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Спільно подолаємо
всі негаразди!

<<< привітання

Шановні
спілчани!
Ось і добігає свого
кінця 2008 рік. Цей
рік був для нас нелегким. Багато довелося докласти зусиль для
збереження галузі, наших підприємств і трудових
колективів. Це загартувало нас і допоможе нам у
майбутньому, адже попереду нас очікує непростий
2009 рік.
Впевнений, що в новому році ми спільними зусиллями збережемо галузь, подолаємо труднощі, котрі
з’явилися на шляху її розвитку.
Бажаю в новому році Вам та Вашим близьким міцного здоров’я, великого щастя, добробуту, наснаги,
творчих та професійних здобутків.
Нехай Божа іскра людяності, чуйності та добра ніколи не загасне в Ваших світлих серцях. З Новим
роком Вас та з Різдвом Христовим!
З повагою, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич

23 грудня відбулася акція протесту профспілок, організована за
ініціативою Федерації профспілок України та за підтримки її
членських організацій. Участь в акції взяло біля 27 тисяч чоловік.
Ще задовго до початку акції її учасники почали збиратися біля
Будинку Профспілок, що на майдані Незалежності у м. Києві.
Відчувалась бадьорість і готовність учасників акції до відстоювання
своїх прав попри несприятливі погодні умови.
Мітинг на майдані Незалежності
розпочався о 10 годині ранку. Його
відкрив Голова ФПУ, народний депутат України Хара В.Г. У своєму
виступі він, зокрема, відзначив, що
держава катастрофічно скочується у прірву фінансово-економічної
кризи. Сьогоднішня заборгованість
із заробітної плати сягає 1 млрд.
гривень, але у найкоротший термін
вона може подвоїтись. Люди залишаються наодинці зі своїми проблемами.
На мітингу виступили представ-

ники різних галузевих профспілок
України.
Активну участь у акції протесту
взяли представники Профспілки
авіабудівників України (зокрема,
ДП «КиАЗ «Авіант», ДП «Завод
410 ЦА», ДП «ДержККБ «Луч»,
ДП «ЖМЗ «Візар», ДП «АНТК
імені О.К. Антонова», ВАТ «УкрНДІАТ», ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП
«Новатор», ВМЗ ВАТ «Мотор
Січ», ВА ЦК ПАУ, та інші). Вони
спілкувалися з перехожими, агітували підтримувати акцію профспі-

лок. І варто зазначити, що ніхто не
сказав, що такий захід не потрібен.
Навпаки, багато киян приєднувалося до акції протесту, наголошуючи
на тому, що в країні немає кому їх
захистити від свавілля влади, крім
профспілок. Бо профспілки – це ми.
Це – мільйони трудящих країни,
яких всіх зачепила світова фінансова криза та неспроможність влади
запобігти та подолати її наслідки.
Не можливо передати обурення
людей тим, що найвищі посадовці у такий скрутний момент для
країни, лише поглиблюють кризу,
дестабілізуючи валютний і фондові ринки країни своїми чварами і
безглуздими вчинками, негідними
для держслужбовців такого рангу.
Все це безпосередньо впливає на
роботу вітчизняних підприємств.
Президент, Уряд, Парламент і Національний Банк загралися в свої ігри

і забули про народ, для якого вони
мають працювати.
Учасники акції поділилися своїми думками щодо стану, в якому перебуває, на їх погляд, країна, шляхів
подолання кризових явищ та ролі у
цій ситуації профспілок. Пропонуємо їх Вашій увазі на сторінці 1-3
газети.
Після мітингу на майдані Незалежності колона учасників акції
протесту вирушила під стіни будинку Уряду. Групу учасників мітингу
від ПАУ очолив Голова ПАУ Ярема
Жугаєвич. Там мітингуючи скандували лозунги, вимагаючи забезпечити гідні умови життя і праці всім
найманим працівникам країни.
Профспілкова делегація на чолі
з Головою ФПУ Хара В.Г. зустрілася з Прем'єр-міністром України
Тимошенко Ю.В., провела переговори та вручила вимоги Федерації

профспілок України.
Учасники мітингу також провели
акцію протесту і біля будинку Верховної Ради України, де в цей час
розглядалося питання ухвалення
Державного бюджету України.
Профспілкова
делегація
на
чолі з Головою ФПУ Хара В.Г.
зустрілася з Головою Верховної
Ради України Литвиним В.М.   У
процесі переговорів досягнуто домовленості щодо врахування вимог
профспілок при прийнятті Закону
України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» та інших антикризових законів.
Будемо сподіватися на те, що
вищі посадовці країни дослухаються до вимог людей. Якщо ж цього не
станеться, до акції протесту профспілок продовжаться й надалі.
Олександр ПАЛІЙ

<<< бліц-інтерв’ю з місця подій
Віктор Пішук,
співробітник відділу автоматизованих
систем управління
виробництвом ДП
“Завод 410 ЦА”:
Головне - спільно добиватися реалізації
наших вимог – права на гідне життя.
Потрібно, щоб весь
народ нас почув і
підтримав. Будемо
мовчати – не зможемо відстояти свої
права. Час сказати
своє слово народу
вже настав!

Сергей Пожарский, инженер отдела метрологии ГП «ГосККБ «Луч»:
Сегодня
необходима
поддержка
крупных
промышленных
предприятий. Если они будут
эффективно работать, то
это принесет пользу для
всей экономики. Также
необходимо
помогать
сельскому хозяйству, которое может обеспечить
все население достаточным количеством продовольствия по умеренным

ценам, если государство
будет этот вопрос контролировать. Данные направления должны стать
приоритетными в деятельности государства.
Сегодня мы демонстрируем Правительству и Президенту свою позицию
– позицию профсоюзов,
отстаивающих интересы
миллионов граждан. Необходимо чаще проводить такие совместные
акции, в которых принимают участие разные
отраслевые профсоюзы и

продовження читайте на 2-3 сторінках газети

разные регионы страны.
Сегодня здесь собралась
большая сила – работники разных предприятий и
учреждений страны. Это
показывает не только то,
что проблемы страны задели все отрасли и сферы
жизнедеятельности, но,
прежде всего, демонстрирует наше единение.
Поэтому я верю в то, что
мы повлияем на наше
неуверенное правительство, которое не знает,
что ему делать и куда ему
идти.
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Ігор Пальчук, майстер
цеху 8 ДП “Завод 410 ЦА”:
Люди мають діяти спільно,
ми повинні об’єднатися і
показати, що нас багато.
Тоді нас будуть слухати.
Є така приказка, що разом
краще і батька бити. Якщо
люди згуртуються, голос їх
почують всі вищі посадовці, починаючі від Президента, Уряду і Парламенту, і всі інші. Якщо народ
разом – це велика сила. А
якщо ж люди роз’єднані і
не слухають одне одного,
то тоді вони нічого не зможуть досягти.

Члени Профспілки авіабудівників України пред'являють вимоги Уряду

Участница митинга:
Я очень недовольна ситуацией
в стране. Однако, я считаю, что
наша страна способна выстоять
и выжить, потому что у нас,
во-первых, есть профсоюзы,
которые не дадут нас в обиду,
а, во-вторых, потому как у
Валентина Новикова, инженер по научно-технической
информации ГП “ГосККБ
“Луч”:
Будущее нашей страны – за молодежью. Мы сегодня пришли сюда
для того, чтобы у нашей страны
было нормальное будущее. Поэтому хотелось, чтобы вместе с нами
здесь было побольше молодежи.
Стране необходимо поднимать производство. И активную роль в этом
процессе должна играть именно

п р о ф с п і л о к

нас в стране рабочие на вес
золота – они умеют хорошо
работать, а потому имеют
право на достойную жизнь и
на нормальную заработную
плату. Мы хотим, чтобы
правительство нас сегодня
услышало.

Володимир Вишневський,
співробітник ремонтнобудівельного управління ДП
“Завод 410 ЦА”:
Необхідно, щоб Верховна Рада,
Президент та Уряд слухали свій
народ і сьогодні, щоб нас почули.
Якщо вони будуть дослухатися до
свого народу, інакше ладу в країні
не буде.

молодежь. Если же не создать ей
надлежащие условия, то молодежь
просто не пойдет на предприятия.
Подготовка кадров для предприятий
– это тоже целая проблема. Это все
вопросы к нашему правительству,
к руководству страны, от них очень
многое зависит. Если мы не будем
участвовать в подобных акциях, то с
мертвой точки дело не сдвинется и
нас в очередной раз не услышат. Подобные мероприятия должны проводиться чаще.

