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<<<інтерв’ю

Варто сказати, що жоден з українських по-
літиків не виступає проти збільшення держав-
ного фінансування авіабудування. Всі розумі-
ють: гордість країни – літакобудування – має 
бути збережена попри будь-які політичні об-
ставини й економічні негаразди.

Як вірно під час брифінгу зазначив Пре-
зидент Асоціації підприємств авіаційної про-

мисловості «Укравіапром»  Валерій Шмаров 
державі варто дбати не лише про збереження 
історичних пам’яток, наприклад таких, як Ба-
турин, але й думати про стратегію розвитку 
країни, невід’ємною частиною якої є авіабу-
дування.

Серед всіх виступаючих найбільш яскра-
вим був виступ генерального конструктора 

ДП «Івченко-Прогрес» Федора Муравченка. 
Він зазначив, що ДП «Івченко-Прогрес» та 
ВАТ «Мотор Січ» вже утворили корпорацію 
«Івченко». Він підтримує кроки Уряду і Мініс-
терства промислової політики, направлені на 
переформатування діючого концерну «Авіація 
України» у концерн «Антонов», назвавши ни-
нішній склад концерну «окрошкою», куди до-
дали другу страву, крім того полили горілкою, 
компотом і кавою. Цим прикладом Федір Му-
равченко дав зрозуміти, що кожен напрямок 
діяльності авіапрому може ефективно працю-
вати лише за умов об’єднання підприємств за 
цими напрямами.

Федір Муравченко також зазначив, що не 
може не викликати задоволення той факт, що 
діючий Уряд передбачив певні кошти для фі-
нансування підприємств галузі. Ці кошти не 
лише передбачені на папері, підкреслив він, 
але й вже почали надходити до підприємств. 
На його думку, це лише перші кроки назустріч 
вітчизняному авіапрому, які має здійснити 
держава. 

Генеральний конструктор АНТК імені О.К. 
Антонова Дмитро Ківа у виступі зупинився 
на питаннях створення концерну «Антонов», 
до складу якого мають увійти АНТК «Анто-
нов», ХДАВП, ДП КиАЗ «Авіант» і ДП «410 
завод цивільної авіації». Він також окреслив 
шляхи співробітництва українського авіапро-
му з іноземними колегами і в першу чергу з 
Росією. Як Дмитро Ківа, так і його колега, ке-
рівник Воронезького авіаційного об’єднання 
О.М. Шушпанов, вважають, що співробітни-
цтву українських та російських авіабудівників 
– бути. І жодні політичні негаразди не стануть 
завадою цьому.

Міністр промполітики також додав, що пи-

<<<офіційно

Авіасалон відбувся
VI Міжнародний авіасалон «АВІАСВІТ ХХІ» відбувся, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію в галузі авіабудування. Напе-
редодні авіасалону Міністр промислової політики України Володимир Новицький спільно з керівниками ведучих підприємств галузі 
провів спільний брифінг в Національному авіаційному університеті. Міністр зазначив, що на галузь цього року передбачено виді-
лення значних коштів, в першу чергу для серійних заводів – ХДАВП та ДП «Київський авіаційний завод «Авіант». Він також звернув 
увагу присутніх журналістів на те, що в наступному році планується збільшити фінансування галузі орієнтовно біля 2 млрд грн.

Міністр промислової політики України Во-
лодимир Новицький напередодні роботи VI 
Міжнародного авіасалону «Авіасвіт ХХІ» надав 
коментар газеті «Авіабудівник України». Пропо-
нуємо вашій увазі відповідь міністра на запитання 
редакції.

— Прикро констатувати, що така важлива 
подія, як VI Міжнародний авіасалон «Авіасвіт 
ХХІ» відбувається на фоні кризових явищ, які 
охопили підприємства авіабудування. Зокрема, 
Ви чудово знаєте, що на ХДАВП не виплачу-
ється своєчасно заробітна плата, має місце за-
боргованість. Така ж сама ситуація на заводі 
«Авіант», а це орієнтовно по 5 тисяч працівни-
ків на кожному заводі. До цих підприємств при-
єдналось ДП «Завод 410 ЦА», де біля 1400 пра-
цівників – там заробітна плата не виплачуєть-
ся з квітня. Звичайно, що висококваліфіковані 
працівники звільняються і рано чи пізно, галузь 
може постати перед проблемою того, що ми 
не зможемо будувати літаки. І до наступно-
го авіасалону галузь може просто не дожити. 
Хотілося б, щоб Ви озвучили власну точку зору 
на ці питання, а також позицію Уряду і Мініс-
терства та які оперативні заходи Ви плануєте 
вжити для того, щоб подолати ці явища?

— Те, що ви перерахували – це одна з проблем, 
яка витікає з того фінансово-економічного стану, 
того рівня господарювання, яке буле на тих під-
приємствах галузі. Саме це і призвело до такої си-
туації. Що Уряд в цьому плані робить, які заходи 
вживає? В першу чергу в Держбюджеті закладено 
відповідні фінансові ресурси. Якби ми отримали 
можливість скористатися цими ресурсами – 250 
млн грн., які передбачаються: 150 млн грн. для 
ХДАВП і 100 млн грн. для ДП «КиАЗ «Авіант» 
і зміни до Держбюджету були би прийняті і до-
датково дали б можливість залучити біля 500 млн 
грн. кредитних ресурсів, то це б дало можливість 
закупити комплектуючі, частково використати ко-
шти, у тому числі і на погашення заборгованості 
або виплату поточної заробітної плати і починати 
заробляти. Поки що на даний час нічого не виро-
бляється. Працівники є, зарплату їм із затримкою 
виплачують, а от продукції, яка виробляється, 
явно недостатньо, щоб вирішувати поточні спра-
ви.

