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СЛАВА ПЕРЕМОЖЦЯМ — В ЕКОНОМІЦІ І СПОРТІ

XVІ Спартакіада: Долаючи труднощі, перемагаємо!
10–13 вересня поточного року у
м. Алушта на базі Олімпійського
учбово<спортивного центру «Спар<
так» відбулись фінальні змагання
XVI Всеукраїнської міжгалузевої
Спартакіади трудящих промислової
сфери та транспорту.
Участь в Спартакіаді взяли ко<
манди профспілок країни, у тому
числі і команда Профспілки авіа<
будівників України.
У фінальних змаганнях із семи
видів спорту — гирьового, легкої
атлетики, настільного тенісу, ша<
хів, футзалу, волейболу та арм<
спорту взяли участь шість галузе<
вих профспілок.
Значний внесок у досягнення
високих результатів збірної коман<
ди галузі здійснили представники
ДАХК «Артем» (Президент — го<
лова правління Смаль С. М., голо<
ва ПО ПАУ Кельїн О. Д.), Яков&
ченко Анатолій, Чумаков Олег, Бод&
нар Микола, які стали призерами

Спартакіади з гирьового спорту та
армспорту; представники ВАТ «Мо<
тор Січ» (Президент, голова Ради
директорів Богуслаєв В. О., голова
ПО ПАУ Труш М. І.), Михайличен&
ко Аліна, Хуповка Надія, Багрін
Володимир, Котелевський Віктор та
Роговський Володимир, які стали
призерами Спартакіади з легкої ат<
летики; представники ДП «ХМЗ
«ФЕД» (директор — Жданов О. А.,
голова ПО ПАУ — Тиндік В. Т.) Гур’єв
Денис, Поручиков Володимир, Ля&
шенко Володимир, Рябченко Наталія
та Неборак Олександр, які стали
призерами Спартакіади з армспор<
ту, гирьового спорту та настільного
тенісу; представники ДП «Новатор»
(директор Вдовиченко А. А., голова
ПО ПАУ Рижанський О. Т.) — чле<
ни волейбольної команди Коваль&
чук Роман, Бестріцький Едуард, Бо&
лотюк Василь, Лазарчук Владислав,
Мельник Юрій, Сидоренко Максим
та Федорченко Андрій, які стали

призерами Спартакіади з волей<
болу; представниця ДП «Івченко<
Прогрес» (генеральний конс<
труктор Муравченко Ф. М., голова
ПО ПАУ Харкін С. Г.) Васильченко
Ірина.
За результатами фінальних зма<
гань у загальнокомандному заліку
команда Профспілки авіабудівни<
ків України посіла друге місце! Пе<
реконані, що це — не межа. Жодні
негаразди не здатні зламати спор<
тивний дух наших спортсменів.
Чим більше підприємств галузі
докладуть зусиль для проведення
належної спортивно<масової ро<
боти в трудових колективах, тим
сильнішою буде наша галузева ко<
манда і тим кращими будуть їх до<
сягнення. Перемога нашої коман<
ди — це не лише перемога кількох
десятків працівників підприємств,
які брали участь у змаганнях Спар<
такіади. Це, насамперед, перемога
кожного трудового колективу, це

Підсумки галузевого Рейтингу
ідбито підсумки соціально< економічної діяль<
ності, за рейтинговою оцінкою, підприємств і ор<
ганізацій авіаційної промисловості України за ІІ квар<
тал 2009 року.
Переможцями Рейтингу (призові місця у своїх групах
підприємств) стали:
— ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
(директор Жданов О. А., голова ПО ПАУ —
Тиндік В. Т.);
— ВАТ «Мотор Січ», (президент, голова Ради директорів —
Богуслаєв В. О., голова ПО ПАУ — Труш М. І.);
— ДАХК «Артем» (президент — голова правління —
Смаль С. М., голова ПО ПАУ — Кельїн О. Д.)
— ВАТ «ВАЗ» (директор — голова правління — Анто&
ненко О. А., голова ПО ПАУ — Лукащик А. О.);
— ДП «АНТК імені О. К. Антонова», (генеральний
конструктор — Ківа Д. С., голова ПО ПАУ —
Буслаєв В. О.).
— ВАТ «УкрНДІАТ», (директор — голова правління —
Кривов Г. О., голова ПО ПАУ — Урбанська Т. М.);
— ДП «Івченко&Прогрес» (генеральний конструктор —
Муравченко Ф. М., голова ПО ПАУ — Харкін С. Г.);
— ДП «ДержККБ «Луч», м. Київ. (генеральний дирек<
тор — генеральний конструктор — Коростельов О. П.,
голова ПО ПАУ — Малий Л. І.);
Щодо підсумків роботи за окремими показниками Рей<
тингу, то найкращих результатів у II кварталі 2009 року
досягли, по своїх групах підприємств:
а) за обсягами товарної продукції (виконаних робіт):
— ДАХК «Артем»; ДП «МФ «Артем»; ВАТ «Мотор Січ»;
ДП «ДержККБ «Луч»; ДП «АНТК імені О. К. Анто&
нова»; «НТК «Електронприлад»;
б) за збереженням (зростанням) чисельності працюючих:
— ХДАВП (+3,80 %); ДП «ХМЗ «ФЕД» (+3,15 %); ВАТ
«ВАЗ» (+2,87 %); ВАТ «ДАЗ» (+1,40 %); ДП «КиАЗ
«Авіант» (+1,27 %); ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(+2,90 %); ТОВ «Київавіапроект» (+2,38 %); ВАТ
«УкрНДІАТ» (+2,08 %); ДП «Івченко&Прогрес»
(+1,09 %);
в) за рівнем середньомісячної заробітної плати:
— ДП «ХМЗ «ФЕД» (2404,95 грн.); ДП «КиАЗ «Авіант»
(2323,83 грн.); ДП «ЖМЗ «Візар» (2269,04 грн.); ДП
«АНТК імені О. К. Антонова» (4848,57 грн.); ВАТ
«УкрНДІАТ» (4758,50 грн.); ТОВ «Київавіапроект»
(4052,71 грн.).
Заборгованість по виплатах заробітної плати, станом
на 01.07.2009 р., мали наступні підприємства галузі:
— ХДАВП (6388,73 грн. в середньому на 1 працюючого);
— ДП «КиАЗ «Авіант» (2444,09 грн. в середньому на
1 працюючого);
— ЗВВО (2031,85 грн. в середньому на 1 працюючого);
— ВАТ «ДАЗ» (1399,39 грн. в середньому на 1 працю<
ючого);
— ДП «НДІ АПС» (34424,75 грн в середньому на
1 працюючого);
— «Південдіпрондіавіапром» (2424,53 грн. в середньо<
му на 1 працюючого);
— ВАТ «Авіаконтроль» (1584,07 грн. в середньому на
1 працюючого);
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О. А. Жданов — директор
ДП «ХМЗ «ФЕД»

