УВАГА! Спецрепортаж з Вінницького авіаційного заводу
читайте в наступному випуску нашої газети
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Заслуженные лавры – работникам авиации

Чарівні жінки!

Вечер трудовой славы – один из символов, нет, не старой эпохи, а дня сегодняшнего предприятия «Мотор Сич». Он пережил
застой и перестройку, тяжелые годы становления независимости страны. И даже финансовому кризису не удалось поставить
жирную точку в его 37-летней истории. От прошлого он унаследовал название и идею, все остальное наполнено современным
звучанием. Это не анахронизм, не выцветшая со временем традиция, а главное событие года, которое прославляет
добросовестный труд и проникнуто объединительной темой.

Фото автора

Начиная с 1972 года, звание «Заслуженный моторостроитель» присвоено 613
работникам предприятия, еще 630 были
названы «Мастер-Золотые руки». Церемония награждения самыми почетными заводскими званиями всегда предшествует
Вечеру трудовой славы. В этом году лучшие моторовцы получили знаки отличия из
рук директора по управлению персоналом
Олимпия Покатова. В своей речи он поблагодарил награждаемых за то, что они не
жалеют своих сил ради процветания нашего
предприятия и завоевания им еще большего
авторитета в мире. Обратился к моторовцам
и Председатель Профсоюза авиастроительной отрасли Ярема Жугаевич: “Успехи
авиастроительной отрасли складываются из
успехов отдельных предприятий. И здесь я
хочу особо выделить двигателестроителей
«Мотор Сичи», которые подают всем пример, как надо работать и решать проблемы”.
На Вечере трудовой славы Ярема Васильевич вручил президенту ОАО «Мотор
Сич» Вячеславу Богуслаеву и председателю профкома завода Михаилу Трушу
Диплом: по итогам прошлого года наше

предприятие заняло призовое место среди
коллег по авиапрому. Авиационная отрасль
– единственная среди отраслей отечественной экономики, которая завершила год с хорошими показателями. Прирост в авиапроме составил 12%. Причем заслуга «Мотор
Сичи» более, чем весомая: на нашу долю
приходится около 40%. Чуть позже Вячеслав Богуслаев конкретизировал эти цифры:
в 2008 году авиационной отраслью произведено товарной продукции на сумму 5,7 млрд.
гривен, из них только «Мотором» - на 2,2
млрд. Обращаясь со сцены заводского ДК к
переполненному залу, Вячеслав Александрович отметил, что, благодаря проводимой
руководством политике, удалось свести к
минимуму последствия финансового кризиса. Люди могут быть уверенными: работа на
заводе есть, а значит, они смогут финансово
обеспечить свои семьи. Остается весомым
и социальный пакет, даже несмотря на то,
что в нынешнем году его немного урежут.
Базы отдыха, пионерлагеря, детские сады и
многое другое – всем этим заводчане могут
пользоваться, получая таким вот, косвенным
образом, добавку к зарплате.

Кульминацией вечера стало награждение
лучших по итогам 2008 года цехов и отделов.
Почетная миссия вручать кубки с дипломами была возложена на директора по производству Василия Ткаченко и директора по
связям с общественностью Анатолия Малыша. Затем в честь победителей был дан
торжественный салют.
А завершил праздничный вечер концерт,
организованный творческими коллективами
заводского Дома культуры и самодеятельными артистами. В качестве специальных
гостей были приглашены малыши из детского сада «Рушничок». Несмотря на совсем
юный для артистов возраст - три и четыре
года, детвора не растерялась на первой в
своей жизни большой сцене, наоборот, уверенно рассказывала стишки и танцевала. Настоящая моторовская закалка! И в этом нет
никакого преувеличения, поскольку у всех
у них либо мамы и папы, либо дедушки и
бабушки работают на «Моторе». С такой-то
сменой можно быть спокойным за дальнейшую судьбу предприятия.

Прихід весни завжди дарує нам надію на краще
– навколо все оживає, стає гарним і співучим. Невипадково з весняним подихом приходить до нас
чарівне жіноче свято – 8 березня. Цей день несе у
світ ніжність і красу.
Сьогодні, коли доводиться долати чимало
труднощів, які спіткали країну і нашу авіабудівну
галузь, ми маємо глибоке переконання у тому, що
подолаємо всі перепони, зуміємо дати галузі новий
поштовх для розвитку.
Яку б посаду не займали жінки – бухгалтера, інженера, юриста, прибиральниці, комплектовщиці,
електромеханіка чи контролера, ми знаємо, що
вони виконають свою роботу якнайкраще. Ми пишаємось Вами, бо усе найдорожче, що є у нашому
житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане
з Вами, любі жінки.
Ми свідомі того, що без Вашої підтримки, розуміння, ініціативності та активної життєвої позиції неможливі добрі зміни в нашому суспільному
житті. Своєю плідною працею Ви робите майбутнє нашої галузі – гордості всієї країни.
Сердечно бажаємо Вам нев’янучої молодості,
здоров’я, радості і краси. Нехай Вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог.
З повагою, Голова ПАУ

Я. Жугаєвич

<<<терміново в номер

Уряд підтримує галузь!
Реалізовано одну із найважливіших вимог галузевої Профспілки щодо поліпшення стану справ
в авіаційній промисловості. Постановами Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 122 та від
11.02.2009 № 123 виділено кошти Державного бюджету на поповнення статутних фондів державних
підприємств – ХДАВП та КиАЗ “Авіант”.
Це дозволяє підприємствам здійснювати погашення накопиченої заборгованості по виплатах
заробітної плати, зменшуючи тим самим соціальну напругу в трудових колективах.
Трудові колективи підприємств, Профспілка авіабудівників України висловлюють вдячність Уряду
за розуміння і підтримку в нелегкій кризовий час.