Така ситуація в цьому році. На наступний рік 
передбачаються в проекті Держбюджету достат-
ньо великі кошти, які дозволять забезпечити ви-
конання Державної програми літакобудування. 
Є відповідні розрахунки і у Мялиці – керівника 
ХДАВП, і у Козорєзова – «Авіант» - ці плани ми 
розглядали: що продати, як завершити будівни-
цтво і поставити продукцію, і отримати кошти. 
Справа у тому, що на ХДАВП знаходяться біля 19 
літаків, які знаходяться в різній стадії завершення 
будівництва. Якщо вдасться завершити будівни-
цтво цих літаків і продати їх, то це надасть змогу 
отримати ресурси. Необхідно якомога скоріше 
запустити цей процес. На жаль, він стримується. 
Ми розраховували на інше. Але держава сьогодні 
необхідні ресурси для галузі запланувала і певні 
кошти виділяє в певній мірі по програмі літако-
будування. Для ХДАВП це складає приблизно 35 
млн грн. – на розвиток бази, закупівлю відповід-
ного обладнання.

Але ви правильно говорите. Дійсно необхідні 
оперативні заходи. Оперативні заходи – це  захо-
ди, які допоможуть найти кредитні ресурси, поки 
ми не отримаємо бюджетні кошти. І цим питан-
ням займаються. І, звісно, необхідно добудовува-
ти те, що цього потребує. Поки що у нас немає 
іншого шляху. 

В ваших словах є сенс – якщо за два наступні 
роки ми нічого не зможемо зробити, то така ситу-
ація може настати. Але цього не можна допусти-
ти. Сьогодні є хороша основа в наших фінансових 
планах, яка дозволить на наступному авіасалоні 
бачити продукцію вітчизняних підприємств, які 
працюють ефективно і випускають літаки, не 
один-два в рік, а щомісяця. Таке завдання наразі 
перед нами стоїть. Іншого шляху у нас не має.

Міністру промислової 
політики України 
НОВицьКОМУ В.С.

Про проведення загальногалузевої 
Акції протесту авіабудівників 
України

Шановний 
Володимире Станіславовичу!

Президія Центрального Комі-
тету Профспілки авіабудівників 
України 24 вересня п.р. прийняла 
рішення про проведення у жовтні 
п.р. Всеукраїнської загально-
галузевої Акції протесту авіабу-
дівників України під девізом “За 
майбутнє вітчизняної авіації”.

Рішення про проведення Акції 
вмотивоване відчутним погіршен-
ням ситуації в галузі – авіаційній 
промисловості України: зменшен-
ням обсягів виробництва і вироб-
ничої загрузки працюючих, па-
дінням чисельності працюючих, 
подальшим нарощуванням боргів 
по заробітній платі і виникненням 
нової заборгованості, тривалим 
невирішенням кризових фінан-
сових, управлінських, кадрових 
проблем на ряді провідних під-
приємств галузі – Харківському 

державному авіаційному вироб-
ничому підприємстві, Київсько-
му заводі “Авіант”, заводі 410 
цивільної авіації, Державній 
акціонерній холдинговій компа-
нії “Артем”, у Феодосійському 
НДІ аеропружних систем тощо.

Як наслідок погіршення ситуа-
ції в галузі, посилився відтік кадрів 
– за останні півроку чисельність 
працюючих зменшилась майже 
на 3 тис.чол. Оголюються ви-
робничі дільниці, структурні під-
розділи підприємств, з’являється 
загроза знищення цілих підпри-
ємств (Конотопський механічний 
завод ХДАВП).

Чисельні державні рішення по 
галузі (постанови Кабінету Міні-
стрів, рішення Ради національної 
безпеки і оборони, Укази Пре-
зидента України) або не викону-
ються взагалі, або не приносять 
позитивного результату. При цьо-
му вирішення багатьох назрілих 
проблем різного рівня складності 
безпідставно затягується.

Значна частина невирішених 
питань залежить від Міністерства 
промислової політики. Як прикла-
ди, можна навести:
— кількарічне невиконання 
зобов'язань Мінпромполітики 

за Галузевою Угодою (п.п.3.2.7., 
3.2.8., 3.2.9., 3.2.10., 3.3.6., 3.3.9., 
4.3.3., 5.1.24., 8.1.4., 8.1.13.);
— нереагування міністерства на 
обґрунтовані звернення підпри-
ємств галузі, підтримані Проф-
спілкою (ДП «ВіАЗ», КП «Радіо-
вимірювач», ВАТ «Мукачівський 
завод «Точприлад»);
— формальна відписка мініс-
терства на доручення Прем'єр-
міністра України за підсум-
ками зустрічі з профспілками 
оборонно-промислового комплек-
су від 27.05.2008 р.

Шановний 
Володимире Станіславовичу!
 

Ми вдячні Вам за Вашу осо-
бисту стурбованість і постійну 
увагу до проблем галузі, за той 
рівень соціального партнерства, 
який у нас налагодився на рівні 
керівництва міністерства.

Разом з тим нас турбує той 
факт, що на рівні відповідальних 
працівників міністерства такого 
партнерства, як і раніше, бракує. 
Часто Профспілка не інформуєть-
ся і не запрошується до проведен-
ня важливих для галузі заходів, її 
представники не залучаються до 

підготовки документів з питань, 
що зачіпають інтереси найма-
них працівників. Ми вважаємо, 
що така негативна практика не в 
останню чергу впливає на при-
йняття багатьох актуальних і 
принципових для галузі рішень – 
на нашу переконаність, не зовсім 
обґрунтованих і достатніх!

Враховуючи викладене, про-
понуємо провести в Мінпромпо-
літики, за Вашим головуванням, 
зустріч-нараду з керівниками під-
приємств галузі, за участю пред-
ставників галузевої Профспілки 
(в т.ч. голів первинних профспіл-
кових організацій), де розглянути 
і визначити шляхи і терміни ви-
рішення назрілих проблем. Таку 
зустріч просимо провести не піз-
ніше 15 жовтня п.р.