В. О. Богуслаєв —
президент, голова Ради
директорів ВАТ «Мотор Січ»

В. Т. Тиндік — голова
ПО ПАУ у ДП «ХМЗ «ФЕД»

М. І. Труш — голова
ПО ПАУ у ВАТ «Мотор Січ»

Д. С. Ківа — генеральний
конструктор ДП «АНТК
імені О. К. Антонова»

В. О. Буслаєв — голова
ПО ПАУ у ДП «АНТК імені
О. К. Антонова»

Г. О. Кривов — директор —
голова правління ВАТ
«УкрНДІАТ»

Т. М. Урбанська — голова
ПО ПАУ у ВАТ «УкрНДІАТ»
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Відділ соціальноекономічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ

яскравий приклад для кожного
працівника нашої галузі вести здо<
ровий образ життя і пропагувати
його серед друзів і знайомих.
Такі спортивні змагання демон<
струють, що спорт — це не десь там,
далеко, по телебаченню, а тут, по<
руч з кожним працівником.
Ми висловлюємо щиру подяку
всім керівникам підприємств та го<

ловам ПО ПАУ, учасникам спор<
тивних змагань, які у цей нелегкий
для країни час, доклали максимум
зусиль для перемоги галузевої ко<
манди, для перемоги всієї авіа<
будівної галузі.
Станіслав ЛІЩИНСЬКИЙ,
головний технічний інспектор
праці ЦК ПАУ
СОБЫТИЯ

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕ&
ГАЦІЇ, ОЧОЛЮВАНОЇ
МІНІСТРОМ ПРОМИСЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ ВОЛОДИМИРОМ
НОВИЦЬКИМ у IX Міжнарод<

ному авіасалоні «МАКС–2009»
демонструє вагомі перспективні
результати у напрямку укріп<
лення та розширення співпраці
в галузі. Так, в рамках роботи
авіасалону Міністр Володимир
Новицький та заступник Міністра
промисловості і торгівлі РФ
Денис Мантуров підписали
Протокол між Кабінетом Мі<
ністрів України та Урядом
Російської Федерації про вне<
сення змін до Угоди, що була
підписана 20 серпня 1997 р. між
Урядами країн про співробіт<
ництво у сфері розробки, вироб<
ництва, поставок і експлуатації
авіаційної техніки.
САМОЛЕТ АН&140, КОТОРЫЙ
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕТСЯ НА
ХАРЬКОВСКОМ АВИАЗАВОДЕ,

назовут в честь Премьер<министра
Украины Юлии Тимошенко —
Юлией.
Об этом сказал генеральный
директор Харьковского государ<
ственного авиационного произ<
водственного предприятия Ана&
толий Мялица во время визита
на предприятие Тимошенко.
УКРАИНА И ЛИВИЯ ПЛАНИ&
РУЮТ СОВМЕСТНО СТРОИТЬ
МАЛОГАБАРИТНЫЕ САМОЛЕ&
ТЫ ДЛЯ АФРИКАНСКИХ СТРАН.

Возможность сотрудничества
в этом направлении была обсуж<
дена в ходе встречи украинской
делегации руководителей пред<
приятий авиапрома во главе
с Премьер<министром Украины
Юлией Тимошенко с представи<
телями ливийского инвестици<
онного фонда и руководителями
авиационной отрасли Ливии.
По словам председателя прав<
ления государственного авиаст<
роительного концерна «Анто<
нов» Дмитрия Кивы, модель са<
молета, которая может быть
предложена Ливии для совмест<
ного строительства, у Украины
уже есть. «Это самолет малень<
кий, типа Ан<38. Он может экс<
плуатироваться на грунтовых
аэродромах в сложных условиях

африканского региона. Такие са<
молеты у нас есть», — подчеркнул
Дмитрий Кива.
«МОТОР&СИЧ» ЗАВЕРШИЛА
ЯНВАРЬ—ИЮНЬ 2009 г. С ЧИС&
ТОЙ ПРИБЫЛЬЮ 253,869 млн грн.,

что в 47,5 раза больше, чем за
аналогичный период 2008 года
(5,34 млн грн.).
Основным фактором, способ<
ствующим росту реализации
продукции «Мотор Сич», явля<
ется высокий уровень износа
большинства авиационных пар<
ков стран СНГ, мощная кон<
структорская база для разработ<
ки и внедрения новых моделей
двигателей, а также энергети<
ческого оборудования, создан<
ного на базе сотрудничества с
КБ «Ивченко<Прогресс».
Аналитики также отмечают зна<
чительный портфель заказов
«Мотор Сич». По данным компа<
нии, портфель ее заказов на 2009
год оценивается в $ 450 млн.
АВИАСТРОЕНИЕ МОЖЕТ
СТАТЬ ЛОКОМОТИВОМ ИННО&
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ,