Надия АХМЕТОВА, газета «Мотор Сич»

Жінки, посміхайтесь!
Спочатку Міжнародний жіночий день 8 Березня був днем протесту проти дискримінації жінок. Ще далекого 1857 року в Нью-Йорку робітниці
текстильної промисловості провели демонстрацію проти нестерпних умов праці та низької заробітної плати.
В наступні роки демонстрації жінок часто приурочували
саме цьому дню. У СРСР свято
втрачає політичне забарвлення
і стає святом весни, краси- Міжнародним жіночим днем. Це
прекрасно, але саме в Міжнародний жіночий день ми, жінки,
ще раз можемо голосно заявити про свої болючі питання.

Незважаючи на географічні та
політичні відмінності, всіх нас
хвилюють спільні проблеми.
По-перше – здоров'я наших дітей, далі – якісні та доступні медицина й освіта, гідна робота та
безпечне довкілля.
Народна артистка України
Оксана Білозір з трибуни Верховної Ради якось поставила

просте запитання: «Чому найкрасивіші у світі українські жінки
так мало посміхаються?». Ми
можемо ще й додати, що вони
не лише рідко посміхаються,
але й часто плачуть. Чому? Відповідь на це питання проста.
Українська жінка, як і все українське суспільство, живе в злиднях, у страху перед майбутнім,

в атмосфері глибокої неповаги
до себе і своїх нагальних проблем. Вона часто плаче, бо
несе на своїх плечах життєвий
тягар, несумісний з її фізичними
і моральними можливостями.
Шановні, любі, прекрасні,
чудові колежанки!!! Ваша енергія, відповідальність, активна
життєва позиція несуть у світ

злагоду, добро і любов. Бажаю
Вам завжди бути щасливими,
здоровими, оточеними ніжністю
та турботою, нехай Вас завжди
супроводжує впевненість у завтрашньому дні! Менше плачте, а більше посміхайтесь!!
Наталія ЛЄСКОВА,
ДП “МФ “Артем”
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Удостоен Государственной премии Украины
в области науки и техники

<<<інтерв’ю

2008 год для главного инженера ГП ХМЗ «ФЭД», члена президиума профкома предприятия В.А. Фадеева был знаменателен трижды. В ушедшем году исполнилось 20 лет с момента
создания на заводе кафедры технологии машиностроения Харьковского национального технического университета «ХПИ», которую он возглавляет. Летом Валерий Андреевич
успешно защитил докторскую диссертацию, ему было присвоено звание доктора технических наук. И совсем недавно, накануне нового, 2009 года В.А. Фадеев был удостоен Государственной премии Украины в области науки и техники за разработку и внедрение интегрированных комплексных технологий для производства наукоемких изделий машиностроения. В сегодняшнем выпуске газеты мы публикуем интервью с главным инженером ГП ХМЗ «ФЭД», доктором технических наук, лауреатом Государственной премии Украины В.А.
Фадеевым.

Лауреат Государственной премии Украины, доктор технических
наук, главный инженер ГП ХМЗ “ФЭД” В.А. Фадеев

— Валерий Андреевич, получение
Государственной премии – это тернистый путь, которому предшествовала серьезная работа. Ваша
творческая группа выдержала
высокую конкуренцию и успешно прошла четыре тендерных
барьера. Работа была рассмотрена в Академии Наук Украины и
Комитетом по присуждению госпремий была признана лучшей.
— Да, это так. Коллективом авторов,
работающих в вузах и на предприятиях авиационного двигателестроения
и агрегатостроения Украины, была
проведена большая работа по разработке и внедрению интегрированных
комплексных технологий для производства наукоемких изделий машиностроения (авиационных двигателей и
агрегатов нового поколения), что еще
раз укрепило положение Украины
как авиационной державы.
Наша работа расширяет понятие
технологии до связанной совокупности
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских, инжиниринговых и управленческих процессов, которые лежат в основе продуктивной и созидательной деятельности
человечества. При этом в жесткой
конкурентной борьбе побеждают те
производства, которые поставляют
на рынок изделия, обладающие принципиально новым уровнем функциональных, ресурсосберегающих, экологических и эстетических свойств.
Таким образом, наличие новых технологий объективно определяет предпосылки успешного экономического
развития страны.
В процесс создания наукоемких,
высокотехнологичных изделий включается множество новейших технологических решений, технологии, ранее
четко разграниченные и, вроде бы, далеко стоящие друг от друга, сближаются и соединяются в один интегрированный технологический процесс.
Именно интегрированные технологии стали главной движущей силой
конкурентной борьбы в глобальных
масштабах, потому что только они
обеспечивают уровень изделия, недостижимый другими существующими
технологиями. Секрет успеха перемещается от стратегии стоимости,
основанной на времени, к стратегиям,
основанным на новых интегрированных технологиях, т.к. они позволяют
не жертвовать ни качеством, ни стоимостью при завоевании рынка. Как
раз интегрированные технологии позволяют своевременно реагировать на
быстроизменяющиеся рыночные требования и воплощать эти требования
в конкурентоспособные на мировом
рынке компоненты, изделия, процессы и системы.
Разработанные и внедренные автор-