Працівниці авіабудівної галузі біля Будинку Уряду

Участница митинга:
Ситуация в стране действительно
сложная, но не безвыходная. Сегодня решающую роль в преодолении
кризиса в стране должны сыграть
профсоюзы, которые защищают
интересы людей. Профсоюзы – это
наша надежда. Они должны активнее работать в этом направлении.
Необходимо почаще проводить такие мероприятия. Сегодня мы пришли сюда, чтобы заявить о своей четкой позиции – государство должно
услышать нас и начать исправлять
свои ошибки. Народ не может больше страдать и безмолвствовать. Мы
хотим от государства эффективных
мер для защиты людей от последствий кризиса.
Працівники ДП «КиАЗ «Авіант» разом з головою профкому підприємства Анатолієм Коротенком

Виктор Гуска, первый заместитель председателя ПО ПАУ
на ГП «АНТК имени О.К. Антонова»:

Профсоюзы – это то звено
общества, которое может
остановить беспредел в
стране. Мы сегодня видим
как все рушится. Правительство, Секретариат Президента, Верховная Рада и
группа олигархов сейчас
проявляют
политическую
активность. Трудовой народ, который производит все
материальные и духовные
блага, на котором держится

все экономическое благополучие страны, объединен
только профсоюзами.
Поэтому от нашей сплоченности зависит будущее
страны. Данная акция призвана показать властям, что
народ так дальше жить не
может и хочет влиять на ситуацию в стране не только во
время выборов.

Авіабудівник України
а к ц і я
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Виталий Тур, председатель ПО ПАУ
на ГП «ЖМЗ «Визар»:
Ситуация в стране катастрофическая.
Очевидно, что единственный выход
– это смена правительства и консолидация всех профсоюзных сил. Сейчас
произошла смена руководства ФПУ и
есть надежда на то, что эти объединительные процессы произойдут. Тогда
мы сможем совместными усилиями
изменить ситуацию в стране. Полагаю,
что ни одно предприятия или учреждение страны, кроме финансовых структур, которые на игре с курсом валют
смогли еще выше подняться, не смогло уберечься от последствий кризиса.

Это коснулось каждого. У нас произошел рост цен на материалы, уменьшилась покупательская потребность.
Мы являемся одним из предприятий,
которое выпускает газовые счетчики и
сейчас их реализация стала проблематичной вследствие того, что политика
правительства по лоббированию закупок иностранных счетчиков такого
же качества дает соответствующий
результат. Также стоит сказать, что
наша продукция ориентирована на
экспорт в Россию, а потому политические неурядицы сказываются и на
нашем предприятии. Т.е. мы страдаем
не только из-за внутренней политики
государства, но и из-за внешней.
Сергей Гордиенко, председатель ПО ПАУ на ГП
«ХАКБ»:

Валерий Степаненко, заместитель председателя ПО ПАУ на ГП «ХМЗ «ФЭД»:
Ситуация в стране очень сложная. Очень
важно, чтобы все руководители государства поняли одно – они живут за счет народа, что именно народ в этих нелегких
условиях создал им все условия – прекрасные теплые кабинеты, дорогие машины,
дачи и дворцы. И если они не хотят все это
потерять, то пусть хотя бы в это сложное
для всей страны время поработают для народа. Роль профсоюзов всегда была существенной и сегодня ее значение даже еще
большее – бороться за права трудящихся,
начиная с низовых профсоюзных организаций и заканчивая ФПУ.

Первый раз за долгое время
все профсоюзы объединились между собой и пришли
на центральную площадь
страны – майдан Независимости, к зданиям Правительства, Парламента, чтобы
заявить о своих требованиях,
которые власть до этого не
хотела слышать. В Японии
подобные акции профсоюзов, только весной, стали уже
традиционными. Хотелось
бы, чтобы традиционными
они стали и в нашей стране,
если наши требования не будут удовлетворены. Каковы
же наши требования? Мы

не пришли требовать себе
дворцов и дорогих машин.
Нет! Мы хотим лишь одного – чтобы в этих условиях
трудящийся человек имел
право на достойную зарплату и определенные социальные гарантии. Власть погрязла сегодня в коррупции
и творит беспредел. Она не
слышит народ, она не хочет
заниматься решением его
проблем. Поэтому у профсоюзов не осталось иного
выхода, как начать акцию
протеста, чтобы защитить
трудящихся от тотального
произвола в стране. Если нас
не услышат, то профсоюзы
будут проводить и в дальнейшем акции протеста, но
уже более массовые.

Члени Профспілки разом з Головою ПАУ Яремою Жугаєвичем біля Будинку Уряду

<<< події та коментарі
Верховная Рада Украины утвердила Государственный бюджет
страны на 2009 год. Это решение 26 декабря поддержали
226 депутатов из 353 принявших участие в голосовании.
***
В Москве в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) состоялось 27-е
заседание Межгосударственного Координационного Совета по
сотрудничеству между Российской Федерацией и Украиной в
области авиационного двигателестроения.
На заседании с участием руководителей моторостроительных и агрегатных предприятий были подняты вопросы
научно-технического
обеспечения совместных российскоукраинских разработок, а также
с подачи главы ОАО «Мотор
Сич» Вячеслава Богуслаева
состоялось обсуждение экономической стратегии поведения

участников рынка в условиях
кризиса и ограниченности финансовых возможностей.
***
Кризис в стране не помешал
ОАО «Мотор Сич», крупнейшему производителю авиадвигателей в Украине значительно
увеличить портфель заказов на
2009 год.
- В 2009 году у нас будет очень
много работы, сейчас у нас наблюдается значительное увеличение количества контрактов.
Их сумма уже достигает около
полумиллиарда долларов. На
некоторых участках, в некоторых цехах рост производства
увеличится на 60% — это, например, производство лопаток
для турбин.
Где-то ожидается рост на 40%,
где-то — на 15%. А в целом мы
прогнозируем увеличение объемов производства на 27-30%,
- сказал Вячеслав Богуслаев,

Президент, председатель Совета директоров «Мотор Сич».
***
Объем государственного заказа
России на 2009-2011 гг. составляет почти 4 трлн рублей, заявил первый заместитель главы
Военно-промышленной комиссии РФ Владислав Путилин.
Госзаказ значительно увеличен
по отношению к уже действующему. Так, по его словам, показатели 2009 года увеличены
на 28%, показатели 2010 года
- почти на 20%, а в 2011 году по
отношению к 2010 году рост составит 41 млрд рублей.
«В сложной экономической
ситуации в стране гособоронзаказ будет рассматриваться
как помощь реальному сектору
экономики, чтобы преодолеть
те трудности, с которыми мы
сейчас все столкнулись», - сказал В.Путилин.

Колона Профспілки авіабудівників України направляється до Будинку Уряду

Владимир Цибулин, председатель ПО
ПАУ в ОАО «ДАЗ»:

Следует сказать, что последствия мирового финансового кризиса для нашей
страны не были бы такими масштабными,
если бы не политика нынешней власти,
которая только все усугубила. Мы работаем на сегодняшний день активно с
российскими партнерами и особых изменений не ощущаем – в России нет таких катастрофических последствий, как
в нашей стране. Акция протеста в нашем
регионе имела успех, поскольку власть
имущие увидели, что хочет трудовой
народ. Акция протеста в столице тоже
была необходимой. Эти акции необходимо наращивать, увеличивая давление на
центральные органы власти. Мы тесно
сотрудничаем с угольными предприятиями. Сейчас имеются проблемы у шахтеров, и они вынуждены с нами расплачиваться углем. Мы должны понимать,
что все трудности можно преодолеть
лишь сообща.
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Газету «Авіабудівник України» — в кожну родину!
Інформаційна робота – на першому плані
На виконання рішення V з’їзду ПАУ була створена галузева профспілкова газета “Авіабудівник України”. За наявності певного інформаційного вакууму щодо діяльності ПАУ та її первинних організацій
серед працівників галузі, її створення і випуск став важливим кроком у посиленні інформаційної роботи Профспілки.

Сьогодні, коли наслідки світової
фінансової кризи почали відчувати
всі громадяни, в тому числі і працівники авіабудівної галузі, посилення
інформаційної роботи в трудових
колективах має стати одним із пріоритетних завдань профактиву.
Важливо, щоб кожен працівник
оперативно отримував інформацію
про діяльність Профспілки та її первинних організацій. Лише за умов
повноти і своєчасності інформування спілчан щодо поточних профспілкових заходів, направлених на
недопущення соціально негативних
наслідків світової фінансової кризи,
збереження виробництва і існуючої
соціальної інфраструктури тощо
профспілкові заходи будуть дієвими.
В тих профспілкових організаціях,
де інформаційна робота налагоджена
належним чином, профспілкові комітети мають можливість впливати на
формування громадської думки серед працівників, усуваючи можливі
причини появи соціальної напруги в
трудовому колективі.
Кожен профспілковий комітет має
розуміти, що, за умов виникнення
соціально-економічної кризи на його
підприємстві, вся увага працівників
буде прикута до його діяльності. І в
тих профспілкових організаціях, де
інформаційна робота практично не
проводилась, це може мати непередбачувані наслідки.
Важливим напрямком інформаційної роботи Профспілки є інформаційне наповнення та розповсю-

дження газети “Авіабудівник України”.
Як свідчить практика, інформаційна робота має зворотній зв’язок лише
там, де належним чином поставлена
робота не тільки відповідальних за
розповсюдження газети, але й відповідальних за співробітництво з редакцією газети “Авіабудівник України”.
Одним із перших інформаційну
допомогу редакції газети почав надавати профком ДАХК “Артем” (голова – Кельїн О.Д.).
Яскравий приклад здійснення
ефективної інформаційної роботи
демонструють профкоми ПО ПАУ на
ДП “ХМЗ “ФЕД” (голова ПО ПАУ –
Тиндік В.Т., головний редактор багатотиражної газети “Федівець” Підяк
І.В.), ПО ПАУ на ДП “КиАЗ “Авіант” (голова ПО ПАУ – Коротенко
А.І., головний редактор заводського
радіо Полонський В.П.), ряд інших
профкомів, надаючи до редакції оперативну інформацію з різноманітних
питань життєдіяльності підприємства та первинної профорганізації
та маючи чітку розгалужену систему
розповсюдження газети “Авіабудівник України” серед цехових комітетів та інших структурних підрозділів
підприємства.
Останнім часом посилилось інформаційне співробітництво з профкомом АНТК імені О.К. Антонова
(голова – Буслаєв В.О.)
Постійні інформаційні приводи
для публікації інформації щодо відповідних підприємств надають такі