На нашу думку, до участі в зу-
стрічі необхідно запросити пред-
ставників всіх підприємств, які 
мають відношення до авіаційної 
тематики. ЦК Профспілки гото-
вий взяти участь у формуванні 
складу учасників зустрічі, перелі-
ку питань та підготовки проектів 
їх вирішення для розгляду.

З повагою, Голова Профспілки 
Я.В. Жугаєвич

Продовження - на 3 стор.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРОФСПІЛКИ

МІНІСТР  ВІДПОВІДАЄ



— Серед ключових було розглянуто питання 
про досвід первинних профспілкових організа-
цій в управлінні підприємствами на прикладі 
ПО ПАУ у ВАТ «Вовчанський агрегатний 
завод». Попередньо на підприємстві побувала 
робоча група Президії ЦК ПАУ, яка підготувала 
матеріали на засідання Президії ЦК щодо цього 
питання. Керівник ПО ПАУ на цьому підпри-
ємстві Лукащик А.О. – не тільки активний 
профспілковий лідер, але й очолює Наглядо-
ву Раду підприємства. Тому нам було цікаво 
вивчити досвід співпраці профкому і адміні-
страції підприємства, і побачити роль первин-
ки в управлінні підприємством. Це питання є 
актуальним для галузі, оскільки  найближчим 
часом багато з підприємств галузі можуть пе-
рейти на акціонерну форму власності. Тому за-
кріпити вплив профорганізації в таких умовах 
дуже важливо. Безумовно, що представництво 
первинки у Наглядовій Раді підприємства дає 
можливість контролювати звітність, безпосе-
редньо впливати на процеси. І це позитивно 
впливає на виробництво. В Рейтингу підпри-
ємство знаходиться серед лідерів і часто займає 
перші місця.

Позитивний досвід ПО ПАУ у ВАТ «Вов-
чанський агрегатний завод» було відмічено 
як робочою групою, так і учасниками засідан-
ня, про що ухвалено відповідну постанову. Ра-
зом з тим, ми б хотіли, щоб були реалізовані два 
пункти, які б посилили роль первинки на цьому 
підприємстві. Перший полягає у необхідності 
внесення змін до Статуту підприємства, де 
чітко передбачити, що представницькі функції 
трудового колективу здійснює ПО ПАУ. Другий 
пункт – це необхідність отримання міжнарод-
ного сертифікату соціальної відповідальності 
для кожного підприємства нашої галузі.

Участь працівників в управлінні підприєм-
ством реалізується через систему погодження 
наказів адміністрації з профкомом, функціону-
ванням КТС, комісій з охорони праці та соці-
ального страхування тощо.

Участь працівників в розпорядженні при-
бутків підприємств – це формування фінансо-
вих планів, це визначення соціальної складової 
цих планів, як використовувати прибуток під-
приємства тощо.

Участь працівників у розпорядженні влас-
ністю підприємства – це участь у корпоратиза-

ції і акціонуванні. У цього підприємства 70% 
акцій належить трудовому колективу.

Необхідно зазначити, що ситуація в галузі є 
критичною. Цю ситуацію обговорювали на за-
сіданні Президії ЦК ПАУ, будемо вивчати і під 
час засідання ЦК ПАУ у жовтні. Незважаючи 
на офіційні рішення та заяви щодо підтримки 
авіабудування, ухвалені на найвищому держав-
ному рівні, ситуація в галузі критична. За під-
сумками першого півріччя зменшились обсяги 
виробництва і це суттєво позначилось на соці-
альному становищі підприємств. Близько трьох 
тисяч працівників звільнилися з наших підпри-
ємств, незважаючи на те, що певні кошти ви-
діляються для підтримки підприємств, є певна 
робота, однак люди всеодно йдуть. Люди кра-
ще відчувають кризові явища у галузі – вони 
бачать, що зарплата не зростає, або не випла-
чується своєчасно. І які б золоті гори політики 
нам не обіцяли, від цього краще не стає.

Зважаючи на таку ситуацію, за ініціативою 
ПО ПАУ на ХДАВП було прийнято рішення 
провести галузеву акцію протесту з тим, щоб 
звернути увагу народних депутатів України, 
Президента та Уряду на необхідність перед-
бачити суттєве збільшення обсягів державного 
фінансування підприємств галузі  на наступний 
рік і внести зміни до Держбюджету-2008. 

Також до цього часу немає чіткої позиції 
щодо концерну. Ні його Статут, ні його кадри 
не відповідають вимогам часу. І головне, що всі 
розуміють цю проблему. Однак питання не зру-
шило з місця й досі.

Ми звернулися до Міністра промислової по-
літики, направивши до нього звернення, щоб 
він у повній мірі володів ситуацією і знав пози-
цію Профспілки. Знайдено порозуміння щодо 
необхідності проведення за участі Міністра 
термінової зустрічі-наради з керівниками під-
приємств і профактивом, де мають бути роз-
глянуті і визначені подальші шляхи, і терміни 
вирішення назрілих проблем.

Варто сказати, що на рівні Міністерства го-
туються проекти важливих для галузі рішень, 
однак до думки Профспілки часто не прислуха-
ються, а її представники навіть не залучаються 
до розробки таких рішень.

Президія ЦК ПАУ ухвалила рішення щодо 
проведення акції протесту і це рішення не під-
лягає обговоренню, а лише безумовному вико-

нанню. Всім профкомам направлені відповідні 
листи.

На засіданні Президії ЦК ПАУ традиційно 
було підбито підсумки виконання Галузевої 
Угоди на 2008 рік. Цього року, враховуючи, що 
діє Генеральна Угода, для нас передбачається 
велика імплементаційна робота.