ским коллективом интегрированные
технологии базируются на органичном сочетании результатов научных
исследований, последних достижений в различных областях науки, техники, материаловедения, технологии,
информатики, и др., что позволило
создать современное комплексное
технологическое обеспечение, предопределившее конкурентоспособность
газотурбинных авиационных двигателей и агрегатов как на рынке СНГ, так
и за его пределами.
Следует отметить высокую эффективность отдельных составляющих
генеративных технологий. В структуре трудоемкости формообразования деталей и сборки газотурбинных
двигателей наибольший удельный
вес занимает механообработка, а среди групп деталей наибольшая трудоемкость приходится на производство
лопаток компрессора и турбины от
22% до 30 % от общей трудоемкости
изготовления двигателя. Перевод такой обработки на обрабатывающие
многокоординатные центры (ГП
«Ивченко-Прогресс», ОАО «Мотор
Сич», ГП ХМЗ «ФЭД»), обеспечило высокоскоростное фрезерование,
позволило не только повысить эффективность обработки труднообрабатываемых материалов и решить
проблему изготовления корпусных
деталей путем создания гибких производственных модулей, но и ускорить технологическую подготовку
производства. Внедрение этих гибких
производственных модулей также позволило исключить слесарные операции.
К числу высоких технологий можно отнести технологию лазерной
обработки – более гибкую, исключающую подготовительные работы,
и, следовательно, более выгодную.
Внедрению лауреатской работы предшествовал большой объем научноисследовательских работ по выявлению зон термического влияния,
дефектного слоя, появления микротрещин.
Использование САD/САМ/САЕ систем позволило создать «сквозные»
интегрированные технологии, применение которых существенно сократило сроки и повысило качество технологической документации, программ
и наладок для станков с числовым
программным управлением.
В рамках разработки технологического обеспечения осуществлен
настоящий прорыв в области высоких интегрированных генеративных
технологий, к которым относятся
технологии по изготовлению изделий на послойном наращивании
объектов до достижения требуемых
характеристик на макро- микро- и наноуровнях. Генеративные технологии

представляют собой образец эффективного интегрирования достижений
материаловедения,
информационных, лазерных, ионно-плазменных и
др. наукоемких технологий, а также
трехмерного моделирования, теории
управления, оптимизации конструкций и технологических процессов,
последних современных технологий
литья, прецизионной и ультрапрецизионной обработки. Эти технологии
на макроуровне реализуют переход от
трехмерной компьютерной модели к
твердому телу независимо от степени
сложности конструкции, форм и размеров, без применения дополнительной оснастки, инструмента, станка.
Впервые в Украине на ОАО «Мотор Сич» создан производственный
участок, а при НТУ «ХПИ» - учебнонаучно-производственный
центр
высоких генеративных технологий,
оснащенный современнейшими установками лазерной стереолитографии
и избирательного лазерного спекания
для изготовления моделей деталей
или их прототипов на авиационные
газотурбинные двигатели и агрегаты.
Разработанное программное обеспечение позволило при проектировании
деталей сложной формы отработать
их изготовление по твердотельным
моделям, полученным по технологиям LОМ и LВА (стереолитография).
Реализация послойного наращивания
по принципу «от малого к большому»
снизила трудоемкость изготовления
корпусных деталей агрегатов, технологической оснастки и других деталей от 5 до 24 раз.
— Какие еще преимущества имеет ваша разработка?
— К ним относится разработка
и внедрение интегрированной комплексной системы технологической
подготовки производства авиационных двигателей и агрегатов нового
поколения с подсистемами автоматизированного проектирования технологической оснастки, технологической документации, подготовки
управляющих программ для станков
с ЧПУ, централизованной системы
управления технологической документацией подготовки производства
составляющих частей нового изделия.
Неотъемлемой составляющей современных авиационных двигателей
являются агрегаты, отличающиеся
высокой трудоемкостью и наукоемкостью, высокой точностью узлов,
малыми габаритами и весом. При их