считает гендиректор директо<
ров компании «Сухой», глава
корпорации «МИГ» Михаил
Погосян.
«С одной стороны, это об<
ласть, в которой один из самых
высоких показателей произво<
дительности труда, и это сти<
мулирует создание новых про<
цессов в производстве авиа<
ционной техники, и надо ска<
зать, что ведущие производите<
ли авиационной техники сегод<
ня — это лучшая организация
производства», — отметил
М. Погосян, выступая в ходе
I Международного молодежно<
го инновационного форума
Interra.
Он также отметил, что мульти<
пликативный эффект от раз<
вития авиастроения является
одним из самых высоких по
сравнению с другими отраслями
промышленности, в том числе
в том, что касается новых тех<
нологий.
Подготовлено по материалам
информационных агентств
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Події профспілкові
В ЦК ПАУ розпочалось робота по
формуванню проекту нової Галузе<
вої Угоди на 2010 рік. Пройшло пер<
ше засідання робочої групи, на яко<
му обговорені наявні пропозиції
підприємств галузі щодо внесення
до Угоди необхідних змін та допов<
нень. Збір пропозицій триватиме до
середини жовтня поточного року.
29 вересня 2009 р. відбудеться
чергове засідання Президії ЦК
ПАУ. Серед питань, запланованих
до розгляду: хід виконання діючої
Галузевої Угоди та колективних до<
говорів, участь профкомів у захо<
дах по поліпшенню умов та охоро<
ни праці на підприємствах галузі,
підсумки цьогорічних VIII галузе<
вої та XVI міжгалузевої Спартакіад,
погодження скорочень працюючих
понад пороговий 4 %<й бар’єр, інше.
На рівні Федерації профспілок
України та її членських організацій
йде активне обговорення заходів
«осіннього наступу профспілок» —
протестних дій, пов’язаних із по<
дальшим погіршенням рівня життя
населення України, зростанням цін
та тарифів.
Вл. інф.
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Премьер4министр Украины дала высокую оценку
работе АНТК им. О. К. Антонова
27 августа 2009 года на
АНТК им. О. К. Антонова
с рабочим визитом
побывала Премьер4министр
Ю. В. Тимошенко.
на посетила зал имитаторов
полета самолетов, где про<
ходит обучение и подготовка лет<
чиков. В сборочном цехе АНТК
им. О. К. Антонова Юлия Влади<
мировна осмотрела многоцелевой
самолет Ан<72 и стапель, подго<
товленный для постройки нового
99<местного самолета Ан<158. Ге<
неральный конструктор Д. С. Кива
ознакомил высоких гостей с но<
вейшими информационными тех<
нологиями, применяемыми для
разработки и производства само<
летов.
В своем обращении к коллек<
тиву АНТК им. О. К. Антонова
Премьер<министр отметила высо<
кий уровень работы предприятия.
В частности, она сказала: «за послед<
ние 7 лет АНТК им. О. К. Антонова

О

показал высокий класс при пере<
ходе на самые современные техно<
логии. Без этого нельзя было бы
создавать конкурентоспособную тех<
нику на уровне мировых стандар<
тов. Ваш пример демонстрирует,
что даже в тяжелое время кризиса

можно работать надежно и качес<
твенно».
Ю. В. Тимошенко отметила, что,
к сожалению, не все предприятия
отрасли работают так эффективно.
Она определила три основных на<
правления, которые реализует пра<

вительство для вывода авиапрома
из кризиса. Прежде всего, необхо<
димо оздоровить все предприятия
отрасли. С этой целью Правитель<
ством принята действенная про<
грамма финансирования и рефор<
мирования. В 2010 г. начнется глу<
бокая реконструкция, переоснаще<
ние предприятий. Необходимо так<
же наладить рынки сбыта продук<
ции, возобновить доверие иностран<
ных заказчиков, поставки которым
были сорваны. «Я вижу колоссаль<
ный потенциал авиационной отрас<
ли. Правительство будет оказывать
всестороннюю необходимую под<
держку для ее развития», — сказала
Ю. В. Тимошенко.
Затем Премьер<министр посети<
ла Летно<испытательную и дово<
дочную базу «Антонов» в г. Госто<
мель, где осмотрела многоцелевой
Ан<74, региональный реактивный
самолет Ан<148, военно<транспорт<
ный Ан<70, самый большой в мире
самолет Ан<225 «Мрия».
Прессслужба АНТК
им. О. К. Антонова

Профспілка авіабудівників України відстояла свою позицію
Редакція газети «Авіабудівник
України» попросила Голову
ПАУ Ярему Жугаєвича,
який брав участь в роботі
галузевої наради під голо4
вуванням Прем’єр4
міністра України у Харкові,
розповісти про її результати.
— Яремо Васильовичу, які висновки
Ви зробили за результатами галузе&
вої наради?
— Головний висновок за результа<
тами галузевої наради на ХДАВП
під головуванням Прем’єр<міністра
України — позиція Профспілки
була почута і Міністерством про<
мислової політики, і Урядом й отри<
мала своє життя в прийнятих
рішеннях.
Розробка нової довгострокової
Програми розвитку галузі до 2020
року є однією з ключових переду<
мов для подальшого становлення та
розвитку авіабудування. Мені при<
ємно відзначити, що цю пропо<
зицію озвучив Міністр промислової
політики Володимир Новицький.
Глава Уряду Юлія Тимошенко поста<

Робоча група
по підготовці проекту Галузевої
Угоди на 2010 рік
приступила до роботи
Чекаємо на Ваші пропозиції
за адресою: 01012, м. Київ,
майдан Незалежності, 2, ЦК ПАУ
або за телефоном гарячої лінії

(044) 253872805

вилася до цього дуже позитивно і
доручила до кінця поточного року
розробити таку програму.
Профспілка авіабудівників Ук<
раїни буде й надалі добиватися
контролю на всіх стадіях — від роз<
робки до виконання згаданої Про<
грами. Вона обов’язково має бути
розроблена за участі представників
Профспілки, у тому числі і її пред<
ставників на місцях.
Ми хочемо побачити в цій про<
грамі роботу і перспективу для всіх

працівників нашої галузі (а нас
біля 70 тисяч). Тобто повинні бути
передбачені літако<, двигуно< і аг<
регатобудування, обладнання, і наші
інститути, і спецвиробництво, і ро<
бота з кадрами.
В цій програмі повинен себе по<
бачити кожен трудовий колектив
галузі. Саме тому я направив лист
всім керівникам підприємств і го<
ловам профспілкових організацій,
де акцентував увагу на питаннях їх
участі в розробці Програми роз<
витку галузі до 2020 року та мо<
дернізації авіапрому.
Глава Уряду так ставить питання,
що увага авіабудуванню має при<
ділятися системно і постійно, тому
я сподіваюсь на те, що питання як
розробки, так і контролю за вико<
нанням Програми будуть знаходи<
тись в полі зору Уряду.
— Ви згадали питання модернізації
галузі. Чи обговорювалось воно на
нараді та якої позиції з цього питан&
ня дотримується Уряд?
— Так, однією з ключових проб<
лем, яка була не просто озвучена
на нараді, а вже отримала своє
логічне вирішення в проекті Дер<
жавного бюджету на 2010 рік, є
повна модернізація галузі. Юлія