РЕЗОЛЮЦІЯ

профкоми, як у ВАТ “Мотор Січ”
(голова - Труш М.І.), ДП “ІвченкоПрогрес” (голова – Харкін С.Г.),
інші профкоми ПО ПАУ. Провідну
роль у інформаційному наповнені
газети зіграв і профком на ДП “МФ
“Артем” (голова – Лєскова Н.М.)
Газета “Авіабудівник України”
є ефективним засобом впливу на
інформаційну ситуацію в кожному
трудовому колективі, всієї галузі,
доносячи позицію ЦК Профспілки
та профкомів ПО ПАУ. Завдяки правильній позиції профкомів ПО ПАУ
на ХДАВП (голова ПО ПАУ – Погорєлов М.В.), на ДП “КиАЗ “Авіант”
(голова ПО ПАУ – Коротенко А.І.,),
ДП “410 завод ЦА” (голова ПО ПАУ
– Бочечка В.К.), “Південдіпрондіавіапром” (голова – Устименко І.О.)
та ряду інших до читачів газети була
своєчасно донесена профспілкова
точка зору на проблемні питання підприємств й трудових колективів, а
значить і сформована відповідна громадська думка щодо ефективності діяльності Профспілки.
Разом з тим, в деяких профкомах
ПО ПАУ має місце безвідповідальна
позиція щодо інформування працівників підприємств через газету про
діяльність профкомів, а в деяких випадках і неналежне розповсюдження газети. Інформація не надходить
до членів Профспілки, як наслідок
- працівники мають викривлене уявлення щодо позиції Профспілки з тих
чи інших актуальних питань життєдіяльності галузі. Небажання розповсюджувати газету на підприємстві
свідчить про те, що деякі голови
ПО ПАУ недооцінюють важливість
інформаційної роботи і тим самим
не виконують статутні обов’язки. За
таких умов найбільш оптимальним

варіантом розповсюдження газети
має стати поступовий перехід на
підписку газети безпосередньо для
працівників підприємства.
Найгірше складається ситуація з
інформаційним наповненням газети.
Редакція газети намагається зберегти
баланс публікацій, однак внаслідок
неактивності одних профкомів, виграють інші, більш активні.
Тому є вкрай необхідним вжити
заходи по кількох напрямках для
виправлення цієї ситуації. У редакції вже почало формуватися коло
постійних дописувачів. Однак, для
того, щоб їх публікації були системними і кількість публікацій була достатньою, необхідно запровадити
систему заохочення через затвердження відповідного положення про
гонорарний фонд редакції. З іншого боку, необхідно створити умови, за
яких всі ПО ПАУ будуть зацікавлені
надавати регулярну інформацію для
публікації в газеті та своєчасно відповідати на інформаційні запити редакції газети.
Окремої оцінки потребує питання фінансування газети, особливо
у 2008 році. У цьому питанні варто
брати приклад з таких профкомів ПО
ПАУ:
— у ВАТ “Мотор Січ” (голова Труш М.І.);
— на ДП “ХМЗ “ФЕД” (голова –
Тиндік В.Т.);
— на ДП «ВАЗ» (голова - Лукащик
А.О);
— на ДП «Івченко-Прогрес» (голова – Харкін С.Г.);
— у ЗАТ «НВК «Дніпроспецмаш»
(голова – Завгородній В.А.);
— на ДП «ВіАЗ» (голова – Гавшин
В.Т.);
— на ДП «Новатор» (голова – Ри-

жанський О.Т.);
— у ВАТ «Точприлад» (голова – Екшмідт А.А.);
— на ДП «ЖМЗ «Візар» (голова –
Тур В.М.);
— у ВАТ «УХЛмаш» (голова – Філіпсон Р.В.);
—у КПЛ «Авіант» (голова – Островська Л.В.).
Ці профкоми не тільки не мають
заборгованості за минулі роки, як
деякі інші профкоми ПАУ, але й перераховують кошти заздалегідь у
повному обсязі. Це є дуже важливим
для випуску газети, адже за послуги
розповсюдження через систему ДП
«Преса» ЦК ПАУ сплачує на рік вперед у повному обсязі.
Можна із впевненістю сказати, що
насамперед завдяки цим профкомам
газета «Авіабудівник України» виходить у світ.
Також не можна не сказати про
суттєву допомогу із боку таких профкомів як у ДАХК «Артем» (голова – Кельїн О.Д.), АНТК імені
О.К.Антонова (голова – Буслаєв
В.О.), ДП «КиАЗ «Авіант» (голова
– Коротенко А.І.), ДП “ДержККБ
“Луч” (голова - Малий Л.І.), та ряду
інших.
Варто зазначити, що заборгованість, з одного боку, склалася з
об'єктивних причин – на ряді підприємств не виплачується заробітна плата, дуже критичне становище. Однак,
в багатьох випадках, це явище носить
суб'єктивний характер і пов'язано
з нерозумінням і небажанням голів
ПО ПАУ проводити інформаційну
роботу, і відповідно брати участь у її
фінансуванні.
За матеріалами Президії ЦК ПАУ
від 22.12.2008

<<< вимоги профспілок

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
Учасники Всеукраїнської акції
протесту профспілок висловлюють
категоричний протест проти намагання влади і бізнесу перекласти тягар фінансово-економічної
кризи на плечі трудящих, масових
порушень трудових і соціальноекономічних прав та гарантій працівників, їх незаконних звільнень,
невиплати заробітної плати, різкого зниження рівня життя всього
народу. Люди обурені відсутністю
єдиної скоординованої політики
держави в умовах економічної
кризи, бездіяльністю влади, безвідповідальних власників підприємств, які з легкістю зупиняють
виробництво, ліквідують робочі
місця, відверто нехтують трудовими правами працівників та соціальними гарантіями пенсіонерів
заради власної наживи.
МИ, ПРЕДСТАВНИКИ ДЕСЯТИМІЛЬЙОННОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ТРУДЯЩИХ
–
ФЕДЕРАЦІЇ
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ВИМАГАЄМО від Президента, Уряду,
Верховної Ради України об’єднати
нарешті зусилля для невідкладного
вироблення ефективної і зрозумілої
для українського суспільства програми подолання кризи, відродження
вітчизняного виробництва та надійного забезпечення життєвих потреб
громадян у цих вкрай складних умовах.
ВИМАГАЄМО від ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, як Глави держави,
вжити невідкладних заходів щодо

забезпечення конституційних прав
громадян України на працю, гідну заробітну плату, надійний соціальний
захист.
ВИМАГАЄМО від КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
— Зупинити руйнацію вітчизняного
виробництва, зростання безробіття,
покласти край безоплатним відпусткам.Спрямувати зовнішні кредитні
запозичення та фінансові резерви
держави на відновлення підприємств,
створення достатньої кількості робочих місць, подолання безробіття.
— Не допускати звуження обсягу
трудових,
соціально-економічних
прав працівників і пенсіонерів, а також зниження рівня їх життя; законодавчі пропозиції, антикризові рішення погоджувати з профспілками.
— Запровадити з 1 січня 2009 року
гарантований державою розмір мінімальної заробітної плати на рівні
справедливо обрахованого прожиткового мінімуму.
— Забезпечити рівень заробітної
плати, який не допустить зниження
рівня життя.
— Невідкладно погасити існуючі
борги перед працівниками, посилити
відповідальність керівників підприємств за невиплату заробітної плати.
— Зупинити на період кризи підвищення цін на соціально важливі товари та послуги.
— Забезпечити безумовне дотримання пенсійних прав, захистити пенсії
від інфляції.