производстве широко используются
новейшие интегрированные технологии. Агрегаты, которыми оснащается
двигатель, уникальны и не имеют аналогов в мире. Интегральные гидроприводы для полного энергообеспечения самолета кроме ГП ХМЗ «ФЭД» в
мире производит только американская
фирма «Hamilton Sundstrand». Без высокого качества и надежности агрегатов «ФЭДа» невозможен выпуск
современных конкурентоспособных
двигателей Д-27, Д-436, ВК-2500, ВК1500ВМ, АИ-225-25, АИ-450, АИ25ТL и др. Новейшие авиационные
двигатели и агрегаты, производимые
«Мотор Сич», «Ивченко-Прогресс»,
нашим заводом применяются на всех
типах самолетов и вертолетов, выпускаемых странами СНГ.
Необходимо отметить еще одно
важное достоинство работы. Украина обладает значительным кадровым
и технологическим потенциалом в
области создания и производства
авиационных двигателей и агрегатов.
Но современные авиационные газотурбинные двигатели представляют
собой столь сложное наукоемкое
быстро совершенствуемое изделие,
для которого необходима более динамичная разработка и освоение все
новых конструкций и технологий, что
в рамках одного предприятия сделать
невозможно. Поэтому при создании
технологического обеспечения производства авиационных двигателей
и агрегатов необходима кооперация
и технологическая интеграция многих предприятий Украины, России и
других стран, что нашло отражение в
рассматриваемой работе. Украинские
заводы-изготовители имеют деловые
связи с партнерами из более чем 60
стран мира.
— Валерий Андреевич, в начале
интервью Вы сказали о том, что работа, удостоенная Государственной
премии Украины, – это коллективный труд.
— Да, эту работу делал не один и не
два человека. И не только харьковчане. Среди авторов работы - известные
ученые и специалисты ГП «ИвченкоПрогресс», ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье), ГП ХМЗ «ФЭД» (г. Харьков), Харьковского и Запорожского
национальных технических университетов, Киевского национального
авиационного университета, внесшие
важный вклад в развитие технологии
точного машиностроения, прежде
всего, авиационного двигателестрое-

ния и агрегатостроения, в создание
высокоэффективных способов обработки материалов и ускоренного
формообразования,
составивших
базу наукоемких интегрированных
технологий и современного технологического обеспечения.
Высокий
уровень
научнотехнологических разработок, представленных в работе, направлен
на решение важного народнохозяйственного задания, предусмотренного государственной комплексной программой развития авиационной промышленности Украины до
2010 года в части создания технологического обеспечения производства
авиационных двигателей и агрегатов
на основе разработанного и реализованного комплекса интегрированных
технологий и технологического оснащения для самолетов и вертолетов,
не имеющих аналогов в мире (Ан-70,
Ан-140, Ан-148, Бе-200, Бе-132МК,
Ка-60, Ми-8Т).
Лауреатская работа посвящена решению технологических проблем
точного машиностроения - производству отечественных авиационных
двигателей и агрегатов. Она является
современной и обоснованной.
Работа, выдвинутая Запорожским
национальным техническим университетом, и наш авторский коллектив прошли длинный конкурсноотборочный марафон. В финале, на
пленарном заседании Национальной
Академии Наук Украины под председательством Президента Академии
Наук академика Патона, стопроцентным количеством голосов она была
признана лучшей.
В декабре вышел Указ Президента
страны о присуждении работе “Разработка и внедрение интегрированных комплексных технологий для
производства наукоемких изделий
машиностроения (авиационных двигателей нового поколения)” Государственной премии Украины в области
науки и техники.
— Еще раз от души поздравляю
Вас и весь творческий коллектив
Ваших единомышленников с высокой наградой. Уверена, что работа
по совершенствованию авиационных изделий будет продолжена и
Украина займет достойное место на
мировом рынке авиации.
— Спасибо. Мы к этому стремимся.
Беседовала редактор газеты
«Фэдовец» И. Пидяк

<<<почесна нагорода

Антоненко О.А. під час виступу на галузевій нараді

Указом Президента України від 16 січня 2009 року
№26/2009 було присвоєно почесне звання “ЗАСЛУЖЕНИЙ
МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ” Антоненку Олександру
Анатолійовичу,
голові
правління
акціонерного
товариства “Вовчанський агрегатний завод”.
Антоненко О.А. на підприємстві з 1981 року, працюючи майстром, старшим майстром, заступником началь-

ника механічного цеху, начальником цеху, заступником
головного інженера, головним інженером, директором
заводу, а з 1994 року – головою правління акціонерного
товариства, проявив себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим організатором виробництва.
Під його керівництвом та безпосередньою участю стабілізована робота підприємства, за останні три роки зріс
обсяг виробництва товарної продукції майже у 2,2 рази,
реалізації продукції у 2,3 рази, впроваджено у виробництво 7 одиниць нової техніки, створено 26 нових робочих
місць.
Завдяки зусиллям Антоненка О.А. на підприємстві постійно освоюється виробництво принципово нових типів
авіаційних та автомобільних агрегатів, які користуються
попитом як в Україні, так і за її межами, освоюються нові
види продукції. За вагомий внесок у розвиток науки Антоненко О.А. отримав нагороду Лауреата Державної премії
України в галузі науки та техніки за 1998 рік.
Антоненко О.А. користується глибокою повагою серед працівників підприємства та мешканців міста Вовчанська та району, обирався депутатом Харківської обласної
ради та депутатом Вовчанської міської ради Харківської
області.
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<<<любим жінкам

Дорога до себе
Нам, чоловікам, завжди хочеться тепла. Тож вирішив потрапити у Березень – на сторінках улюбленої газети „Авіабудівник України”, яка велику увагу зосереджує на діяльності жінок-трудівниць нашої галузі.