Тимошенко до цього питання відно<
ситься дуже серйозно і мені приємно
відзначити, що нарешті з ініціативи
ПАУ галузь знаходиться за крок до
початку масштабного технічного і
технологічного переоснащення. Це
також передбачено і рішенням нара<
ди у Прем’єр<міністра від 27 травня
минулого року.
Ми маємо чесно сказати собі,
що на сьогоднішній день з такими
обсягами виробництва на одного
працюючого розв’язувати соці<
альні проблеми просто неможли<
во. Доля заробітної плати у со<
бівартості продукції вже стано<
вить в середньому 20–30 %. Єди<
ний механізм підвищення заробіт<
ної плати — це підвищення про<
дуктивності праці. На старому об<
ладнанні підняти продуктивність
праці неможливо. Тому необхідне
технічне, але, підкреслюю, і тех<
нологічне переоснащення нашої
галузі.
Уряд проводить послідовну по<
літику підтримки авіабудування —
буквально через деякий час після
цієї наради був презентований
проект Державного бюджету, де
Уряд, враховуючи пропозиції Мін<
промполітики, передбачив фінан<
сування модернізації галузі.

Разом з тим не можу не акцен<
тувати увагу Уряду та Міністер<
ства на тому, що галузь потерпає
від «кадрового голоду». Галузі, як і
всьому оборонно<промисловому
комплексу країни необхідна чітка
державна програма підготовки кад<
рового резерву. Це може бути пе<
редбачено і реалізовано у згаданій
Програмі.
Під час наради дуже слушні про<
позиції прозвучали від керівників
підприємств галузі — Анатолія
Мялиці, генерального директора
ХДАВП, Героя України, Вячеслава
Богуслаєва, президента, голови
Ради директорів ВАТ «Мотор Січ»,
народного депутата України, Героя
України, Дмитра Ківи, генераль<
ного конструктора АНТК, Героя
України, Сергія Подрєзи, генераль<
ного директора ДП «Завод 410 ЦА»,
Миколи Подгребельного, в. о. керів<
ника ДП «КиАЗ «Авіант», Георгія
Кривова, директора — голови
правління ВАТ «УкрНДІАТ», які
стали основою протоколу наради і
на їх основі будуть розроблені
рішення Уряду, що дозволять нашій
галузі краще розвиватися у май<
бутньому.
Інтерв’ю взяв Олександр ПАЛІЙ
ПРИВІТАННЯ

Нещодавно виповнились ювілейні дати з Дня народження у:
Жданова Олександра
Сметаніної Ольги
Андрійовича — бага<
Федорівни — завіду<
торічного керівника
вачки відділу соціаль<
одного із кращих
но<економічного за<
підприємств галу<
хисту ЦК Профспіл<
зі — ДП «Харківсь<
ки. Щиро поздоров<
кий машинобудів<
ляємо ювілярів, зи<
ний завод «ФЕД»,
чимо їм міцного здо<
визнаного в галузі
ров’я, творчого і ви<
фахівця і надійного
робничого довголіт<
соціального партне<
тя, гараздів у трудових
ра Профспілки.
колективах та сім’ях.

Начальнику Управління основним виробницт<
вом — Головному диспетчеру ДП «Київський
авіаційний завод «Авіант» Григорію Куніну випов<
нилося 90 років. З цією визначною ювілейною
датою Григорія Залмановича привітали адміні<
страція і профспілковий комітет підприємства,
колеги по роботі. Приєднуємось до цих при<
вітань і ми. Нам приємно відзначити, що Григорій
Залманович сповнений життєвої енергії і продов<
жує віддавати багато сил на благо рідного підпри<
ємства, де пропрацював не один десяток років.
Ми бажаємо ювіляру міцного здоров’я, творчого
натхнення і домашнього родинного затишку.
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Правительство прислушалось к мнению ПАУ
Профсоюз авиастроителей
Украины всегда прилагал
немало усилий для того,
чтобы его позиция по
вопросам государственной
поддержки авиастроения,
по сохранению этой ведущей
высокотехнологической
отрасли, была услышана
высшими должностными
лицами государства. И время
показало, что усилия эти не
были напрасными.
егодня Правительство Украи<
ны признало авиастроение
одной из приоритетных отраслей
экономики страны. И не просто
приоритетной. Наша отрасль ста<
нет одним из трех «китов», кото<
рые по убеждению Премьер<ми<
нистра Украины Юлии Тимошенко,
смогут вытащить страну из тяже<
лого экономического кризиса и
обеспечить качественный эконо<
мический подъем.
Август традиционно считается
месяцем затишья — отпускной пе<
риод, событий мало. Но в этом го<
ду он побил все рекорды по накалу

С

событий — авиастроение Украины
стало одним из основных ньюс<
мейкеров страны, да и не только
страны. Россия, Китай, Индия,
Ливия, Польша, которые посетила
Глава Правительства Украины, —
новейшие разработки отечествен<
ных авиастроителей были у всех
на слуху.
27 августа Премьер<министр
Украины провела отраслевое со<
вещание на ХГАПП.
Юлия Владимировна отметила,
что до конца 2009 г. все заводы ави<
апромышленности будут задейство<
ваны в разработке Программы раз<
вития отрасли. В частности, по сло<
вам Премьера, одним из элементов
этой программы должно стать про<
изводство максимального количе<
ства комплектующих на террито<
рии Украины. Ю. Тимошенко также
отметила необходимость создания
совместных предприятий со стра<
нами, которые являются наиболь<
шим рынком сбыта для украинских
самолетов, на базе нашего интел<
лектуального вклада.
По ее словам, госбюджет–2010
будет разрабатываться с учетом гос<
поддержки авиационной отрасли.
Она заявила, что Правительство
будет продолжать всесторонне под<
держивать отечественную авиаци<
онную отрасль.

