньому
15198,37 грн на 1 працюючого);
—ВАТ “ЩЕМЗ” (в середньому
95120,00 грн на 1 працюючого);
—ХДАВП (в середньому 3203,02
грн на 1 працюючого).
Відділ соціально-економічного
захисту виконавчого апарату
ЦК ПАУ