Віктор Гуска

«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!..» Повністю підтримуючи лейтмотив відомої пісні, незважаючи
на всі негаразди сучасного буття, від щирого серця вітаємо
наших колег і соціальних партнерів, яким нещодавно виповнились ювілейні дати з дня народження:
—Пастернака Валентина Григоровича – директора Волочиського машинобудівного завода ВАТ «Мотор Січ» (55 років
– 16 лютого);
—Салюту Віктора Григоровича – директора ДП «Машинобудівна фірма «Артем» (55 років – 20 лютого);
—Семенюту Анатолія Миколайовича – директора Гуляйпольського механічного заводу ВАТ «Мотор Січ» (55 років
– 6 березня).
А член ЦК і Президії ЦК ПАУ, заступник голови первинної
організації ПАУ на ДП «АНТК імені О.К. Антонова» Гуска
Віктор Петрович 23 лютого, сповнений енергії і оптимізму,
відзначив своє 60-річчя!
Тож побажаємо ювілярам міцного здоров'я, творчого довголіття і особистого благополуччя!
ЦК Профспілки, редакція газети “Авіабудівник України”

Перспектива для галузі
Під час свого візиту до Франції, Прем'єр-міністр України
Юлія Тимошенко провела зустріч з представниками корпорації ЕАDS, з якими обговорила питання об’єднання
зусиль з будівництва цивільних та військових літаків, а
також щодо спільного виробництва гелікоптерів.
За інформацією “Урядового кур’єра”

фото Віктора Чернікова

Хочу розповісти читачам про чудову
жінку токаря-револьверницю третього цеху Наталію Павлівну Чернець,
для якої нинішній березень уже 41-й
на Київському авіазаводі. Нею дійсно
гордиться вся трудова громада підрозділу, бо пам’ятає Наталку ще шістнадцятирічною.
1967 року після закінчення середньої школи прийшла дівчина до цеху,
розуміючи, що робота не з легких, але
професія сподобалась і зацікавила відразу. До того ж і колектив молодіжний.
Була уважною, старанною, набиралася
розуму у наставниці Катерини Матві-

ївни Бабієнко. Саме з її легкої руки незабаром стала працювати самостійно,
виявляючи неабияку наполегливість й
бажання знати всі секрети справи. У
напруженій повсякденній праці прийшло вміння і майстерність. Незабаром стала переможницею заводського
конкурсу професійної майстерності.
Її завжди звикли бачити за верстатом
усміхненою і водночас зосередженою.
Робота ніби „кипить” у її руках. Жінка знає: на неї покладаються і вірять,
адже деталі, нормалі, які виготовляє,
йдуть на такі агрегати, як паливні і
гідросистеми, закрилки та передкрил-

ки літаків. Завдання завжди виконуються оперативно і якісно.
У минулому комсомольськомолодіжний токарно-револьверний
цех 3 постійно виборював класні
місця не тільки у заводських змаганнях серед цехів механоскладального виробництва, але і у конкурсах
художньої самодіяльності. Наталія
Чернець має гарний голос і закохана в українську пісню, співала у
цеховому, заводському хорі. Так що
є їй про що згадати.
А коли заходить мова про цех,
роботу трудівниця охоче розповідає: любить свій колектив, людей, з
якими працює 41 рік. І співробітники її поважають, вважають душею
колективу. “У неї дійсно відкриті
душа і серце, працьовиті руки”, підкреслює заступник начальника
цеху Петро Андрійович Христевич.
Оце і є Наталія Павлівна Чернець – ветеран заводу і найкраща
трудівниця цеху 3, людина, яка
отримує задоволення від щоденної
робітничої, але улюбленої і, здається, не жіночої справи. У переддень
жіночого свята хочу побажати їй
міцного здоров’я, аби у неї усе ладилося – у сім”ї, на роботі.
Василь ПОЛОНСЬКИЙ,
редактор заводського
радіомовлення ДП “КиАЗ “Авіант”

<<<людина праці

Дві Юлії однієї мами
Щасливі люди, котрі мають щиру вдачу. А ще щасливіші ті, хто, закохавшись у свою роботу, з безмежною відповідальністю підтверджують її власною долею, у якій, як на довгій ниві, багато життєвих барв
та щемких відтінків. Усе йде від душі у єдиної на Державному підприємстві „Київський авіаційний завод
„АВІАНТ” жінки-керівника цеху, колектив якого невдовзі відзначить триріччя від дня створення, - начальника цеху 52 Світлани Оксенівни Купіної.
ЦЕХ. РОБОТА. ЛЮДИ
Але не тільки цим різниться посеред жіноцтва заводу шановна пані
Купіна: завжди впевнена, має спокійний погляд глибоких очей, які випромінюють тепло і ласку. Лагідна
усмішка, здається, ніколи не полишає
її вродливого обличчя. Хоча проблем
– безліч: цех, робота, люди з різноманіттям характерів, доль, уподобань.
Чудові риси характеру і людські якості цієї жінки допомагають не лише
згуртуванню колективу і закріпленню кадрів, а головне – виконанню
завдань, адже не секрет, що цех допоміжного виробництва не отримує
фінансування, а сам заробляє кошти
для заводу і для себе.
За порівняно невеликий проміжок
часу цех збору, переробки та відвантаження металобрухту заробив підприємству близько двох мільйонів
гривень. Відремонтоване приміщення цеху, закуплені транспортна техніка для підприємства і цеху, інструмент для цехів, оргтехніка для цеху
21, - це далеко не повний перелік
добрих справ колективу підрозділу,
який Світлана Оксенівна очолює, де
її люблять і поважають, і який за три
роки значно омолодився.
Незважаючи на те, що цех недоукомплектований робітниками і зарплата у працюючих невелика, вони виконують і навіть перевиконують усі
доведені обсяги робіт.
Хочу відзначити: люди хочуть працювати з Світланою Оксенівною,
просяться до неї на роботу, адже