— Негайно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 року N939, встановивши
тариф І розряду ЄТС для працівників
бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати.
— Захистити людей в період вимушеного безробіття. Ввести з 1 січня
2009 року в дію статті 24-26 Закону
України «Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на
випадок безробіття» для захисту працівників підприємств в умовах часткового безробіття.
ВИМАГАЄМО від ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ:
— Невідкладно прийняти закони
антикризового спрямування з метою стабілізації економіки та рівня
життя громадян. Не розглядати їх в
парламентських комітетах без широкого обговорення з профспілками,
об’єднаннями роботодавців та громадськістю, врахування суспільної
думки.
— Законодавчо захистити вітчизняного товаровиробника та заборонити
ввезення на територію України продукції, аналог якої виробляється вітчизняним товаровиробником.
Невідкладно ухвалити Закон України «Про Державний бюджет на 2009
рік», зберегти конституційні права
громадян на працю, гідну заробітну
плату, пенсії, стипендії.
— Ухвалити Закон України щодо регулювання діяльності Національного
банку України та комерційних банків

в умовах кризи, яким заборонити
подальше знецінення національної
валюти і підняття ставок за кредити
населенню.
— Законодавчо посилити правове та
економічне стимулювання легальної
заробітної плати та зупинити практику виплати заробітної плати в «конвертах».
— Збільшити розмір податкової соціальної пільги до рівня величини
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
— Не допустити руйнації діючої системи соціального страхування працівників, як головного інструменту
соціального захисту в умовах економічної кризи.
ВИМАГАЄМО від НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ:
— Зупинити свавілля банків, обман
підприємств та громадян, забезпечити безперешкодне отримання зарплат, пенсій, заощаджень.
— Запровадити в умовах різкої девальвації гривні механізм реструктуризації боргів громадян перед банками у зв'язку із втратою роботи чи
інших незалежних від них причин.
— Зупинити примусове вилучення
банками житла, інших об’єктів застави.
— Заборонити банкам в односторонньому порядку підвищувати відсотки
за іпотечними та споживчими кредитами.
ВИМАГАЄМО від УРЯДУ,
ВЛАСНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ви-

конання в повному обсязі зобов'язань
за Генеральною угодою, галузевими
угодами і колективними договорами,
у меморандумах щодо стабілізації
роботи в базових галузях економіки.
ЗАКЛИКАЄМО патріотично налаштованих та соціально відповідальних роботодавців розділити з трудящими труднощі кризового періоду,
задіяти всі ресурси для збереження
трудових колективів і кадрового потенціалу підприємств, та вирішувати
гострі соціально-економічні проблеми через соціальний діалог з профспілками.
У разі ігнорування вимог та подальшого зниження рівня життя працівників Федерація профспілок України переходить до наступного етапу
боротьби – массового розгортання
колективних трудових спорів в галузях, регіонах, трудових колективах,
організації страйків.
Висловлюємо сподівання на те, що
справедливі вимоги Федерації профспілок України знайдуть належне
розуміння у влади, соціально відповідальних власників і роботодавців,
будуть вжиті вичерпні заходи на їх
задоволення, що дозволить членам
профспілок не вдаватися до більш
радикальних протестних дій на захист своїх прав.
Схвалено на мітингу Всеукраїнської акції протесту Федерації
профспілок України.
23 грудня 2008 року, м. Київ
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Мрія Іллі Чурсіна

Профорієнтація: орієнтир на випускників КПІ
У середині жовтня у Національному технічному університеті України «КПІ» проводився ярмарок професій
«КПІ запрошує до співпраці». Головною метою проведення ярмарку було впровадження нових форм співпраці цього ВУЗу з підприємствами та організаціями на довгострокову перспективу, за умов інтеграції нашої
держави до Європейського економічного і освітнього простору.

Як відомо, 31 серпня КПІ відзначив
своє 110-річчя. Роботодавці, зокрема,
заводу «Авіант», високо оцінюють
якість підготовки випускників, і закономірно, що наша делегація на
ярмарку професій була чи не найчисельнішою. До її складу увійшли
представники управління кадрів, відділів: головного метролога, електрорадіо-спецобладнання та мотажновипробувальних робіт, головного
енергетика, управління головного
конструктора на чолі з його керівником, управлінь автоматизованих систем керування виробництвом та автоматизованих систем проектування,
які у предметних переговорах з керівниками факультетів визначили шляхи
співпраці у підготовці і працевлаштуванні студентів, молодих спеціалістів,
необхідних підприємству.
Результатом участі у ярмарку професій стане остаточний вигляд заявки
підприємства на молодих спеціалістів
випуску 2009-го року, - про це розпо-

відав по радіо начальник бюро профорієнтації УК А.І. Хоменко, який
займається цією роботою.
Нині на «Авіанті» успішно трудиться 230 випускників КПІ, які оперативно вирішують завдання з виготовлення літаків. 22 з них працюють
заступниками і начальниками цехів,
27 – начальниками бюро, 29 – очолюють інші підрозділи.
Іллі Чурсіну – начальнику техбюро
першого механічного цеху – 26 років.
З ним я спілкуюся досить часто, тож
закортіло розповісти читачам «Авіабудівника України» про випускника
КПІ 2005 року випуску докладніше.
Для Іллі завжди орієнтирами в житті були Валерій Чкалов, а також повітряний романтик, пілот Антуан де
Сент-Екзюпері, бо вони любили небо
і землю, людей, які живуть на ній. І
Іллю дуже вабило небо, воно снилось
йому уві сні. І хоча не мріялось стати
Юрієм Гагаріним чи Джиммом Коллінзом, проте бути причетним до літа-

кобудівної справи хотілося завжди.
До льотного училища Іллі не пощастило потрапити. Та це не завадило
йому успішно закінчити у кримському містечку Судак музичну школу, де
його ненька й досі викладає музичну
літературу і сольфеджіо. Матір свою
Ілля дуже любить, їй ще в дитинстві
присвятив не один музичний твір. І
як тільки випадає нагода, поспішає до
рідного Криму, аби поспілкуватися з
матусею, порадитися, погомоніти.
Іллі поталанило: на машинобудівний факультет КПІ вступив одразу –
помітили його кмітливість, любов до
механіки та цікаві очі. Навчання давалося легко.
Практику проходив у техбюро
цеху № 1. Подобалась йому робота
інженерів-технологів С.П. Грінь,
Є.В. Гугельчук, В.І. Вороненка –
майстрів технологічної справи, знаних людей на заводі. Їм він завдячує
за «ази» своєї професії, завдяки їм залишився працювати в техбюро після

успішного закінчення КПІ. Та й сам
не байдикував. Коли в першому цеху
італійці монтували круглошліфувальний верстат іноземного виробництва,
дуже знадобилися знання молодого
фахівця.
Він і в роботі такий непосидющий,
на льоту схоплює, як мовиться, усі
техпроцеси й колегам, молодим спеціалістам, спокою не дає. Та про це
краще говорить начальник цеху В.Л.
Рябовол:
- У ньому вдало поєднуються кращі
риси молодого технолога: вмілість,
оперативність і швидкість у роботі.
Тому й не було вагань, коли постало
питання про призначення Іллі Чурсіна
на посаду керівника служби. Головне,
що у колективі є взаєморозуміння, та
й основне правило оперативного вирішення усіх проблем, пов’язаних з
написанням, розробкою і відпрацюванням техпроцесів на АН-148, працівники техбюро виконують чітко,
особливо при серійному виготовленні
складних деталей і вузлів. І не тільки:
цех № 1 виготовляє стійки шасі до літаків АН-32. Тож, технологічне бюро
Чурсіна вирішує оперативні питання,

пише техпроцеси на літаки.
Ілля часто виходить на роботу в
суботні дні – кортить більше попрацювати над собою і техпроцесами, закінчити конструктивні питання, які не
вдалося владнати у будні дні. Скажу,
що його вабить, як і раніше, більше
до техніки, відпрацювання деталей,
вузлів на літаках, адже риса працьовитості у нього є, і є віра в літаки, у
справжнє небо. І в ту мету, до якої
прагнув з дитинства, і нарешті знайшов, втілив у реальне життя.
Незважаючи на вік, юнак живе
творчими ідеями, має свій погляд для
реалізації власного потенціалу.
Саме на це і націлює молодих спеціалістів генеральний директор заводу В.Ф. Козорєзов: «Ваш молодечий запал треба активніше залучати
до виробництва літаків, а ми будемо
створювати сприятливі умови та культивувати ваш творчій підхід до вдосконалення технологій».
В. ПОЛОНСЬКИЙ, редактор радіопрограми «Імпульс» Державного
підприємства «Київський авіаційний завод «АВІАНТ»

<<<інтерв’ю

Оптимізм дозволить вирішити всі завдання
Незважаючи на кризову ситуацію, 2008 рік Київський авіаційний завод «Авіант» завершує сталою
роботою. Розуміючи важливість реальних строків виготовлення машин, літакобудівники на фініші року
працюють над виконанням авіаційних програм майже без вихідних. Основним завданням генеральний
директор Валерій Козорєзов вважає – поставити на крило регіональний пасажирський літак АН-148.