Також було обговорено питання підготовки 
до з’їзду Федерації профспілок України, який 
відбудеться 11-12 грудня цього року. Крім ор-
ганізаційних питань щодо делегування учас-
ників з’їзду, також обговорені питання щодо 
вироблення позиції Профспілки щодо Статуту 
ФПУ, використання і збереження профспілко-
вого майна.

Також було проаналізовано стан виконання 
доручень Прем’єр-міністра України на підпри-
ємствах галузі за протоколом зустрічі з проф-
спілками ОПК. На жаль, змушені констатувати, 
що цей архіважливий для кожного трудового 
колективу, кожного підприємства документ не 
було сприйнято належним чином на підпри-
ємствах.

Було підбито підсумки участі збірної коман-
ди ПАУ у XV ювілейній міжгалузевій Спарта-
кіаді. Як не важко нашим підприємствам, але 
ми повинні активно розвивати спортивну робо-
ту  серед робітників. Ситуація на Спартакіаді 
продемонструвала, що нам є над чим ще пра-
цювати.

Дуже важливе питання, яке було обговорено 
на засіданні Президії ЦК ПАУ – це фінансуван-
ня газети “Авіабудівник України”. Газета вже 
відбулася. Її вже знають, читають члени Проф-
спілки, наші партнери, у т.ч. і закордонні.

Головне завдання ми вбачаємо у тому, щоб 
захистити фінансову основу газети. Головний 
редактор газети, редакція мають насамперед 
приділяти увагу творчим питанням, а не пере-
обтяжувати себе пошуком коштів. Тому на за-
сіданні ЦК ПАУ ми детально обговоримо цю 
ситуацію.

Ми глибоко переконані у тому, що інформу-
вання широкого загалу щодо ситуації в галузі, 
позитивно вплине на ухвалення правильних 
рішень в галузі. А це означає, що швидше ви-
йдемо з цієї кризової ситуації, про яку вже за-
значалось.

Записав Олександр ПАЛІЙ
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Виїзне засідання Президії цК ПАУ 
на Харківщині
23-24 вересня відбулося планове виїзне засідання Президії ЦК ПАУ у Харківській області. В ході засідання було розглянуто 
низку поточних питань. Голова ПАУ Ярема Жугаєвич за підсумками Президії ЦК ПАУ надав газеті «Авіабудівник України» 
коментар:

Держбюджет-2009, яким він буде?

При цьому факторами, що вплива-
тимуть на ці процеси, будуть:
 підвищення рівня мінімальної 

заробітної плати до прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб з 1 
січня  2009 року;
 подальше зростання ціни на ім-

портний природний газ;
 уповільнення темпів розвитку 

світової економіки (насамперед в 
країнах Європи та США);
 нестабільність на зовнішніх фі-

нансових та товарних ринках;
 збільшення відсотків на зовніш-

ній позичковий капітал.
Проект Держбюджету-2009 сфор-

мовано на основі макропоказників 
економічного та соціального розви-
тку, затверджених Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 10.09.2008 
№799.

Доходи бюджету
Формування проекту бюджету 

держави визначається макроеконо-
мічними показниками соціально-
економічного розвитку країни на 
відповідний бюджетний період і, в 

першу чергу, таким основним показ-
ником, як обсяг валового внутріш-
нього продукту.

При формуванні показників бю-
джету на 2009 рік враховувався но-
мінальний обсяг ВВП, який за про-
гнозними розрахунками Міністер-
ства економіки становитиме 1267,5 
млрд. грн. 

Прогноз доходів зведеного бюдже-
ту на 2009 рік, розрахований виходя-
чи з затверджених макропоказників 
та фактичних надходжень попере-
дніх років,  становитиме 372,5 млрд. 
грн. (29,4% ВВП), у тому числі по 
загальному фонду – 310,1 млрд. грн. 
(24,5% ВВП).

Видатки бюджету
Основними пріоритетами видат-

кової частини проекту бюджету, за 
твердженням Уряду, є видатки роз-
витку, міжбюджетні відносини та 
соціальний захист. 

Загальне фінансування видат-
ків розвитку в порівнянні з 2008 
р. збільшується на 44,6 млрд. грн. 

(79,5%) - до 100,7 млрд. грн. Такий 
крок Уряду не дозволить опонентам 
назвати даний проект бюджету «бю-
джетом проїдання», оскільки в ньому 
передбачено формування національ-
ної інноваційної системи, що має на 
меті загальнодержавну переорієнта-
цію на науково-технологічний варі-
ант економічного зростання, ство-
рення сучасних робочих місць

Ведучи мову про видатки розви-
тку, Уряд наголошує, що пріоритетом 
в цьому напрямку є фінансування 
освіти, науки та культури.

Так видатки зведеного бюджету 
на фінансування освіти зростуть на 
третину (з 57,5 млрд. грн. у 2008 році 
до 76,6 млрд. у 2009 році). 

Видатки зведеного бюджету на 
фінансування науки зростуть у 1,7 
рази з 4,3 млрд. грн. до 5,7 млрд. грн.

Наразі в питанні вирішення про-
блеми житла Уряд вирішив піти ін-
шим шляхом і передбачив у проекті 
бюджету збільшення коштів на  фі-
нансування іпотечного кредитування 
у 6 разів. 

Щодо пенсійного забезпечення та 
соціального страхування 

У проекті Закону України про Дер-
жавний бюджет на 2009 рік передба-
чається перерахувати раніше призна-
чені пенсії із застосуванням середньої 
заробітної плати в Україні за 2007 рік 
– 1197,91 грн. Перерахунку підляга-
тимуть пенсії, для розрахунку яких 
застосовувалась середня заробітна 
плата в Україні менше зазначеної 
величини. Пенсії в середньому під-
вищаться на 29 відсотків. Передба-
чається перерахувати не тільки пен-
сії, призначені відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», а й 
пенсії, призначені науковим праців-
никам відповідно до Закону України 
«Про наукову і науково-технічну ді-
яльність».