А я хочу додати до розповіді пані
Купіної, що дбає, турбується Світлана Оксенівна про свій колектив, оперативно вирішує соціально-побутові
питання, багато інших добрих справ
на її рахунку.
ЇЇ ДУШІ НЕВИЧЕРПНА
КРИНИЦЯ

Світлана Купіна разом з дочкою
фото Віктора Чернікова

тут хороший мікроклімат, атмосфера
взаєморозуміння і взаємодопомоги. І
основне – Світлана Оксенівна людина незвичайна. Вражають і приваблюють її природжені доброта, щирість,
комунікабельність. Вона має щире
серце і чисту душу, відкриту навстріч
людям. Саме ці риси визначають їй
повагу і шану у колективі. Це мій особистий погляд, журналістський. Сама
ж Світлана Оксенівна має іншу думку, вважаючи, що саме спільна праця
всього колективу є запорукою його
трудових здобутків:
– Маю сказати, що кожному працівникові притаманна висока відповідальність за виконання доручених
завдань, бо у нас не просто колектив,
а єдина виробнича родина. Пригадую, яким непростим було наше
становлення, адже дільниця збору і

відвантаження металобрухту знаходилась далеко не в кращому стані. З
невеликою допомогою цехів 30, 35,
дільниці зв’язку, а майже власноруч,
облаштували приміщення цеху і це
одночасно з своєчасним виконанням
виробничих завдань. На цьому нелегкому шляху становлення ми змогли
не лише оцінити свої можливості, а
й переконатися у власній відданості спільній справі. Основна функція
цеху - забезпечення приймання металевих відходів від цехів заводу і
відвантаження спеціалізованим організаціям, і тим самим виконання затвердженого плану. Хочу подякувати
начальникам цехів 3, 11, 21, 23, 27, які
з самого початку відповідально ставляться до вимог по збору металобрухту і надходженню його від верстата до
нашого цеху.

Розповідь про героїню мого нарису
буде незавершеною, якщо не скажу,
що Світлана Оксенівна турботлива
мама, хороша дружина, віддана донька. Яким би напруженим не був робочий день у начальника цеху (а трудові
будні іншими й не бувають, бо скрізь
треба встигнути, вирішити безліч
питань), тільки додому повертається вона хоч і втомлена, але завжди
усміхнена; безмежний спокій панує в
її очах, а на душі... На душі буває порізному, як і в кожного. Проте напрочуд сильний характер, як для жінки,
має Світлана Оксенівна. А як же інакше, якщо має двох доньок-студенток,
люблячого чоловіка і мама її мешкає
разом з дітьми та онуками.
До речі, обидві доньки мають одне
ім’я – Юлія, прізвища теж однакові,
тільки по-батькові кличуть по-різному,
бо батьків мали різних, а зараз одного – Леоніда Володимировича, другого чоловіка Світлани Оксенівни. З
ним, до речі, вона вперше зустрілася
на заводі, у комбінаті громадського
харчування, де на той час працювали
обидва. Є ще цікаві факти і в біографії
дітей – старша донька Світлани Оксенівни народилася 19 травня, у день
народження піонерської організації
(про це свято Юля знає лише з маминих розповідей), а молодша – донька її
другого чоловіка від першого шлюбу
– якраз перед Благовіщенням, 7 квітня. Для неї вони обидві найрідніші і

любить їх однаково, і турбується про
обох, дуже прив’язана до дітей, намагається дати їм хорошу освіту.
Сьогодні обидві дівчини працюють
разом з мамою і отримують вищу
освіту, навчаючись на заочних відділеннях: старша донька закінчує юридичний факультет університету внутрішніх справ, молодша навчається
у Київському авіаційному технікумі.
Мають різні характери і вподобання,
але в усьому слухаються матусю, люблять її і поважають, допомагають в
усьому, завжди радяться і дослуховуються маминих порад. Та й Світлана
Оксенівна в більшості випадків поділяє погляди дітей, бо й сама молода
і, головне, не відчуває своїх років, бо
завжди в русі, завжди в турботах на
заводі і вдома. І тільки старенька сивочола матуся, Галина Христофорівна,
яка має сьогодні 72 роки і мешкає в
сім’ї молодшої дочки (бо ще й двоє
братів і старша сестра є у Світлани
Оксенівни), нагадує їй про власний
вік, а ще – про юність, дитинство,
коли разом з мамою полола льон, буряки на колгоспному полі, навчалася
в інституті на заочному відділенні. І,
звичайно, ніколи не забуде той день,
коли, зайшовши в кімнату до (на той
час тяжко хворого) батька, з гордістю
показала диплом про вищу освіту.
Що ще можна додати до сказаного?
Хіба що узагальнити: Світлана Оксенівна Купіна відбулася, як Людина, як
Мати, як Керівник. Тож нехай і надалі
щастить Вам, Світлано Оксенівно, на
зустрічі з гарними людьми, на добро,
щоб доля завжди була прихильною до
Вас і Вашої родини.
Нелля КОВАЛЬ, кореспондент
радіомовлення Державного підприємства „Київський авіаційний завод
„АВІАНТ”
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Підсумки галузевого Рейтингу

Жданов О.А.