Она отметила, что авиационные
предприятия Украины достойно
прошли период пика мирового
финансового кризиса, а некото<
рые даже приумножили производ<
ственные мощности, укрепили
коллективы и продолжают осваи<
вать мировые рынки.
Премьер отметила значитель<
ный прогресс в работе Харьков<
ского авиазавода. По ее словам,
за последние три месяца на заводе
появились новые станки, новое

оборудование и обновлено произ<
водство.
В то же время она отметила, что
два флагмана производства —
Харьковское государственное ави<
ационное производственное пред<
приятие и киевский «Авиант» —
«к сожалению, за последние годы
подкачали в своей работе», и не
только из<за отсутствия государ<
ственной поддержки, а из<за рабо<
ты прежних менеджеров. «Сегодня
оба завода получили крепких, про<

фессиональных, надежных руко<
водителей», — отметила Юлия Ти<
мошенко и добавила, что это будет
содействовать быстрому развитию
предприятий.
Премьер<министр отметила, что,
невзирая на кризис, сегодня про<
ведена полная реструктуризация
долгов отмеченных предприятий
на сумму почти 3 млрд грн. Юлия
Тимошенко сообщила, что «Укр<
эксимбанк» получил ценные бума<
ги государства почти на 1,5 млрд
грн., происходит процесс их моне<
тизации, «и сейчас мы переходим
к этапу финансирования развития
производства и возврата к выпуску
серийных партий самолетов».
Премьер<министр считает, что
украинская авиационная отрасль
имеет все возможности для того,
чтобы до конца текущего года
выпустить 7 самолетов. При этом
Юлия Тимошенко сообщила, что
на протяжении 2008–2009 годов
в Украине было выпущено всего
два самолета.
На заводе Премьер<министр при<
няла участие в торжественной це<
ремонии снятия со стапелей очеред<
ного самолета АН<140. Кроме того,
она ознакомилась с работой летно<
испытательной станции ХГАПП.
Подготовил Александр ПАЛИЙ

Проект Держбюджету України на 2010 рік: Так — підтримці авіабудування!

Микола Кондрашов —
Директор Департаменту фінансово4
економічного забезпечення
промисловості Мінпромполітики
України:

Державний бюджет на 2009 рік
в частині забезпечення фінансу<
вання авіабудівних підприємств
виконується в повному обсязі: за<
води отримали передбачені кошти
для поповнення статутних фондів,
а також для виконання виробничої
програми.
Зараз на заключній стадії знахо<
диться ще одне рішення Уряду на
суму 102,5 млн грн., які передба<
чається використати для агрегат<
ників — це ВАТ «Мотор Січ» та аг<
регатне конструкторське бюро. Ми
розраховуємо на те, що зазначена
постанова буде прийнята і згадані
підприємства отримають додаткові
преференції і додаткову державну
підтримку від Уряду з Державного
бюджету.

Благодарность заводу «ФЭД»
Завод «ФЭД» на этнографическом
фестивале «Печенежское поле»,
прошедшем в Харьковской облас<
ти на берегу Печенежского водох<
ранилища, собрал наибольшее ко<
личество желающих отчеканить
памятную монету с изображением
символа этого праздника и собрал 7
тысяч гривен, которые и были на<
правлены детям<сиротам из Ново<
водолажской школы<интерната.
Через несколько дней после за<
крытия фестиваля в адрес дирек<
тора завода А. А. Жданова пришло
письмо за подписью директора Но<
воводолажской школы<интерната
С. Ю. Ермакова. В письме пишется:
«Приміть щиру подяку за Вашу
підтримку Нововодолазької школи

інтернату для дітейсиріт в зміц
ненні і розвитку матеріальнотех
нічної бази навчальновиховного
закладу.
Яскравим проявом Вашої уваги
до потреб обездолених дітей була
Ваша позиція і підтримка на Сло
божанському етнофестивалі «Пе
ченізьке поле». Саме завдяки Вам
ми отримали значні кошти для
покращення умов для гідного утри
мання і виховання дітейсиріт».
Также в адрес директора пришло
письмо из облгосадминистрации.
В нем заместитель главы Харько<
вской облгосадминистрации Л. Бе&
лова и председатель правления
благотворительного фонда «Рене<
санс» Т. Гавриш тоже выражают

В проекті Держбюджету на 2010
рік продовжується тенденція під<
тримки нашої пріоритетної галузі —
авіабудування. Але на сьогоднішній
день це по іншому сплановано. Пря<
ме фінансування передбачається
збільшити майже в 1,7 рази. Крім
того, в проекті Держбюджету перед<
бачені кошти 1,5 млрд грн. на кре<
дити під гарантії Уряду, які будуть
спрямовані на модернізацію техно<
логічно<виробничої бази підпри<
ємств та реалізацію інноваційно<
інвестиційних проектів по будів<
ництву літаків. Зазначене дозволить
вийти Харківському державному
авіаційному виробничому підпри<
ємству на випуск літаків у 2010 році
в кількості 16 одиниць, з 2011 р. — 22
одиниці, а з 2012 по 2015 рр. — по 36
большую благодарность фэдовцам
за участие в этнофестивале «Пече<
нежское поле». «Просимо Вас, —
пишут в своем обращении к дирек<
тору завода Л. Белова и Т. Гавриш
— висловити вдячність за ор
ганізацію та допомогу у проведенні
зазначеного свята працівникам, які
брали участь у проведенні етнофес
тивалю. Сподіваємось на подальшу
співпрацю».
Как сообщил заместитель на<
чальника управления кадров и со<
циально<бытового обслуживания
завода В. П. Апухтин, на заводе
был выпущен приказ, в соответ<
ствии с которым заводчане, при<
нимавшие участие в подготовке и
проведении этнофестиваля, были
поощрены.
Инна ПИДЯК, главный
редактор газеты «Фэдовец»
СОБЫТИЯ

АНТК им. АНТОНОВА ЗАИН&
ТЕРЕСОВАНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВОЕННО&ТРАНСПОРТНОГО
САМОЛЕТА АН&70 В КИТАЕ.

Об этом сказал заместитель главно<
го конструктора АНТК им. Анто<
нова Геннадий Габрук. Он возглав<
ляет делегацию АНТК на проходя<
щем в столице КНР XIII Пекин<
ском международном авиасалоне.
Он сказал, что наша сторона за<
интересована в том, чтобы Китай

производил Ан<70 у себя. При про<
ведении переговоров с AVIC в рам<
ках выставки делегация АНТК под<
няла вопрос о создании СП и пре<
зентовала свои последние разработки.

Ордена Государства за весомые
заслуги в развитии авиационной
отрасли Украины.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРА&
ИНЫ №670/2009 ОТ 21 АВГУСТА
2009 г. Генеральному конструкто<

казу Минобороны Украины в 2010
и 2011 годах два военно<транс<
портных самолета Ан<70.