Валерій Козорєзов спілкується з робітниками заводу "Авіант"

Треба відзначити, що Валерій Козорєзов, пiсля закінчення ХАІ у 1978
роцi, пройшов трудовий шлях вiд
iнженера-конструктора до генерального директора, тобто виріс у середовищі інженерів-конструкторів.
Обiймав свого часу посади начальника
КБ, головного технолога, заступника
головного iнженера, 7 pоків був директором з маркетингу. До речi, наш генеральний вiльно володiє англiйською
мовою i своїм прямим обов’язком вважає творчий пiдхiд до справи, працюючи на кiнцевий результат, особливу
надiю покладаючи на АН-148, який
має великi перспективи i користується попитом. Розмову з керівником
відомого в світі авіапідприємства
записав редактор заводського радіо
Василь Полонський.
Кор.: Валерiю Федоровичу, для колективу київських лiтакобудiвникiв
2008-й piк був особливо напружений,
але не драматичний, бо, хоч i потроху,
але «ABIAHT» випускав лiтаки?
В.Ф.: Безусловно, 2008-й год высокосный год, был очень сложным.
Особенно острота достигла своего апогея в середине года, когда

по разным причинам на предприятии сложилась тяжелая ситуация с
выплатой зарплаты, задержка достигала практически трех месяцев. Однако удалось решить эти проблемы
и сейчас, по состоянию на конец
года, мы не имеем задолженности
по зарплате. В этом году выпущено
4 самолета для Министерства по
чрезвычайным ситуациям - самолетов АН-32П и один самолет для инозаказчика, для далекой африканской
страны, где этот самолет успешно
эксплуатируется.
Кор. : Валерiю Федоровичу, зараз завод iнтенсивно працює над виконанням програм з побудови лiтакiв АН148, АН-70. Як у 2009-му роцi держава буде пiдтримувати «AВІAHT»?
В.Ф.: Мы выпускаем серийно самолет
АН-32, работаем над организацией и
серийного производства, и изготовлением первых серийных образцов новой авиатехники. Это самолеты AH148, АН-70. Уже в самом вопросе, постановке задачи звучит то, что завод
ныне чрезвычайно загружен. Такого
в жизни ни одного завода не было,

чтобы он одновременно выпускал 3
типа разных самолетов. Это говорит
о том, что рынок у нас есть, рынок
открыт. Перспектива для завода крайне благоприятная. Однако, как все
новое, изготовление и постановка на
производство новых самолетов рождают круг сложных вопросов. Возникает потребность в большом количестве финансовых средств, решения
технологических, технических и прочих задач. Поэтому в программе развития авиапромышленности Украины
и в проекте бюджета на следующий
год были предусмотрены серьезные
шаги по поддержке авиационной
отрасли и, в частности, нашего завода. Как вы поняли, это просто нам
необходимо. Я всей душой надеюсь
на то, что наши надежды на государственную помощь реализуются в
виде утвержденных строчек бюджета
по этим вопросам.
Кор. : Щодо планiв наступного року,
Валерiю Федоровичу, i формування
ринку нашими лiтаками. Чи отримають вони нове дихання у 2009-му
роцi?
В.Ф.: Вы знаете, участие в програмне
AH-148 нашего завода теснейшим об-

разом связано с нашими российскими партнерами. Болем того, в каждом
самолете, который будет подниматься
с украинской территории, в его планере до 50% трудоемкости - это результат работы российских робочих.
А в каждом самолете, который будет
подниматься в воздух с территории
Воронежского авиазавода - 50% его
планера сделано руками украинских
рабочих. Тем самым, мы имеем доступ к рынкам нашого росссийского
партнера. Учитывая то, что российский рынок на порядок больше украинского, то эта кооперация выгодна
для нас, и этот рынок у нас есть, хотя
бы потому, что порядка 70 самолетов
уже заказано российскими авиакомпаниями Воронежскому авиазаводу .
Кор. : Валерiю Федоровичу, у
своїх виступах по заводському
радiо, на зустрiчах з трудiвниками
пiдприємства Ви говорите, що любите рiдний завод, отже, вiрите у
його майбутнє. То як у цьому планi
вирiшуються кадровi, соцiальнi питання, бо за кожним злетом лiтака долi тисяч лiтакобудiвникiв?
В.Ф.: Мое отношение к коллективу
сформулировано в Вашем вопросе.
Все, что было в моих силах, я сделал,
выполнил. Задолженность по зарплате ликвидирована. Огромные объемы
работ, которые необходимо решить
и выполнить силами коллектива за-

вода, требуют большого количества
рабочих рук. А именно - рабочихсдельщиков, рабочих-повременщиков
рабочих специальностей. Поэтому
наш завод крайне нуждается в такого рода работниках. И я приглашаю
лично каждого, кто слышит меня, и в
нынешних условиях имеет проблемы
с трудоустройством. Наш отдел кадров с удовольствием примет таких
рабочих на работу. Для того, чтобы
строить самолеты, необходимы,
в первую очередь, специалисты:
рабочие-станочники,
сборщики,
сборщики-клепальщики, сборщики
механосборочных работ заготовительной штамповки.
Кор.: Талановитi iнженери, конструктори?
В.Ф.: Безусловно.
Кор. : Валерiю Федоровичу, якіми
будуть Вашi побажання колективу
«ABIAHTУ», киянам напередодні
Нового року?
В.Ф.: Если мы плечом к плечу решаем задачи нашего предприятия и
я приглашаю помогать нам тех, кто
сегодня еще не является работниками завода, то наша победа, наши
положительные результаты деятельности непременно впереди. Счастье
- добудем, здоровье - нельзя терять.
Оптимизм поможет решить все задачи, которые нас ожидают в, наверное,
непростом году - 2009-м!

АНТК ім. Антoнова – кращий з охорони праці!
Наприкінці листопаду 2008
року Київський міський голова
Леонід Черновецький підписав
розпорядження № 1664 щодо заохочення підприємств – переможців в міському огляді-конкурсі
«Краще підприємство з охорони
праці у м. Києві» за 2007 рік.
Це рішення було ухвалене за
підсумками огляду-конкурсу на
краще київське підприємство з
охорони праці у 2007 році.
Конкурс проводився по трьом

категоріям підприємств – понад
2000 працюючих, від 1000 до
2000, менше 1000 працюючих.
В першій категорії перемогу здобуло наше підприємство
– АНТК імені О.К. Антонова,
поруч з такими підприємствами
столиці, як КК «Київавтодор» та
ВАТ «Трест «Київміськбуд-1»
імені М.П. Завгороднього.
Для заохочення переможців
мерія перерахувала 37 тис грн.
На АНТК надійшли 4 тис грн.

Кошти будуть направлені на заохочення працівників АНТК, які
взяли безпосередню участь в роботі з організації та забезпечення
безпечних умов праці. Додатково
до цього наказом по підприємству
проведено преміювання за рахунок коштів, отриманих з прибутку підприємства.
Підготовлено за інформацією
ПО ПАУ на АНТК імені
О.К. Антонова
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Их сосватал Ан-148
В сборочном цехе родилась новая семья. Он — испытатель Сергей Евтушенко, она — инженер-технолог Анастасия
Шевцова. Эта молодая пара, сочетавшаяся браком восьмого ноября, познакомилась при освоении изделий для
нового самолёта. Поэтому с уверенностью можно сказать, что их сосватал Ан-148.
Окончив в этом году с красным дипломом Харьковский политехнический университет, в этом году в начале марта А.
Шевцова пришла на завод. Заместитель
главного технолога С.А. Решетняк предложил ей работу технолога в 16 или в
22 цехе. Настя выбрала сборочный цех и
не жалеет. В техбюро цеха встретили её
приветливо; помогали осваиваться все: и
начальник техбюро Нина Казимировна,
и Наталья Николаевна, и Настин шеф
-так она называет Геннадия Ивановича
Косинова, своего наставника. «Тандем у
опытного технолога с начинающим технологом сложился прекрасный,- говорит
начальник техбюро Н.К. Тамара. - Признаюсь, я хотела , чтобы технологом к
нам пришёл парень. Но довольна сейчас,
что работает Настя. Она живая, энергичная, старается работать, стремится больше узнать». И сама Анастасия Шевцова
сказала, что её очень интересно работать
в цехе и работа нравится, нравится дружный коллектив техбюро.

С. Евтушенко, месяца на полтора раньше Насти пришедший в цех, работал до
этого в ХАКБ, куда после школы привела
его мама, которая трудится там технологом. Сергей трудится на испытательной
станции, выполняет работу слесаряиспытателя, одновременно осваивает
вторую профессию — слесаря-сборщика.
Работа в сборочном очень ответственна,
в которой, конечно, играют большую
роль знания и опыт, приходящие с годами. А пока опытом делятся с молодым
рабочим В.И. Мотев, В.А Кадочников,
Ю.Б. Мягкоголов, которые и советом, и
делом ему помогают, за что Сергей очень
им благодарен. О С. Евтушенко хорошо
отзывается его мастер С.Н. Огарко, отмечая старательность, дисциплинированность, ответственность парня. А ещё
целеустремлённость; в этом году Сергей
поступил на заочное отделение в Харьковский аэрокосмический университет,
хочет получить высшее образование.
По сложившейся хорошей традиции

заводским молодожёнам сразу же
после свадьбы предоставляются бесплатные путёвки на отдых к морю.
Так и молодая семья Евтушенко провела 12 дней в Ялте. Отдыхом очень
довольны; побывали на экскурсиях
в знаменитом Никитском ботаническом саду, в Воронцовском дворце в
Алупке; много ходили, любовались
красивыми местами Крыма. Большую
благодарность выражают молодожёны
Евтушенко администрации, профкому
завода за такой прекрасный свадебный
подарок. А после возвращения на работу молодую пару тепло поздравили
в цехе, вручили им кухонный набор,
который очень пригодится только что
родившейся семье.
Сергей и Настя! Счастья вам на
долгие-долгие годы! И чтобы всегда
вашу семью объединяли любовь и радость общения друг с другом.
Л. НАУМЕНКО, газета «Фэдовец»