Підбито підсумки
соціально-економічної діяльності, за рейтинговою
оцінкою, підприємств і
організацій авіаційної промисловості України за ІV
квартал 2008 р. та за 2008
рік в цілому.
Завдяки Переможцями
Рейтингу галузь збільшила обсяги виробництва і
закінчила рік з позитивною динамікою.
Переможцями Рейтингу
(призові місця у своїх групах підприємств) стали:

За ІV квартал
2008 р.:
—ДП «Харківський

Тиндік В.Т.

машинобудівний завод
«ФЕД», м. Харків; (директор Жданов О.А., голова
ПО ПАУ - Тиндік В.Т.);
—ВАТ «Мотор Січ», м.
Запоріжжя, (Президент,
голова Ради директорів –
Богуслаєв В.О., голова ПО
ПАУ – Труш М.І.);
—ДП»ЖМЗ»Візар»,
м.Київ, (директор – Коваль
А.О., голова ПО ПАУ Тур
В.М.);
—ЗАТ «Наукововиробничий комплекс
«Дніпроспецмаш», м. Дніпропетровськ (голова правління – директор Кравченко О.В., голова ПО
ПАУ Завгородній В.А.);

лий Л.І.);
—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.);
Богуслаєв В.О.

бінов В.П., голова ПО ПАУ
Корнієнко О.П.);
—ТОВ «Київавіапроект»
(генеральний директор –
Вінник А.Т., голова ПО
ПАУ Сніцарук О.С.);

За 2008 рік:

Труш М.І.

—ДП «ДержККБ «Луч»,
м. Київ. (генеральний конструктор – Коростельов
О.П., голова ПО ПАУ - Малий Л.І.);
—ДП «АНТК імені О.К.
Антонова», м. Київ, (генеральний конструктор - Ківа
Д.С., голова ПО ПАУ - Буслаєв В.О.).
—ВАТ «Науковотехнічний комплекс
«Електронприлад», м.
Київ, (голова правління- генеральний директор – Дро-

—ДП «Харківський
машинобудівний завод
«ФЕД», м. Харків; (директор - Жданов О.А., голова
ПО ПАУ - Тиндік В.Т.);
—ВАТ «Мотор Січ», м.
Запоріжжя, (Президент,
голова Ради директорів –
Богуслаєв В.О., голова ПО
ПАУ – Труш М.І.);
—ВАТ «Вовчанський
агрегатний завод», м. Вовчанськ, Харківської обл.
(директор-голова правління
- Антоненко О.А., голова
ПО ПАУ - Лукащик А.О.);
—ЗАТ «Наукововиробничий комплекс
«Дніпроспецмаш», м. Дніпропетровськ (голова правління – директор Кравченко О.В., голова ПО ПАУ
- Завгородній В.А.);
—ДП «ДержККБ «Луч»,
м. Київ. (генеральний конструктор – Коростельов
О.П., голова ПО ПАУ Ма-

Щодо підсумків роботи
за окремими показниками
Рейтингу, то найкращих
результатів у 2008р. досягли, по своїх групах підприємств:
а) за обсягами товарної
продукції (виконаних робіт):
—ДАХК «Артем»;
ВАТ «УХЛмаш»; ДП
«ДержККБ «Луч»;
б) за рівнем загрузки працюючих:

Малий Л.І.

—ДП «ХМЗ «ФЕД»
(102,09%); ВАТ
«ВАЗ»(100,09); ЗАТ
«НВК «Дніпроспецмаш»
(135,29%); ВАТ «УкрНДІАТ» (141,30%); ТОВ «Київавіапроект» (114,89%);
в) за станом охорони праці:
—ВАТ «ВАЗ»; ВАТ «УХ-

Лмаш»; ДП «ДержККБ
«Луч»;
г) за збереженням (зростанням) чисельності працюючих:
—ВАТ»Авіаконтроль»
(+13,93%); ДП «ХМЗ
«ФЕД» (+ 0,45 %); ТОВ
«Металеві меблі» (+22,34
%);)
—за рівнем середньомісячКіва Д.С.

Коростельов О.П.

ної заробітної плати:
—ДАХК «Артем» (2165,62
грн); ВАТ «Потенціал»
(2338,65 грн); ТОВ «Київавіапроект» (5912,59 грн.);
д) за розмірами наданих
працівникам додаткових
соціальних послуг (в середньому на одного працюючого в місяць):
—ДП «ХМЗ «ФЕД»
(386,05 грн); ВАТ «Мотор
Січ» (361,27 грн); ДП
«Івченко-Прогрес» (432,46
грн).

—ДП «З-д 410 ЦА» (5692,7
грн в середньому на 1 працюючого);
—ВАТ «ДАЗ» (2101,42 грн
в середньому на 1 працюючого);
—ВАТ «Електроавтоматика» (1392,62 грн в середньому на 1 працюючого);
—ЗВВО (711,54 грн в
середньому на 1 працюючого);
—ДП «НДІ АПС»
(12649,64 грн в середньому
на 1 працюючого).