ру АНТК им. О.К.Антонова
Дмитрию Киве присвоено звание
Героя Украины с вручением

КИЕВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ
ЗАВОД «АВИАНТ» построит по за<

Подготовлено по материалам
информационных агентств

одиниць на рік. По заводу «Авіант»
відповідно: у 2010 році передба<
чається випуск 7 літаків, у 2011
році — 12, а з 2012 по 2015 рр. по 12
літаків щорічно.
Крім того, зазначеним підпри<
ємствам буде забезпечено вироб<
ництво агрегатів на літаки Ан<148<
100 по кооперації з Воронезьким
авіаційним заводом по 36 комп<
лектів щорічно.
Також в проекті Держбюджету
на 2010 рік передбачені кошти для
потреб Міністерства оборони для
будівництва літака Ан<70.
Ці всі заходи підтверджують, що
держава і Уряд системно підтриму<
ють таку пріоритетну галузь, яка має
вагу на міжнародній арені. На сьо<
годнішній день існує низка домов<

леностей про укладення контрактів
з нашими авіаційними під<
приємствами, і ми розраховуємо на
те, що зазначена підтримка буде дос<
татньою, щоб авіаційна галузь набу<
ла тих обертів і тієї ваги в соціально<
економічному розвитку держави,
які вона мала десь 20 років назад.
Міністерству промислової політи<
ки України вдалося за підтримки Уря<
ду забезпечити авіабудуванню належ<
ну підтримку і впевнене майбутнє.
Це один із елементів виходу еко<
номіки країни із кризи, тому що
створюються нові робочі місця, під<
німається рівень заробітної плати і
вирішується ціла низка соціально<
економічних питань.
Коментар записав Олександр ПАЛІЙ

Голосу «Авіанта» — 53 роки!
У серпні заводських радіожур<
налістів, привітали ті, хто звик
нас слухати опівдні по вівторках
і п’ятницях. Поклавши руку на
серце, скажу, що попри труд<
нощі, зміну ефірних днів пере<
дачі, все ж незмінною зали<
шається чи не найважливіша
річ — щира любов слухачів до
своєї радіопрограми «Імпульс»,
хоча 53 роки — строк і великий,
і невеликий.
Сьогодні завод знову опинив<
ся у складній ситуації у зв’язку з
реформуванням шляхом при<
єднання до АНТК імені Анто<
нова. Заводська радіопрограма
не лише повідомляє про заходи
і проблеми, пов’язані з реорга<
нізацією, а й продовжує інфор<
мувати колектив про хід вико<
нання виробничих програм,
аналізуючи злободенні пробле<
ми, розповідаючи про колекти<
ви цехів, дільниць, бригад, тру<
дівників, надсилаючи їм на хви<
лях радіо музичні вітання. А це
означає, що радіожурналісти зо<
середжують увагу на людському
факторі, використовуючи свій
професійний досвід, любов до
справи. Адже любов і повагу
слухачів не можна купити —
її можна заслужити кропіткою
працею.

Ми — це я, редактор, і корес<
пондент Нелля Коваль, нама<
гаємося це робити неупередже<
ним висвітленням діяльності
підприємства, розуміючи, що
нас слухає серйозна аудиторія,
причетна до змін в авіапромі
України. Про це говорити дуже
непросто, часом, болісно. Але
такі проекти обов’язкові і про
них потрібно розповідати. Тож,
як не складно, прагнемо гово<
рити про це об’єктивно.
Ми вдячні активістам завод<
ського радіо, постійним слуха<
чам за увагу, зацікавленість і під<
тримку, за те, що не цураються
наших думок і поглядів, а при<
ходять, пишуть, виступають по
радіо. Саме завдяки їм створені
63 тридцятихвилинні передачі,
які живлять колектив ордено<
носного підприємства цікавою,
актуальною, оперативною інфор<
мацією.
Заводське радіомовлення ДП
«КиАЗ «АВІАНТ», якому у серп<
ні виповнилося 53 роки, знає
ціну приємних слів, — приймає
їх, дякує. Віримо, що успіх при<
ходить до працьовитих.
Василь ПОЛОНСЬКИЙ,
редактор, член Національної
спілки журналістів України

Авіабудівник України
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За волю к победе и умение... выжить
СК «Мотор Сич» состоялась
пресс<конференция Яны Лазеб&
рий, посвященная успешному выс<
туплению нашей воспитанницы,
ставшей двукратной чемпионкой
мира по плаванию в ластах на сос<
тязаниях, состоявшихся в Санкт<
Петербурге, о которых мы уже со<
общали в заводской многотиражке
в № 59 от 14.09.2009 г. К слову ска<
зать, Яна — единственная в соста<
ве сборной Украины, имеющая две
медали высшей пробы с мирового
первенства в этом виде спорта. Ка<
ковы ее впечатления? Каков уро<
вень организации соревнований
и степень подготовленности участ<
ников? Чем отличаются соревно<
вания в бассейне и в открытой во<
де? Об этом и многом другом пове<
дала Яна вместе со своим тренером
— Заслуженым тренером Украины
Натальей Дубинченко на пресс<
конференции перед многочислен<
ными журналистами.
Состав участников соревнований
подобрался на редкость очень силь<
ным. Более 500 спортсменов из 29
стран включились в бескомпромис<
сную борьбу за медали. Бесспорны<
ми фаворитами на подобных сорев<
нованиях были и остаются Россия
и Италия.
Яна в своем рассказе раскрыла
некоторые особенности соревнова<
ний на открытой воде в марафон<
ском заплыве на гребном канале.
Температура воды плюс… 15 граду<
сов. Согласитесь, холодновато. При<
шлось выступать в специальных
гидроштанах, чтобы избежать воз<
можного переохлаждения. Многие
представители «теплых» стран по
этой же причине просто отказались
от участия в марафонском заплыве.
Даже из тех, кто принял участие в
марафоне, не все смогли доплыть
к финишу.
Далеко не все присутствующие
знали о тех деталях, которые потом

В
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демонстрационно<испытательный
полет самолета Ан<74<ТК<300.
«ДО КОНЦА 2009 г. МЫ ЗАКОН&
ЧИМ ФИНАНСОВО&ОРГАНИЗА&
ЦИОННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ,