<<< дети - цветы жизни

Чужого горя не бывает
Уходит 2008 год, не давший нам, фэдовцам, и смежным предприятиям из Украины уверенности в завтрашнем дне. Надеемся не на государство, а на крепость своих
рук, поддержку друга друга, и молимся, чтобы сила авиастроителей в новом году окрепла. В общем, живем в ожидании позитивных перемен.
Первая ласточка надежды – взлет
самолета Ан-74 с аэродрома Харьковского авиационного завода. Но
здесь нужна большая помощь со
стороны государства. Я уверен, что
здравый смысл победит, и авиационная отрасль станет визитной
карточкой Украины не на словах, а
на деле. Для этого украинцам надо
держаться той партии, которая за
народ, за производство, за сельское
хозяйство и партнерские отношения с Россией.
Наш коллектив трудится законную пятидневку. Да и администрация просит профком дать
разрешение на работу в выходные
дни – много заказов. Условия коллективного договора выполняются,
надеюсь, и с зарплатой все станет
на место.
Как председатель профсоюзной
комиссии содействия семье и школе, подвожу итог проделанной в
2008 году работы: наша комиссия
сработала хорошо, выполнила все
взятые на себя обязательства. Шефство над сиротами Люботинской
школы-интерната и детьми, лишенными родительских прав, ведется
на протяжении многих лет.
В профтехучилище учится наш
воспитанник, выпускник Люботинского интерната (Харьковская
область) Андрей Дмитренко. Недавно на адрес комиссии профкома
из училища на него пришла характеристика за подписью директора и
мастера производственного обучения. В ней говорится, что Андрей
по всем предметам оценивается на
«девять» и «десять». К обучению
избранной профессии электрогазосварщика относится с чувством
полной ответственности, в группе
назначен старостой. По характеру
добрый, спокойный, отзывчивый.

Среди товарищей пользуется ува- четвертого класса Алексей Твер- зуясь случаем, поздравили восжением, по отношению к старшим дохлеб, для нас просто Алеша – ре- питанницу интерната Вику с днем
тактичный. Этим приятно осо- бенок, родителей которого лишили рождения и вручили ей подарок от
знавать, что мы продолжаем дело родительских прав, мальчишка, не всего дружного коллектива нашего
великого
педагога-воспитателя испытавший в своей жизни мате- завода. Но самое главное то, что и
трудных подростков Антона Семе- ринской любви и ласки. Я подчи- дети, и воспитатели, увидев нас,
новича Макаренко.
нился большинству. Что же, будем всегда сразу узнают: «Это фэдовСовсем недавно к нашей доброй работать. Постараемся максималь- цы». За державу обидно, а заводом
шевской миссии присоедигоржусь!
нился коллектив ХарьК Новому году решениковского
агрегатного
ем президиума профкома
конструкторского бюро.
дети наших заводчан поПредседатель
профкома
лучат подарки. Также поХАКБ С.И. Гордиенко
дарки мы отвезем всему
вызвался помочь и втроем:
классу, где учится Алеша
Сергей Иванович, я (предТвердохлеб, подарок от
седатель заводской профсозавода получил Андрюша
юзной комиссии М.И. РадДмитренко. Новогодние
ченко) и постоянный член
подарки по традиции фэнашей комиссии В.С. Дьядовцы отправят сиротам
ков (ОАО «ФЭД») в начале
Харьковской
школыдекабря посетили школуинтерната на улице Шевинтернат в Люботине.
ченко, где учатся дети с
Директор
школыдефектами речи и малыинтерната Вера Михайшам из городского детсколовна
Сивицкая
как
го дома № 1, что на улице
всегда нас приветливо
Слинько.
встретила. Мы поговорили
Приближается 2009 год.
о заводе, об Андрюше ДмиПо восточному календарю
тренко и спустя некоторое
– год желтого быка. Как
время она завела в кабиуверяют нас астрологи нет маленького мальчика,
год осуществления новых
который испуганно на нас
надежд и планов. Планы
смотрел и по всей видимоу нашей комиссии очень
сти думал: «Візьмуть мене
большие. И осуществить
чи ні». Сердце разрывалось
их можно лишь благоот боли: на дворе двадцать
даря участию в работе
Директор Люботинской школы-интерната В.М. Сивицкая
первый век, а в стране мно- и Алеша Твердохлеб — воспитанник интерната
большинства заводчан, него брошенных детей, много
равнодушных к чужой боли
искалеченных маленьких судеб...
но окружить его вниманием и за- и беде. В канун Нового года и РожТут Сергея Ивановича прорвало, ботой.
дества Христова хочу сказать больон искренне улыбнулся и сказал:
Затем Вера Михайловна показала шое спасибо людям, которые не«Все! Берем шефство!». Виктор нам коровник, медсанчасть, столо- взирая на свою производственную
Сергеевич его одобрительно под- вую, подаренный шефами автопарк. занятость, всегда находят время подержал: «А кто же, как не мы?». Также мы побывали на занятиях по мочь комиссии содействия семье и
Так что просим любить и жаловать домоводству, где детей учили гото- школе: заместителю начальника 26
– наш новый подопечный, ученик вить первые и вторые блюда. Поль- цеха В.Ф. Болотскому (он щедро

делится своим медом с сиротами),
коллективам 12 отдела и 36 цеха,
работникам военизированной охраны, председателю правления ОАО
«ФЭД» В.В. Попову и его коллективу, нашим прекрасным поварам
из заводской столовой, службе
В.А. Лупаса (управление кадров),
директору лагеря «Фэдовец» И.А.
Труняковой и, обязательно, заводской газете.
Конечно же, во всех добрых делах и начинаниях нас всегда поддерживает профсоюзный комитет
завода во главе с председателем
В.Т. Тындиком и его заместителем
В.В. Степаненко, заводской профсоюзный актив. Без их помощи и
участия многие благотворительные
дела сошли бы на нет.
Отдельная благодарность всем
членам профсоюзной комиссии:
В.С. Дьякову (ОАО «ФЭД»), Т.И.
Ашпетовой (12 отдел), С.И. Гордиенко (ХАКБ), И.В. Резнику (отдел снабжения), В.В. Трунякову
(31 цех), В.В. Власенко (36 цех),
С.Б. Засиду (22 цех), В.К. Циркуненко, почетному члену комиссии
В.Н. Ладухину (ныне находится
на заслуженном отдыхе) и многим
другим. Это очень деятельные,
отзывчивые и порядочные люди,
которые хотят чтобы каждый «государственный» ребенок стал для
кого-то родным и самым близким.
От всей души поздравляю членов
профсоюзной комиссии содействия
семье и школе, а также всех заводчан с Новым годом! Пусть он будет
во всех отношениях лучше уходящего.
М.РАДЧЕНКО, председатель
профсоюзной комиссии содействия семье и школе на ГП
«ХМЗ «ФЭД»
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Успешный дебют
В ежедневной производственной суете, мы порой не замечаем, какие интересные люди трудятся рядом, о которых мы ничего
не знаем, кроме того, что они хорошие специалисты и добросовестные работники. Время потихоньку меняет наше сознание,
менталитет, уходит приверженность старым традициям. К сожалению, мы стали меньше общаться друг с другом, а если и
говорим, то о ценах, политике, о проблемах. Что очень жаль... А ведь у нас замечательный заводской коллектив, в котором
много поистине талантливых людей.

В 16 цехе все знают Андрея Овчаренко
– грамотного инженера, ответственного человека с деловым творческим подходом к
любому порученному делу. Прежде, чем выполнить свою работу, он внимательно изучит
все грани вопроса, скрупулезно разберется в
ее тонкостях и спокойно решит непростую
задачу, коих в производственной жизни немало. Андрей по профессии и по призванию
программист. На работе и дома он занимается
любимым делом - программированием, оттого считает себя счастливым человеком.
А. Овчаренко специализируется на разработке систем автоматизации, технологиче-

ского проектирования, технического нормирования, оперативно-производственного планирования, успешно применяя современную
технологию Ajax на практике. Мало кто на заводе знает, что Андрей является автором ряда
публикаций в электронных журналах.
Некоторыми его авторскими работами,
в основном предназначенными для Webпрограммистов, недавно заинтересовалось
российское издательство «БХВ-Петербург»
из Санкт-Петербурга и пригласило к сотрудничеству – написать книгу по разработке
Web-приложений с использованием технологии Ajax. Он с большим интересом принял
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это предложение. И вот недавно его книга из
более четырехсот страниц печатного текста
«Ajax. На примерах» вышла в свет и нашла
своих первых читателей.
Издатели книги отметили, что «автор сделал все, чтобы книга была интересной, а главное – полезной. Все примеры программного
кода книги обкатаны в реальных приложениях и совмещают простоту, надежность и практическую направленность».
В свою очередь автор книги, программист
16 цеха Андрей Овчаренко, во вступительном
слове к читателям написал: «Я рад, что издательство «БХВ-Петербург» решило внести
вклад в развитие технологии Ajax и поручило написать мне книгу. В процессе работы
над ней я получал всяческую поддержку от
коллектива издательства, за что хочу выразить свою благодарность... Я хочу поблагодарить своего друга и наставника Б.С. Свитского (от ред. — начальник техбюро 16 цеха) за
предоставление широкого пространства для
приложения Ajax-технологии и, особенно, за
удачный перевод на русский язык моей любимой английской пословицы о том, что не
бывает обстоятельств столь благоприятных,
которыми глупый человек не воспользовался
бы себе во вред, и не бывает обстоятельств
столь неблагоприятных, из которых умный
человек не мог бы извлечь пользу («Нет худа
без добра»)».
От всей души поздравляем А. Овчаренко с
успешным дебютом — выпуском первой его
книги «Ajax. На примерах» и в преддверии
Нового года желаем ему новых интересных
разработок, творческих успехов и побед, а
также широких горизонтов!
Т. АШПЕТОВА, И. ПИДЯК,
газета «Фэдовец»