Недостатньо коштів передбачено 
Держбюджетом на 2009 рік для Фон-
ду соціального страхування на випа-
док безробіття для виплати допомоги 
по безробіттю для незастрахованих 
осіб. 

 Податкова соціальна пільга
    Виходячи з мінімальної заробітної 
плати на рівні прожиткового міні-
муму для працездатних осіб - 770 
грн. на місяць (з 01.01.2009 року) 
граничний розмір доходу, який дава-
тиме право на отримання податкової 
соціальної пільги становитиме 1080 
грн., а розмір податкової соціальної 
пільги – 385 грн. 

Підтримка вітчизняного 
виробництва 

Уряд визначив пріоритетні галузі, 
на підтримку яких планується виді-
лити певні кошти.

Видатки на підтримку авіабу-
дування зростуть в 2,8 рази. Уряд 
планує надати державні гарантії для 
українських авіапідприємств під кре-
дити на суму 1,5 млрд. грн. Підтрим-
ка ракетно-космічної галузі збіль-
шиться в 2,5 рази (з 367,5 млн. грн. в 
2008 р. до 913,6 млн. грн. у 2009 р.).

Вл. інф.

15 вересня ц.р., як і передбачено Бюджетним кодексом України, Уряд вніс до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 
рік». Відповідно до цього проекту розвиток української економіки у наступному році на відміну від поточного року відбуватиметься в більш складних зовнішніх та 
внутрішніх умовах.

Центральный Комитет Профсоюза 
авиастроителей Украины, редакция 
газеты «Авіабудівник України» выражают 
искренние соболезнования члену 
Центрального Комитета Профсоюза, 
Председателю первичной организации 
Профсоюза на ГП «Авиационный 
научно-технический комплекс имени  
О.К. Антонова» Буслаеву Валерию 
Алексеевичу в связи с невосполнимой 
утратой – смертью супруги Валентины 
Владимировны 22 сентября 2008 года.

Мы скорбим вместе с Вами, 
Валерий Алексеевич.

22-23 жовтня 2008 року відбудеться чер-
гове засідання Центрального Комітету 
Профспілки авіабудівників України
Засідання проходитиме у м. Києві, у 
Будинку профспілок.

<<<об’ява

Галузева угода-2009. 
Робота триває

26 вересня відповідно до плану роботи 
ЦК Профспілки авіабудівників України 
на 2008 рік в м. Києві відбулось перше 
засідання постійної комісії ЦК ПАУ з 
питань соціально-економічного за-
хисту, а 3 жовтня 2008 року – планове 
засідання комісії.  

Під час роботи комісії були розглянуті 
питання підготовки пропозицій до проекту 
Галузевої Угоди  на 2009 рік та вироблення 
позиції профспілкової сторони щодо Галу-
зевої Угоди-2009. Також розглянута діюча 
Генеральна Угода в контексті імплемента-
ції її норм до Галузевої Угоди-2009.

Комісія вивчила питання виконання до-
ручень Глави Уряди за наслідками про-
токолу зустрічі Прем'єр-міністра України 
Юлії Тимошенко з профспілками ОПК. 
Запропоновано внести низку доручень 
Прем'єр-міністра для виконання в Галузе-
вій Угоді-2009.

Наступне засідання заплановано на 
10.10.2008.

Відділ соціально-економічного захисту  
ВА ЦК ПАУ направив всім ПО ПАУ листи 
з проханням надати пропозиції до форму-
вання ГУ-2009.

<<<фінанси
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Авіасалон відбувся 
(продовження, початок. - на 1 стр. )

тання створення концерну «Антонов» має бути вирішено в найближчий час – протягом місяця плану-
ється ухвалення відповідного рішення Уряду.

Очікувалось, що на авіасалон прибудуть перші особи держави. Зокрема, у перший день роботи 
салону  мала прибути Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. Однак ні Юлія Тимошенко, ні 
Віктор Ющенко так і не відвідали авіасалон. Досить прикро, що у керівників держави не знайшлося 
часу це зробити один раз на два роки. 

Авіасалон урочисто відкрив Міністр промислової політики Володимир Новицький. Він спіль-

Если сравнить пред-
ыдущий авиасалон 
с ныне проходящим, 
то я бы сказала, что 
он несколько рас-
ширился. Больше 
представлено само-
летов. К примеру, на 
предыдущей выстав-
ке мы видели лишь 
экспериментальное 
оборудование Ан-
148. Сегодня мы уже 
видим пассажирские 
кресла и это очень 
нас радует. Мы на-
деемся, что в бли-
жайшем будущем мы 
сможем не только 
смотреть, но и летать 
на этих самолетах. 
Наш завод «ФЭД» 
представляет 42 
агрегата, т.е. есть и 
часть нашего вклада.

<<<бліц-інтерв’юно з Мінстром транспорту та зв’язку Йосипом Вінським 
оглянув деякі експозиції, зокрема АНТК імені О.К. Анто-
нова та корпорації «Івченко».

Згодом Міністри взяли участь у передачі першого літа-
ка Ан-148-100Б №01-01 Українській державній лізинговій 
компанії «Лізінгтехтранс». Вони оглянули літак. При тому 
залишалися там тривалий час, спілкуючись з керівником 
АНТК імені О.К. Антонова Дмитром Ківою. Компанія 
«Лізінгтехтранс» загалом замовила чотири таких літаки.

Міністр транспорту та зв’язку України Йосип Він-
ський залишився задоволений літаком, про що і повідо-
мив відразу журналістам. Є всі підстави сподіватися, що 
це - не останнє держзамовлення, а лише перший крок.

На самому авіасалоні були представлені понад 200 
підприємств з 22 країн. Серед них, крім України – Росія, 
США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина, Бе-
ларусь тощо. Свої експозиції на салоні представили біль-
шість підприємств вітчизняного авіабудування. 