а второй этап, который мы за<
планировали, это полная рекон<
струкция и модернизация клю<
чевых предприятий, которые
находятся в системе производ<
ства самолетов», — сказала
Ю.Тимошенко.
По ее словам, согласно пред<
варительным расчетам, на про<
ведение полной модернизации
и переоснащение производств
потребуется около 3,5 млрд грн.
Премьер считает, что 3,5 млрд
грн. являются незначительной
суммой по сравнению с суммой,
которую выделил Националь<
ный банк Украины на рефи<
нансирование коммерческих
банков.
«Национальный банк отдал
90 млрд грн. коммерческим бан<
кам, которые могли попасть в
каждую отрасль. 90 млрд и 3,5
млрд — есть разница», — отме<
тила она.
ПРЕМЬЕР&МИНИСТР
УКРАИНЫ ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
ВО ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН&
НОЙ ДЕЛЕГАЦИИ Украины

в третьей декаде октября 2009 г.
планирует посетить с рабочим
визитом Китай для налаживания
сотрудничества в сфере авиа<
строения.
Подготовлено по материалам
информационных агентств

Яна озвучила. Соперничество в
открытой воде имеет целый ряд
специфических особенностей, не
зная которых, можно попасть впро<
сак. Доплыть к финишу это еще не
все задачи, стоящие перед спор<
тсменом. На открытой воде при
массовом заплыве происходят на<
стоящие драки. Важно, чтобы с те<
бя не сорвали трубку или, втихаря
ухватившись мертвой хваткой за
ласты, не потянули назад. А могут
и попросту слегка «притопить».
Можете представить, в каких усло<
виях приходится соревноваться
(выживать, как призналась сама
спортсменка). А судьи куда смот<
рят, спросите вы? Они в открытой
воде за этими мелкими «шалостя<
ми» уследить не могут (или не хо<
тят?). Вот и пользуются некоторые
нечистоплотные спортсмены за<
прещенными приемами. Особенно
в этом усердствуют, как ни стран<
но, фавориты. Как же Яне удалось
избежать подобных выпадов со
стороны соперников? Она предус<
мотрительно во время старта (толь<
ко 35 участниц решились окунуть<
ся в холоднющую воду) размести<
лась с краю.
На мировом первенстве сорев<
нования проходили пять дней в
бассейне и три дня — на открытой
воде. Сравнивать их нельзя, так
как это, по сути, совершенно раз<
ные виды. Во многих странах фор<
мируются даже независимые друг
от друга сборные. Это только у нас
спортсмены имеют универсальные
навыки, позволяющие им успешно
выступать и в бассейне, и на от<
крытой воде.
Рассчитывала ли Яна и ее тренер
на победу? Изначально эта планка
воспринималась как нереальная.
По мнению Натальи Дубинченко,
Яна в нужное время, в нужном
месте сумела собраться, настро<
иться и поплыть в заданном ритме.

Моральная же поддержка родных,
близких, друзей, да и, без преуве<
личения, всего спортивного комп<
лекса позволили Яне сохранить
необходимое психологическое рав<
новесие. Самыми главными бо<
лельщиками для спортсменки бы<
ли и остаются родители и родная
сестра. Все вместе взятое позволи<
ло спортсменке в холодной воде
сохранить твердое самообладание,
избежать ненужных потасовок с
соперниками и первой прийти
к финишу.
Вне сомнений, психологические
факторы оказывают существенное
влияние на конечный результат.
И все же большую уверенность
спортсменке, как отметила Наталья
Дубинченко, придает фактор нали<
чия прекрасных условий для трени<
ровок, созданных в спортивном
комплексе «Мотор Сич».
Чтобы попасть на чемпионат ми<
ра, Яне пришлось пройти целую ве<
реницу отборочных турниров. В ито<
ге, она завоевала четыре лицензии

в следующих дисциплинах — сорев<
нования в бассейне на 800 и 1500 м,
и на марафонские заплывы в ластах
в открытой воде: третьим номером
в эстафетном плавании 4Ѕ3000 м
и на дистанцию 6000 м.
В активе Яны перед мировым
первенством было две серебряных
и две золотых медали, на чемпио<
нате мира в Турине — золотая ме<
даль, третье место на европейском
первенстве.
В ближайших планах — чемпио<
нат Европы, который состоится
в следующем году в г. Казани. Как
призналась Яна, стать чемпионкой
очень тяжело, а вот отстоять чем<
пионский титул — еще тяжелее.
Ничего, отстоим!
Прозвучал и «вредный» вопрос
одного из журналистов: «Как вас
встретили в Киеве после чемпиона<
та мира? Надо полагать, что с рас<
простертыми объятиями, солидной
денежной премией, с заготовленны<
ми удостоверениями о присвоении
звания заслуженного мастера спор<

Знай наших!
та международного класса?» Воп<
рос несколько смутил, и как оказа<
лось, не без оснований. Да, встреча
была, но прошла более чем скромно.
Денег в министерстве на поощре<
ние не оказалось (о каком поощре<
нии могла идти речь, если даже чле<
ны сборной на соревнования езди<
ли без соответствующей экипи<
ровки). На кризис не стали ссы<
латься, мол, потратили деньги на
более значимые соревнования, все<
мирные игры, проходившие в Ки<
тае (можно подумать, что две золо<
тые медали с чемпионата мира —
менее значимое достижение). Что
касается присвоения звания, ока<
залось, тоже «облом». В министер<
стве решили усложнить эту проце<
дуру. Теперь двух золотых медалей
уже недостаточно, необходимо
стать троекратной чемпионкой.
В самом конце встречи Наталья
Дубинченко сообщила интересную
информацию, которая не касалась
выступления Яны, но имела не<
посредственное отношение к СК
«Мотор Сич». Оказывается, в свое
время Виктория Гринь тренировала
Александра Иванца, мастера спорта
по плаванию в классическом виде.
Потом он переехал в Новосибирск.
Теперь защищает цвета сборной
России. На прошедшем чемпионате
мира, в котором участвовала и Яна,
Александр на стометровке взял се<
ребро, а на дистанции 200 м победил
с мировым рекордом. Что здесь
можно сказать? Приятно осозна<
вать, что воспитанник моторовской
школы и в России не подкачал.
Что же касается Яны и ее трене<
ра, то радует, что они не теряют
оптимизма, по<прежнему нацеле<
ны на достижение самых высоких
результатов. Не хватает третьей
золотой медали? Значит, будет...
Владимир ТОЛСТИКОВ,
газета «Мотор Сич»