Буслаєв В.О.

Заборгованість по виплатах
заробітної плати, станом на
01.01.2009р., мали наступні
підприємства галузі:
—ХДАВП (6259,32 грн в
середньому на 1 працюючого);

Відділ соціальноекономічного
захисту виконавчого
апарату ЦК ПАУ

<<<новости, события, комментарии
12 марта в УНИАН провели совместную прессконференцию генеральный директор ХГАПП
Анатолий Мялица, генеральный директор
ГП «КиАЗ «Авиант» Валерий Козорезов и
председатель ПО ПАУ на ХГАПП Михаил Погорелов. Пресс-конференция была посвящена будущему авиастроительной отрасли и ее
ключевых предприятий в условиях кризиса.
Подробности читайте в ближайшем номере
газеты «АУ».
***
Президент Украины Виктор Ющенко своим Указом присвоил звания «Мать-Героиня»
двум работницам 20 цеха ОАО «Волчанский
агрегатный завод» – Светлане Колтун, контролеру, матери пятерых детей и Светлане
Масловой, слесарю-сборщице, матери 8 детей. Руководитель области Арсений Аваков
вручил награды накануне Международного
дня женсокй солидарности. На заводе женщин
тепло поздравили и вручили ценные подарки.
***
Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Алексей Федоров комментируя ситуацию относительно
совместного с Украиной сотрудничества по
строительству самолетов Ан-70, Ан-140 и Ан148, сказал: «Мы давно уже заявляли украинской стороне, что если вопрос интеграции
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сдвинется с мертвой точки, и мы будем видеть
четкие планы, что украинский авиапром будет
интегрирован с ОАК, тогда мы можем пересмотреть свою стратегию в отношении транспортных самолетов, то есть найти место и для
Ан-70. Потому что машина закладывалась
очень неплохая, но за 20 лет она тоже требует
реновации.
По самолету Ан-148 идет активная работа, в
этом году мы планируем начать поставки этих
самолетов заказчикам. Скорее всего, первым
получит новую машину ГТК «Россия».
Сегодня мы перенастраиваем производственную кооперацию между ВАСО и киевским
заводом «Авиант». Делаем ее более оптимальной, потому что та кооперация, которая
была сформирована до этого, оказалась не
оптимальной. Мощности киевского завода не
позволяют выйти на те объемы производства,
которые мы запланировали. Поэтому сейчас
мы забираем часть работы из Киева в Воронеж.
В этом проекте мы вообще не ощущаем какихто политических проблем. Правительство
Украины этот проект активно поддерживает,
Минпромполитики Украины активно помогает
нам.
Ан-140 я упомянул не случайно. Сейчас мы
рассматриваем вопрос о вхождении в ОАК
самарского завода «Авиакор». В нашей товарной линейке присутствует ниша турбовинто-
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вого регионального самолета. Это может быть
или Ил-114, или Ан-140. Все будет зависеть от
того, как будут развиваться отношения с Узбекистаном, и какой из этих самолетов станет
ОАК-овским, мы до конца не решили».
***
Генеральный директор компании «Ильюшин»
Виктор Ливанов на днях от лица Москвы
выразил надежду на то, что украинская авиапромышленность интегрируется в российскую
Объединенную авиастроительную корпорацию. «Мы бы очень хотели, чтобы украинская
авиационная промышленность, в частности
КБ Антонова, интегрировалась в ОАК, - сказал
он. - Тогда потенциал украинской промышленности был бы более востребован, в том числе
в России. Такой диалог мы ведем с украинской
стороной».
***
Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) предлагает государству провести допэмиссию ее акций на 100 млрд. руб.
***
Авиационный научно-технический комплекс
имени Антонова разрабатывает первую модификацию серийного пассажирского самолета
Ан-148 с увеличенной до 99 человек вместимостью.
Модифицированный Ан-148-200 планируется

Видруковано в
ПП “Трейд-інформ”,
м. Київ, вул. Новозабарська 2/6
Виходить двічі на місяць.
Наклад: 2500 примірників.

создать на базе первого опытного самолета
Ан-148, который сейчас проходит испытания.
Во второй половине 2009 года планируется
поднять в воздух первый Ан-148-200 и начать
его летные и сертификационные испытания.
Он подчеркнул, что Ан-148-200 будет предложен на рынок наряду с основной версией
Ан-148-100.
Новый региональный реактивный Ан-148 пассажировместимостью до 85 мест создается
Украиной и РФ с применением передовых
авиационных технологий. В России самолет
строится на Воронежском авиазаводе. Самолет оснащается двигателями Д-436-148 производства «Мотор Сич».
***
Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК) в целях экономии готовится к масштабной реструктуризации ряда авиационных заводов. Реструктуризацию может не пережить
один из трех крупнейших авиационных заводов России - «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (ВАСО),
большую часть производства с которого планируется перевести на другие предприятия.
Предполагается, что производство на ВАСО
лайнеров Ил-96, на которых летает президент
России, будет закрыто после 2012 года, а избыточные производственные площади будут
проданы.
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