Серед новачків авіасалону – ВАТ «АСК «Енергополіс», 
з якою наша Профспілка та ряд підприємств галузі успіш-
но співробітничають вже не перший рік.

Ключовою подією авіасалону завжди є демонстраційні 
польоти. І цього разу вони не стали винятком. У дні «від-
критих дверей», щоб побачити це яскраве видовище зби-
ралося багато людей – молодь, батьки з дітьми, ветерани. 
Нашій країні є чим пишатися. Чого тільки варті польоти 

легендарної “Мрії”! Широкому загалу були продемон-
стровані також польоти Ан-70, Ан-74, Ан-22 та інших 
літаків. Учасники салону із захопленням спостерігали за 
можливостями літаків. Особливо це стосувалося надваж-
кого 640-тонного Ан-225-100 «Мрія».

На виставці побували Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, 
заступник Голови ПАУ Юрій Єфремов, голови ПО ПАУ 
на ХДАВП Михайло Погорєлов та ДП «ХМЗ «ФЕД» 
Володимир Тиндік разом з профактивом своїх підпри-
ємств. 

Голова ПАУ у перший день виставки провів низку ді-
лових зустрічей з керівниками підприємств галузі.

Для профактиву Харківщини екскурсію по авіасалону 
провів В’ячеслав Заярін, журналіст, відомий історик і 
експерт у галузі авіабудування.  

Особливе захоплення у делегації з ДП «ХМЗ «ФЕД» 
викликав літак Ан-148, адже у ньому є чимало комплекту-
ючих виробництва заводу «ФЕД». 

До інших літаків ми ставимося як вже до своїх дорос-
лих дітей, а Ан-148 – це для нас як малюк, якому ще до-
ведеться побачити світ – так прокоментувала це одна із 
учасниць делегації заводу «ФЕД».

До зустрічі на наступному, сьомому авіасалоні «Авіа-
світ ХХІ»!

Олександр ПАЛІЙ
Татьяна Попова, зам. нач. отдела главного конструктора ГП 
«ХМЗ «ФЭД», зам. председателя цехкома



Якщо працівник з якихось причин не ско-
ристався своїм правом на щорічну відпустку 
за попередній рік, він має право використати 
її, а в разі звільнення, незалежно від підстав, 
йому має бути виплачено компенсацію за всі 
невикористані дні щорічної відпустки, визна-
чених пунктом 1 частини першої ст.4 Закону 
України «Про відпустки». 

Згідно з частиною третьою ст.24 Закону 

України «Про відпустки» у разі переведення 
працівника на роботу на інше підприємство 
грошова компенсація за невикористані ним 
дні щорічних відпусток за його бажанням 
повинна бути перерахована на рахунок під-
приємства, на яке перейшов працівник.

Пунктом 8 частини сьомої ст. 10 Закону 
України «Про відпустки» передбачено пра-
цівникам, які не використали за попереднім 

місцем роботи повністю або частково що-
річну основну відпустку і не одержали за 
неї грошову компенсацію, надаються за їх 
бажанням щорічні відпустки повної три-

валості до настання шестимісячного терміну 
безперервної роботи у перший рік роботи на 
даному підприємстві.

Відповідно працівник, який був пере-
ведений на роботу на інше підприємство, і 
грошова компенсація за невикористані ним 
дні щорічних відпусток була перерахована 
на рахунок цього підприємства, має право 
на використання щорічної відпустки повної 
тривалості через два місяці після переводу, 
а на отримання грошової компенсації – 
лише у разі звільнення. 

Каріна ПЛАХОВА
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Замовлення № 14

Юрконсультація
Працівник звільняється у зв'язку з переведенням на роботу на інше підприємство, грошова компенсація за не-
використані ним дні щорічної відпустки  за його бажанням перераховується на рахунок підприємства, на яке 
перейшов працівник. Чи має право працівник, відпрацювавши на новому підприємстві два місяці, написати за-
яву з проханням виплатити (а не надати відпустку!) йому грошову компенсацію, яка перерахована з попереднього 
місця роботи?

Законодавством не передбаче-
но терміну давності, після якого 
працівник втрачає право на 
щорічні відпустки, невикористані у 
попередні роки (у т.ч. і за 2,3,4 чи 
більше років). Воно (законодав-
ство) не містить заборони нада-
вати відпустки у разі їх невикори-
стання протягом певного часу.

Перемога залежить від уваги
У мальовничому куточку в м. Алушта на базі Олімпійського учбово-
спортивного центру «Спартак» відбулася ХV ювілейна Всеукраїнська міжга-
лузева Спартакіада трудящих промислової сфери та транспорту, присвяче-
на Олімпійським іграм у Пекіні. Цього разу участь в змаганнях Спартакіади 
взяли представники Профспілки авіабудівників України, цього разу делего-
вані від шести підприємств галузі.

Накануне, 30 сентября, про-
шло заседание-совещание женщин-
представителей членских организаций 
МФМ, которые обсудили вопросы ген-
дерной политики, защиты трудовых 
прав женщин на производстве и т.д.

В рамках подготовки к 32 Всемирно-
му Конгрессу МФМ, который состоится 

в следующем году, обсуждался проект 
Программы действий на 2009-2013 гг. и 
возможные изменения в Устав МФМ.

Изучается вопрос о возможности 
трансформации МФМ в профсоюз с це-
лью усиления воздействия на членские 
организации. Это достаточно дискута-
бельный вопрос и есть другие вопросы, 

которым, прежде всего, необходимо уде-
лить внимание.

Необходимо, чтобы при МФМ функ-
ционировал Всемирный Совет по во-
просам аэрокосмического комплекса. 
Необходим регулярный обмен опытом 
между профсоюзными организациями 
как Восточной, так и Западной Европы, 
Америки и усиление участия в таких 
мероприятиях Украины и России.