Организационно4технические мероприятия на заводе «ФЭД»
Ежеквартально директор
завода А. А. Жданов
проводит совещания по
итогам выполнения планов
ОТМ, НИР, ОКР по ресурсо4
и энергосбережению,
внедрению новой техники
и технологий. Итоги
выполнения за полугодие
были подведены в конце
июля, с докладом по этому
вопросу выступил
и. о. главного инженера
А. И. Бодня.
Анатолий Иванович отметил, что по
планам НИР, ОКР и ОТМ в первом
полугодии были выполнены рабо<
ты, давшие экономический эффект
в сумме 36166,7 гривен. На заводе
продолжилось освоение деталей на
токарном станке с ЧПУ «Spinner»
ТС<600, освоена пооперационная
обработка на деталях РПЗ.130.064,
ГП<25.670, 1999.1203 и других. Ве<
дется освоение деталей на кругло<
шлифовальном станке с ЧПУ «Oka<
moto», проводится освоение деталей
на токарных прецизионных станках
с ЧПУ «Spinner» PD/C<SMC<V3,
освоено изготовление плунжеров
3026.011, ГП<25.402, опоры сепара<
тора 3247.022, 3284.029, 1967.741.
В соответствие с графиками прово<
дится дооснащение новых станков
инструментом и СТО, а также пере<
рабатываются технологии.
С целью усовершенствования
технологии изготовления корпу<
сов 270.548 для 11 цеха приобре<
тены новые резцы и пластины,
в самом цехе внедрено приспособ<

ление для порезки проволоки из
бухты для изготовления пружины
483М010. Внедрена электрохими<
ческая обработка внутренних шес<
тигранников в деталях выпускае<
мых агрегатов на установке РЭХО.
12 цехом в первом полугодии
выполнена обработка деталей ГП<
26.621 на обрабатывающем центре
«Picomax<60M», а в 16 цехе на та<
ком же обрабатывающем центре
внедрена обработка деталей ГП<
21.040 и 3026.307.
С целью создания электронного
архива на заводе разработан клас<
сификатор на покупной режущий
инструмент инофирм и инстру<
мент, который изготавливается из
твердосплавных заготовок на стан<
ке «Gemini». Отдел главного техно<
лога создал таблицу базы данных
СУБД JMBASE для хранения ин<
формации о режущем инструмен<
те, также 3 отделом снижены нор<
мы расхода на основные и вспомо<
гательные материалы по ряду но<
вых изделий.
Исполняющий обязаности глав<
ного инженера А. И. Бодня расска<
зал, что управление энергетики в 31
цехе выполнило работы по модер<
низации ванны меднения барабан<
ного типа, что позволяет повысить
оперативность выполнения процес<
са меднения поверхностей деталей,
а в 11 цехе проведены работы по
внедрению системы слива отрабо<
танного моющего средства из вто<
рой ванны УЗВ.
В первом полугодии на промы<
вочных комплексах 12 и 16 цехов
было внедрено новое моющее
средство «Careclean» MR2 фирмы
«Castrol». Получен положитель<
ный результат: детали по чистоте
более качественные, чем после
промывки в ТСМ «Тепол». 3 отдел

внес новое средство в инструкцию
по промывке.
С целью повышения качества
подготовки деталей под диффузи<
онную сварку в 16 цехе организо<
ван участок хранения приспособ<
лений. Определенную работу про<
вел коллектив конструкторско<
эксплуатационного отдела по сни<
жению трудоемкости изготовле<
ния изделия ПГЛ<40<2 и увеличе<
нию срока службы агрегата СРТ<
2Ф до 15 лет, а также увеличению
назначенного ресурса агрегата
ГП<23<4 до 14 тысяч летных часов.
Отдел главного металлурга во вто<
ром квартале изготовил опытную
партию деталей ГП<52.002 с целью
оптимизации технологии для упроч<
нения рабочей поверхности деталей
ионным азотированием (взамен га<
зового). Это позволит устранить опре<
деленный дефект и повысит качест<
во изделий.
Для повышения качества уп<
лотнительных торцев клапанов и
снижения трудоемкости 15 и 10
отделом проведены опытные кон<
структорско<технологические ра<
боты по вулканизации резины в
сборочной единице 483.090 СБ.
Также опытно<конструкторский
отдел провел большую работу по
снижению трудоемкости за счет
исключения ручной пайки штиф<
тов плунжера 483М.220 СБ магист<
ральной части, внедрена новая кон<
струкция. Этим отделом проведен
весь объем исследовательских и
опытно<конструкторских работ по
авторежиму 265А<4М для вагонов
нового поколения. В настоящее
время Днепропетровским нацио<
нальным университетом железно<
дорожного транспорта проводятся
эксплуатационные испытания ав<
торежимов на пробег 100 000 км.

Срок окончания работ 30 декабря
2009 года.
На совещании также был рас<
смотрен вопрос экономии энерго<
ресурсов. Удельный расход элек<
троэнергии за первое полугодие
нынешнего года по сравнению с
таким же периодом 2008 года сни<
жен с 7,48 кВт час/нч до 6,89
кВт час/нч. Потребление электро<
энергии сокращено в результате
проведения организационно<тех<
нических мероприятий; внедрения
нового оборудования. В заводской
водонасосной внедрен новый час<
тотный регулятор оборотов на на<
сосах, в котельной установлен сов<
ременный частотный регулятор
оборотов на питательном насосе,
в 12 и 26 цехах действует новый ло<
кальный компрессор. В компрес<
сорную завода приобретен новый
компрессор низкого давления типа
R 160<7,5.
Удельный расход природного га<
за также снижен. Несмотря на зна<
чительный рост объемов выпускае<
мой продукции удельный расход
воды из городского водопровода
не увеличился, что в значительной
степени обусловлено уменьшением
потребления воды после внедрения
в заводской водонососной нового
тирристорного регулятора.
Поставлены задачи на третий квар&
тал: продолжить в соответствии с
графиками освоение деталей на
станках «Spinner» PD/C<SMC<V3
и «Okamoto»; профинансировать
закупку режущего инструмента для
выполнения в полном объеме за<
планированных операций при осво<
ении и обработке деталей на новом
оборудовании.
Инна ПИДЯК, главный
редактор газеты «Фэдовец»