В помощь
ветеранам
В профсоюзный комитет завода обратился председатель заводского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Петр Ильич Красовский с
просьбой выписать за счет средств
профкома газету «Слово ветерана»
для заслуженных ветеранов производства и участников боевых действий.
Этот вопрос рассмотрели на заседании президиума профкома, где
единогласно было принято решение
удовлетворить просьбу П.И. Красовского.
С начала 2009 года газету «Слово
ветерана» будут получать Григорий
Иванович Вьюник, Анна Петровна
Губарева, Иван Иванович Губарев,
Иван Васильевич Клищенко, Дмитрий
Никанорович Музыка, Мария Никитична Середа, Иван Петрович Ткач,
Денис Саввич Янковский.
М. ПЕРЕЯСЛАВЕЦ,
зав. профсоюзной библиотекой
ГП «ХМЗ «ФЭД»

В профсоюзном

комитете

После избрания председателем
Федерации профсоюзов Украины
народного депутата Василия Хара,
профсоюзный комитет нашего завода подготовил и направил в ФПУ
свои предложения по активизации
работы профсоюзов Украины. В
частности, предлагается:

<<< профсоюзная жизнь

— добиваться вложения бюджетных
средств в развитие авиастроения и
обеспечения авиаотрасли государственными заказами;

«ФЭД» в преддверии Нового Года

— организовать обучение молодежи
основным рабочим профессиям;

Прошлая неделя была особенно хлопотной в профкоме – шло формирование новогодних подарков для заводских детей. Всего
было скомплектовано около четырехсот ярких праздничных коробок весом до одного килограмма со всевозможными сладостями от лучших украинских, в том числе, харьковских производителей конфет. Решением президиума профкома подарки также
получили дети, которым в 2008 году исполнилось 14 лет. Наши новогодние подарки, это отмечают многие заводчане, ежегодно
отличаются своей оригинальностью и богатым содержимым.

Накануне Нового года члены профсоюзного комитета побывали в Харьковском детском
доме № 1. Они отвезли малышам детдома 30
новогодних подарков и 32 килограмма мандарин. Подарки от фэдовцев также получили
воспитанники Люботинского детского дома
(Харьковская область), Харьковской школы
интерната для детей с дефектами речи. Над
этими детскими домами наш коллектив шефствует уже много лет. В этом году на заседании президиума профкома было принято
решение выделить 14 новогодних подарков
для детей-сирот из Харьковского профессионального лицея машиностроения, который
готовит для нашего завода рабочие кадры.
*****
Новогодние утренники, оплаченные профкомом и администрацией завода, 28 декабря
пройдут для заводской детворы. Новая шоупрограмма «Ярмарка чудес» подготовлена
молодежным театром «Мадригал» (художественный руководитель А.А. Настаченко).

По замыслу режиссера маленькие зрителиучастники театрализованных конкурсов, в
том числе все обладатели новогодних костюмов, получат призы от сказочных героев
и Деда Мороза со Снегурочкой. Призы закуплены профсоюзным комитетом завода.
*****
По многолетней традиции, 29 декабря, в
заводском конференц-зале для трудящихся
пройдет праздничный новогодний вечер. На
сцене заводского клуба будут награждены
рабочие и ИТР, удостоенные звания «Заслуженный ветеран труда завода «ФЭД» (всего
20 человек). После торжественной части состоится концерт с участием коллективов художественной самодеятельности и известных
артистов нашего города и Украины.
Как рассказала заведующая клубом Н.М.
Чернобай, в подготовке праздника приняли
участие почти все коллективы нашего предприятия и коллектив Харьковского агрегатноконструкторского бюро. Особую благо-

дарность она выразила административнохозяйственному отделу, управлению основных производственных фондов, управлению
энергетики, 42 цеху (ХАКБ). По первой
просьбе специалисты направлялись в заводской клуб на работы, связанные с техническим оснащением сцены, установкой декораций и мелким строительным ремонтом.
*****
30 декабря, на проходной завода нас встретит празднично украшенная елка, Дед Мороз
и Снегурочка. Вместе с ними, по традиции,
работников предприятия с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым поздравят директор завода А.А. Жданов, председатель профкома В.Т. Тындик. Желающие
показать свои литературные и танцевальные
способности будут награждены поощрительными призами.
И. Пидяк, редактор
многотиражной газеты «Фэдовец»

— организовать для молодых семей
жилищное строительство на льготных
условиях;
— не замораживать заработную плату и не ограничивать на 50 % пенсию
работающим пенсионерам. К сведению на нашем заводе трудится 21 %
пенсионеров, на ХАЗе – 40 %;
— ограничить рост тарифов на коммунальные услуги и другие.
***
В ноябре было проведено заседание
президиума профсоюзного комитета, на котором члены президиума
утвердили план работы профкома на
2009 год. На президиуме было также принято решение удовлетворить
ходатайство женсовета и оказать
материальную помощь 11-ти многодетным семьям и семьям, имеющим
детей-инвалидов. Также были премированы победители соревнований
по летней рыбалке и положительно
решен вопрос о приеме на работу
в
физкультурно-оздоровительный
центр тренера по аэробике.
В. СТЕПАНЕНКО, зам. председателя профкома на ГП «ХМЗ «ФЭД»
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Рейтинг підприємств галузі
Публікуємо, як і обіцяли в попередніх
випусках газети, рейтинг соціальноекономічної діяльності, за рейтинговою
оцінкою, підприємств і організацій авіаційної промисловості України за ІІІ квартал 2008 р.
Переможцями Рейтингу (перші місця у своїх
групах підприємств) стали:
— ВАТ “Мотор Січ”, м. Запоріжжя
(Президент,голова Ради директорів – Богуслаєв В.О., ; голова ПО ПАУ – Труш М.І.);
— ДП “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”, м. Харків(директор – Жданов
О.А., голова ПО ПАУ –Тиндік В.Т.);
— ЗАТ “НВК”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.);
Призерами Рейтингу (другі та треті місця)
відповідно стали:
— ДАХК «Артем», м. Київ (президент –голова правління – Смаль С.М., голова ПО ПАУ
Кельїн О.Д.);
— ВАТ «Вовчанський агрегатний завод»,
м. Вовчанськ, Харківської обл. (директор – голова правління Антоненко О.А., голова ПО
ПАУ- Лукащик А.О. );
— ТОВ «Київавіапроект», м. Київ (генеральний директор – Вінник А.Т., голова ПО ПАУ
– Сніцарук О.С.):
— ВАТ «НТК «Електронприлад», м. Київ,
(голова правління -генеральний директор
Дробінов В.П., голова ПО ПАУ Корнієнко
О.П.).
— 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.;
Щодо підсумків роботи за окремими показни-

ками Рейтингу, то найкращих результатів у III
кварталі 2008 року досягли, по своїх групах
підприємств:
а) за обсягами товарної продукції (виконаних
робіт):
— ВАТ “Мотор Січ”; ВАТ “ВАЗ”; ДАХК “Артем”; ВАТ “УХЛмаш”; ДП “АНТК імені О.К.
Антонова”, ДП ”ДержККБ ”Луч”; ТОВ “Київавіапроект”;
б) за рівнем загрузки працюючих:
— ДП “ХМЗ “ФЕД” (106,6%); ДАХК “Артем”
(104,3%); ВАТ “ВАЗ” (100,0%); ЗАТ”НВК”
Дніпроспецмаш” (143,48); ТОВ “Металеві
меблі” (116,79 %) ; ВАТ “УкрНДІАТ” (143,48
%);
ТОВ
“Київавіапроект” (117,02%);
”НТК
”Електронприлад”(113,7%);
ДП”ХАКБ”(106,75); ДП ”ДержККБ ”Луч”
(101,35); ДП “АНТК імені О.К. Антонова”
(101,12);
в) за збереженням (зростанням) чисельності
працюючих:
— ВАТ “Мотор Січ”- ГМехЗ (+6,20%);
ЗАТ”НВК”Дніпроспецмаш” (+21,05 %); ДП
НДІ АПС (+ 12,93%); ДП”ХАКБ” (+1,78 %);
г) за рівнем середньомісячної заробітної плати:
—ДП
”ЖМЗ
“Візар”(2337,75
грн.);
ДАХК
“Артем”
(2310,81
грн);
ЗАТ
”НВК”Дніпроспецмаш
(2270,53
грн);
ТОВ “Київавіапроект” (7798,58 грн);
ДП”ДержККБ”Луч”(3306,72 грн.).
Заборгованість по виплатах заробітної плати,
станом на 01.10.2008 р. , мали наступні підприємства галузі:
— ХДАВП (6307,23 грн в середньому на 1
працюючого);
— ДП “З-д 410 ЦА” (4484,92 грн в середньому на 1 працюючого);
— НДЦ “Вертоліт” (1446,59 грн в середньому на 1 працюючого);
— ДП “НДІ АПС” (16383,16 грн в середньому
на 1 працюючого);
Відділ соціально-економічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ

<<< юридична консультація
? Згідно рішення Уряду, дні з 1 січня по 8 січня оголошені вихідними. В період з 29 грудня
по 12 січня я знаходжуся в черговій оплачуваній відпустці. По поверненню з відпустки
чи повинна я відпрацьовувати по суботам за
вихідні надані 2, 5 і 6 січня?
Відповідь: Відповідно до частини 1 статті 75
Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) всім працівникам щорічна відпустка надається в календарних (а не робочих) днях. При цьому до відпустки не
включаються святкові та неробочі дні, визначені в
статті 73 КЗпП і незалежно від режиму роботи працівника і часу відпочинку на підприємстві (в його
підрозділі або на конкретному робочому місці).
Тому існуючий режим праці і відпочинку на підприємстві (в підрозділі або на робочому місці), а
також перенесення Урядом робочих і вихідних
днів в період знаходження працівника в щорічній
оплачуваній відпустці, ніяк не впливає юридично
на його тривалість або на тривалість щомісячної
або щотижневої норми робочого часу після закінчення даної відпустки.
Отже, після Вашого виходу з щорічної відпустки на Вас розповсюджується повністю надалі (без
яких-небудь виключень) діючий на підприємстві
режим праці і відпочинку, у тому числі переглянутий з урахуванням перенесених робочих днів (оголошених робочих субот) згідно Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2008
р. N 1458-р «Про перенесення робочих днів у 2009
році».
Таким чином, в даному випадку, після виходу
працівника з щорічної відпустки, не йдеться про
відробіток їм перенесених Урядом робочих днів
(що співпали з періодом відпустки), а про дотримання в повному об'ємі встановленого (зміненого)
режиму праці і відпочинку на підприємстві без якихнебудь виключень після закінчення відпустки.
Зав.відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ
Каріна ПЛАХОВА

<<< oхорона праці

Авіант пройшов перевірку
У листопаді комісією на чолі з начальником Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у машинобудуванні тер управління Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву Горденіним В.Д. та за участі головного технічного інспектора праці ВА ЦК
ПАУ Ліщинського С.М. була проведена перевірка стану охорони праці на ДП «КиАЗ «Авіант».

В ході перевірки були виявлені
порушення чинного законодавства
з охорони праці. Так, в ході перевірки представником ЦК ПАУ були
виявлені такі недоліки по роботі
підприємства:
— оформлення журналу триступеневого методу контролю стану
охорони праці в деяких підрозділах
ведеться формально;
— у цеху № 16 при виконанні шліфувальних робіт переносним електроінструментом не використовувались 313;
— у цеху № 20 термін атестації
кран-балки прострочений;
— у цеху № 11 на атестовані стелажі для складання великогабаритних
деталей;
— відсутня інформація в електрошафах з подачі електроструму в
побутові приміщення;
— драбини не випробувані та не
атестовані;
— душова не відповідає санітарним умовам (потрібен терміновий
ремонт);
— забезпеченість спецодягом і
спецвзуттям по підприємству складає 45% станом на 01.11.2008 р.;
— у зв'язку зі скороченням медичного персоналу не забезпечується
проведення обов'язкового попереднього, періодичного і планового
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медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
з небезпечними, шкідливими умовами праці, або таких, де є потреба
у професійному доборі;
— в підрозділах підприємства та в
транспортних засобах аптечки недоукомплектовані медпрепаратами;
— угода по проведенню заходів
з охорони праці та план ремонту
санітарно-побутових приміщень,
передбачені чинним Колективним
договором виконано лише на 40%.
— заходи по підготовці підрозділів
до роботи в осінньо-зимовий період не виконанні в повному обсязі
по окремим підрозділам;
— працівники підприємства забезпеченні спецхарчуванням, але
2 місяці (липень, серпень 2008 р.)
спецхарчування не видавалось.
На думку головного технічного інспектора праці Ліщинського
С.М. профспілковий комітет заводу
не організував дієвий громадський
контроль за станом умов і безпеки
праці на підприємстві, виконанням
відповідних програм і комплексних
заходів та зобов'язань колективного договору.
Він запропонував обрати в підрозділах громадських інспекторів
з охорони праці: відділу кадрів
підприємства спільно зі службою
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охорони праці (СОП) провести
цільове навчання працівниківпрофактивістів з охорони праці;
постійно здійснювати цільові перевірки з дотримання власником
підприємства і керівниками структурних підрозділів законодавчих та
інших нормативно-правових актів з
охорони праці; вносити (надавати)
керівнику підприємства, головним
спеціалістам, керівникам підрозділів подання і висновки з цих питань у разі наявності порушень; регулярно розглядати питання стану
охорони праці і травматизму на засіданнях комісії профкому підприємства з охорони праці, президії і
профкому підприємства.
Іншими учасниками комісії було
вказано спіціалістам СОП заводу,
що в приписах не завжди мають
місце посилання на законодавчі та
нормативно-правові акти з питань
охорони праці, які порушено. Також
варто звернути увагу на наступне:
— В цеху № 12 та 32 перелік інструкцій з охорони праці не затверджений роботодавцем.
— цеху № 22 керівництвом не затверджено перелік професій, якім
необхідно мати відповідну групу з
електробезпеки; робітники, що користуються вантажно-підйомними
кранами, які керуються з підлоги,
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не пройшли навчання з Правил техніки безпеки; не наданий протокол
про навчання та перевірку знань з
питань охорони праці працівників
цеху, які виконують роботи з підвищеної небезпеки.
Під час перевірки комісією також
було встановлено, що на заводі:
— не проведена паспортизація будівель та споруд підприємства;
— не проведена повторна перевірка
знань персоналу газової служби на
право виконання газонебезпечних
робіт;
— не проведене позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів у зв’язку
з введенням в дію нових Правил
будови та безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів.
Сподіваємось, що найближчим
часом відповідальними особами підприємства недоліки будуть
усунуті. І хоча ми розуміємо всю
складність ситуації на підприємстві, в той же час варто зазначити,
що це не є приводом для того, щоб
економити на здоров’ї працівників,
які щодня наражаються на небезпеку.
Станіслав Ліщинський, головний технічний інспектор праці
ВА ЦК ПАУ

Видруковано в
ПП «Трейд-Інформ»,
м. Київ, вул. Новозабарська, 2/6.
Виходить двічі на місяць.
Наклад: 2500 примірників.

<<< події та коментарі
Минобороны
Украины
выделяет
гранты молодым специалистам на
исследования в военно-технической
области  
***
Генеральный директор “Ильюшин Финанс Ко.” Александр Рубцов заявил,
что производство Ан-148 идет почти
по графику и в конце 2008 года планируется выкатка первого серийного
самолета.
***
В начале ноября этого года Президент
ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заключил контракт с китайской компанией Tianli на лицензионный ремонт
двигателей АИ-25ТЛК для учебнотренировочных самолетов (УТС) К-8J
Военно-Воздушных Сил Китая. Это
событие произошло во время Международного авиационно-космического
салона Airshow China-2008 в г.Чжухай,
где свою экспортную продукцию представили 15 украинских предприятий
авиапрома.
***
Украина открыта к продолжению сотрудничества с Российской Федерацией по программе нового военнотранспортного самолета Ан-70, однако
способна завершить госиспытания
самолета самостоятельно, отмечают в украинском военном ведомстве.
Директор департамента разработки
и закупки вооружений Минобороны
Украины Владимир Грек сообщил,
что по итогам заседания двусторонней
межведомственной рабочей группы по
программе Ан-70 достигнута договоренность рекомендовать правительствам стран продолжить совместные
работы по проекту.
***
Украина и РФ готовят к подписанию
протокол о внесении изменений в
межправительственное соглашение
от 1993 года по программе создания
оперативно-тактического
военнотранспортного самолета короткого
взлета и посадки Ан-70.
Находящийся в настоящее время на
окончательном согласовании российской стороны документ закрепляет
намерения сторон по дальнейшему
сотрудничеству в программе Ан-70:
совместному завершению разработки и испытаний самолета, серийному
производству, а также согласованию
действий при выводе самолета на рынок с учетом произошедших с момента
подписания соглашения изменений.
Согласно протоколу, завершение испытаний и начало серийного производства Ан-70 смещены на 2011 год,
также на 2011 год предусмотрена
передача каждому заказчику - Минобороны Украины и РФ - 2-х машин.
***
Государственный авиастроительный
концерн “Антонов” не исключает возможности вхождения в альянс с другими авиапроизводителями с целью
привлечения инвестиций, сообщил
глава правления “Антонова” Дмитрий Кива. “Уже сегодня ясно, что
одним из условий успеха в будущем
является акционирование, IРО, создание на основе обмена акциями
рыночных альянсов с нашими российскими и европейскими коллегами,
привлечение масштабных инвестиций”,- заявил он. В ноябре текущего
года правительство переименовало
Государственный авиастроительный
концерн “Авиация Украины” в “Антонов” и утвердило его устав. Количество участников госавиаконцерна сокращено с девяти до четырех: АНТК
им. Антонова, КиГАЗ “Авиант”, ГП
“Завод N410 гражданской авиации” и
ХГАПП.
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