Одной из ключевых тем заседания 
была проблема нестандартной заня-
тости.  В Украине эта проблема еще 
так четко не проявилась, тем не менее, 

наличие представительств непосред-
ственных конкурентов отечественного 
авиастроения негативно сказывается на 
отрасли. Идет переманивание специа-
листов с наших предприятий. На взгляд 
ПАУ необходимо выписать обязанности 
профкомов в документах МФМ с тем, 
чтобы они также занимались данными 
проблемами.

С целью оптимизации оперативного 
решения вопросов между центральным 
офисом МФМ и членскими организа-
циями в качестве делового языка обще-
ния был со стороны ПАУ предложен 

русский язык. Такое предложение было 
одобрено.

Среди спорных вопросов – вопрос 
уплаты членских взносов. Поскольку 
члены профсоюзов стран СНГ находят-
ся в худших условиях, чем другие стра-
ны. Удельная нагрузка взноса Украины 
больше, чем в других европейских стра-
нах. 

Участники заседания обсудили ряд 
других вопросов, наметили дальнейший 
план работы. 

 
Вл. інф.

В рамках МФМ
1-2 октября состоялось заседание субрегионального Комитет МФМ для СНГ 
в г. Минск. Участие в работе СК МФМ приняли представители Секретариата 
МФМ -  Хироши Камада и Дженни Холдкрофт, депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Российского профсоюза машиностроителей Михаил Тара-
сенко, председатель Роспрофавиа Николай Соловьев. ПАУ на мероприятии 
представлял Председатель ПАУ Ярема Жугаевич.

Хочеться висловити подяку керівни-
кам та головам ПО ПАУ таких підпри-
ємств галузі за участь їх команд у міжга-
лузевій Спартакіаді:

—Державна акціонерна холдингова 
компанія «Артем» – Президент – голова 
правління Смаль С.М.,   голова ПО ПАУ   
Кельїн  О.Д.; 

—ДП «Харківський машинобудів-
ний завод «ФЕД» – Директор Жданов 
О.А., голова ПО ПАУ Тиндік В.Т.;

—ВАТ «Вовчанський агрегатний 
завод» – Директор – голова правління 
Антоненко О.А., голова ПО ПАУ Лука-
щик А.О.;

—ДП «Івченко-Прогрес» – Гене-
ральний конструктор Муравченко 
Ф.М., голова ПО ПАУ Харкін С.Г.;

—ДП «Новатор» – Директор Вдо-
виченко А.А., голова ПО ПАУ Рижан-
ський О.Т;

—Волочиський машинобудівний 
завод ВАТ «Мотор Січ» –  Директор 
Пастернак В.Г., голова ПО ПАУ Сінь-
ков Є.В.

    Приємно бачити, що не тільки у го-
лів профкомів, але й у керівників підпри-
ємств та організацій галузі є розуміння 
необхідності такого важливого спортив-
ного заходу. Варто сказати, що незважа-
ючи на скрутне матеріальне становище, 
в якому нині перебуває галузь, спонсори 
команди ПАУ все-таки винайшли мож-
ливість надати допомогу. 

Участь команди нашої галузі в такому 
представницькому заході, як міжгалу-
зева Спартакіада, не була б можливою 
без спонсорської підтримки. Саме тому 
Профспілка авіабудівників України та 
редакція газети «Авіабудівник України» 
висловлюють вдячність підприємствам, 
які здійснили спонсорські внески для 
організації участі збірної команди Ук-

рпрофавіа:
—ДП МФ “Артем” – Директор – 

Салюта В.Г., голова ПО ПАУ Лєскова 
Н.М.;

—ЗАТ “НВК” «Дніпроспецмаш» – 
Голова правління - директор Кравченко 
О.В., голова ПО ПАУ Завгородній В.А.;

—ВАТ «Точприлад» – Голова прав-
ління – директор Ремінець П.І., голова 
ПО ПАУ – Екшмідт А.А.;

—ДП «Красилівський агрегатний 
завод» – Директор Королюк П.В., голо-
ва ПО ПАУ Галиш М.І.;

—ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» 
– Генеральний конструктор Ківа Д.С., 

голова ПО ПАУ Буслаєв В.О.;
—ДП «Завод 410 цА» – Генеральний 

директор Подрєза С.М., голова ПО ПАУ 
Бочечка В.К.;

—ВАТ «УкрНДІАТ» – Директор – го-
лова правління Кривов Г.О., голова ПО 
ПАУ Урбанська Т.М.;

—ТОВ «Київавіапроект» – Гене-
ральний директор Вінник А.Т., голова 
ПО ПАУ Сніцарук О.С.;

—ДП «ДержККБ «Луч» – генераль-
ний директор  – генеральний конструктор 
Коростельов О.П., голова ПО ПАУ Ма-
лий Л.І.;

—СМЗ ВАТ «Мотор Січ» – Дирек-
тор Недашковський О.П., голова ПО 
ПАУ Гончаров Ю.М.;

—ВМЗ ВАТ «Мотор Січ» –  Дирек-
тор Пастернак В.Г., голова ПО ПАУ 
Сіньков Є.В.;

—ЗМЗ ВАТ «Мотор Січ» –  Дирек-
тор Коломойцев О.Г., голова ПО ПАУ 
Стешенко О.М.;

—ДП ВАТ «Мотор Січ» ГмехЗ –  Ди-
ректор Семенюта А.М., голова ПО ПАУ 
Дерев'янко В.В.;

—ДП «ЖМЗ «Візар» –  Директор Ко-
валь А.О., голова ПО ПАУ Тур В.М.;

—КП «Радіовимірювач» –  Дирек-
тор Федоренко В.М., голова ПО ПАУ 
Плахотний П.І.;

—ВАТ «УХЛмаш» –  Директор – го-
лова правління Приходько В.Р., голова 
ПО ПАУ Філіпсон Р.В.;

—ДП “ХАКБ» – Головний конструк-
тор - директор Матусевич В.А., голова 
ПО ПАУ Гордієнко С.І.

Нашим спортсменам довелося у не-
легкій боротьбі виборювати перемогу. На 
жаль, цього разу нашій команді пощас-
тило не так, як командам інших галузей, 
однак в цьому є і об'єктивні причини, 
адже деякі потужні підприємства галузі 
не направили свої делегації, як наслідок у 
загальнокомандному заліку ми не змогли 
здобути призового місця. Відомо всім, 
що у єдності – наша сила. Чим більше 
команд підприємств галузі було б пред-
ставлено на цьогорічній галузевій Спар-
такіаді, тим більше шансів на здобуття 
перемоги було б у команди галузі.

За результатами змагань в загально-
командному заліку (група А) команда 
Укрпрофавіа посіла 5 місце, виборола 4 
золоті, 2 срібні і 13 бронзових медалей.

Необхідно відзначити низьку 
організаційно-виконавську дисциплі-
ну певних профкомів, які заявили про 
участь своїх спортсменів у збірній ко-
манді Укрпрофавіа, але не підтвердили 
її у письмовій заявці по вказаній формі, а 
також невчасно (з великим запізненням) 
надавали до ЦК ПАУ списки запроше-
них та вболівальників. 

Це в свою чергу призводило до за-
тримки з бронюванням номерів та роз-
селенням учасників в готелі «Спартак», 
плануванням змін харчування, замовлен-
ням спортивної форми.

 На жаль, лише 17 підприємств 
здійснили спонсорський внесок для 
фінансування участі збірної ПАУ у Все-
українській Спартакіаді встановлений 
постановою Президії ЦК ПАУ від 23 
жовтня 2007р. №П-13-5 (відповідно до їх 
чисельності ). 

Всі ці негаразди негативно впливають 

на процес підготовки збірної команди та 
потребують усунення в наступному році.

Проте, яким би не був для нашої галузі 
результат цьогорічної міжгалузевої Спар-
такіади, це теж результат. А також привід 
всім профспілковим організаціям проана-
лізувати всі організаційні складові участі 
в Спартакіаді та обов'язково підготувати 
належним чином команди своїх підпри-
ємств для участі спочатку у Галузевій 
Спартакіаді, а згодом і у міжгалузевій.

В цьому році Збірна Команда України 
здобула чимало медалей на Олімпійських 
та Параолімпійських іграх у Пекіні. І це, 
незважаючи на відсутність належної ува-
ги до розвитку спорту та фізичної куль-
тури з боку держави. Можна собі уяви-
ти які результати нас очікували б, якби 
ставлення до спорту було б зовсім інше. 
Це саме стосується і робітничого спорту. 
Перемога команди підприємства впливає 
на його престижність, це його історія, це 
соціальні стимули для працівників під-
приємства.  

Станіслав ЛІЩиНСьКиЙ,
Олександр ПАЛІЙ

Переможці та призери 
XV ювілейної Всеукраїнської між-

галузевої Спартакіади трудящих 
промислової сфери та транспорту, 
присвяченої Олімпійським іграм у 

Пекіні від Профспілки авіабудівників 
України:

АРМСПОРТ
ІІІ місце (вагова категорія до 80 кг) 

-  Володимир Ляшенко (ДП “ХМЗ 
“ФЕД” - директор – Жданов О.А., голо-
ва профкому - Тиндік В.Т.).

І місце  (вагова категорія до 70 кг) 
- Микола Боднар (Державна акціо-
нерна холдингова компанія «Артем» 
- Президент компанії – голова правління 
- Смаль С.М., голова профкому - Кельїн 
О.Д.).

НАСТІЛьНиЙ ТЕНІС
ІІ місце - Наталія Рябченко (ДП 

«ХМЗ «ФЕД» - директор – Жданов О.А., 
голова профкому - Тиндік В.Т.);

ІІ місце - Олександр Неборак (ДП 
«ХМЗ «ФЕД» - директор – Жданов О.А., 
голова профкому - Тиндік В.Т.).

ГиРьОВиЙ СПОРТ
 ( в різних вагових категоріях)

І місце -  Анатолій Яковченко (Дер-
жавна акціонерна холдингова ком-
панія «Артем» - Президент компанії 
– голова правління - Смаль С.М., голова 
профкому - Кельїн О.Д.);

І місце  -  Володимир Яковченко 
(Державна акціонерна холдингова 
компанія «Артем» - Президент ком-
панії – голова правління - Смаль С.М., 
голова профкому - Кельїн О.Д.);

ІІІ місце - Валерій Петров (Воло-
чиський машинобудівний завод ВАТ 
«Мотор Січ» - директор – Пастернак 
В.Г., голова профкому– Сіньков Є.В.).

ЛЕГКА АТЛЕТиКА 
І місце - (довжина) та ІІІ місце (еста-

фета) Андрій Прохоров (ВАТ «Волчан-
ський агрегатний завод» - директор 
– голова правління -Антоненко О.А., 
голова профкому – Лукащик А.О.);

ІІІ місце - (естафета) Михайло Стад-
ник (ВАТ «Волчанський агрегатний 
завод» - директор – голова правління 
-Антоненко О.А., голова профкому – 
Лукащик А.О.);

ІІІ місце - (естафета) – Катерина Бон-
даренко (ВАТ «Волчанський агрегат-
ний завод» - директор – голова правлін-
ня -Антоненко О.А., голова профкому 
– Лукащик А.О.);

ІІІ місце - (естафета) – Тетяна Мор-
гун (ВАТ «Волчанський агрегатний 
завод» - директор – голова правління 
-Антоненко О.А., голова профкому – 
Лукащик А.О.).

ВОЛЕЙБОЛ
ІІІ місце – команда ДП «Новатор» 

(директор – Вдовиченко А.А., голова 
профкому – Рижанський О.Т.).


