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Шановні друзі, колеги!

О сь і минає нелегкий для всієї країни
2009 рік. Долаючи всі труднощі, ук ра -

їнська авіабудівна га лузь змогла від  повісти
на виклики, які поставила пе  ред нами сві-
това фінансово-економічна криза. В цих
кризових умо вах Уря ду України, керів -
 никам підприємств галузі, Профспілці до -
ве лось ви рішувати надзвичайно скла дні
пи та ння стратегічного рефо р мування та
перспективного планування розвитку авіа-
ційної промисловості України. 

Чимало було зроблено у 2009 році, ве -
ликі сподівання покладаємо на 2010 рік,
який має стати для нашої га лузі роком по -

чатку тотальної модернізації та розвитку виробництва: саме в цьому є основа
соціально-економічного розвитку підприємств та благополуччя наших тру-
дових коле к ти вів — тільки нарощуючи темпи ви робництва, ми зможемо за -
безпе чи ти су ттєве зростання заробітної пла ти та до тримання соціальних гаран-
тій пра ців  никам галузі.

Профспілка авіабудівників Украї ни завжди стояла на сторожі захисту
ін тересів найманих працівників, і буде й надалі послідовно проводити цю
політику. Всі Ви побачили, що в 2009 році багато підприємств інших галузей
опинилися на межі банкрутства або повністю зупинилися. Проте, за вдяки
протекції Уряду і неухильному контролю з боку Проф спілки, всі під при єм -
ства авіаційної промислово сті України працюють, мають перс пе ктиву, закріп-
лену в Стратегії розвитку авіаційної промисловості України.

В Новому році хотілося б побажати всім Вам наполегливості, єдності,
миру та добра. Нехай Господь благословить Ваші родини і пошле їм ра дості,
кохання й духовної благодаті.

Щиро Ваш, Голова Профспілки
Ярема ЖУГАЄВИЧ

У заході взяли участь Прем’єр-
міністр України Юлія Тимо шен -

ко, Міністр промислової політики
України Володимир Новицький, пер-
ший заступник Міністра транспорту і
зв’язку Василь Шевченко, заступник
Міністра транспорту і зв’язку —голо-
ва Державіаадміністрації Олександр
Давидов, Голова Профспілки авіабу-
дівників України Ярема Жугаєвич,
інші особи.

Перший серійний літак АН-148
Ки їв ського авіаційного заводу «Аві -
ант» передано державному лізин го -
вому підприємству Міністерства тран -
 спорту і зв’язку України «Лізинг -
 техтранс».

Генеральний конструктор АНТК
ім. О. К. Антонова Дмитро Ківа пові-
домив, що цей літак повністю спроек -
тований у цифрових інформаційних
технологіях. Тобто його розробка ве -
лась на новому, сучасному рівні. Це
літак, який увібрав у себе багато но -
вих складових —аеродинаміка лі та ка,
об ладнання. Це літак інтернаціональ-
ний, адже у його виробництві брали
участь 16 країн світу та понад 30 ком-
паній України. У виробництві цього
літака брали участь партнери з Фран -
ції, Німеччини, Італії та, звичайно,
Росії. Частка України — понад 50 %.
Це двигуни, сам літак, його розроб-
ка. Тобто такий літак —це перший се -
рійний літак, який виробили в Україні. 

Як відзначила Прем’єр-міністр
Юлія Тимошенко під час урочисто-
стей, у порівнянні з аналогічними
світовими літаками серійного ви -
робництва Ан-148-100 за характери -
стиками не поступається, а, можли-

во, є й кращим. «Наш літак може сі -
дати у будь-яких умовах, на будь-
які смуги та ґрунти», —підкреслила
Прем’єр-міністр. 

Юлія Тимошенко також зауважила,
що саме завдяки авіабудівникам Ук -
раїна входить у сімку країн світу, які
можуть повністю виробляти літаки:
від проектування до запуску в небо:
«Ми входимо завдяки вашій команді
в сімку великих країн, які можуть
підкоряти небо».

Юлія Тимошенко подякувала ко -
лективу підприємства за те, «що зро-
били реальністю цей літак, який буде
підкоряти світ» та вручила найкра-
щим працівникам урядові відзнаки.

Ан-148 —регіональний реактив-
ний літак нового покоління, при-
значений для перевезення 68–85 па -
сажирів на регіональних і близько -
магістральних маршрутах. В даний час
Ан-148 головної партії, доведений в
АНТК ім. О. К. Антонова до серій-
ної конструкції, успішно експлуату-
ється в Ук раїні під прапором авіа-
компанії «АероСвіт».

Починаючи з червня 2009 р., цей
літак виконав близько 500 польотів,
перевіз близько 21000 пасажирів по
регіональних трасах між Києвом,
Сім ферополем, Харковом, Одесою,
Львовом. З 13 грудня 2009 р. почала-
ся його експлуатація на міжнарод-
них лініях.

24 грудня 2009 р. відбувся перший
комерційний рейс Ан-148 по марш-
руту Санкт-Петербург —Москва під
прапором «Державної транспортної
компанії «Росія». Цей лайнер був ви -
готовлений в ВАТ «ВАЛТ» в широкій

міжнародній кооперації. Він став пер -
шим з 6 літаків, замовлених ДТК «Ро -
сія». Другий такий лайнер вже по бу -
дований в Росії і готовий до передачі
авіакомпанії. Будівництво третього
серійного Ан-148 у Воронежі також
добігає кінця.

Значне сприяння реалізації цієї
програми надав Уряд України. Зо к -
рема, влітку 2009 р. він ухвалив рі -
шення про реорганізацію ДП «Ки їв -
ський авіаційний завод «Авіант» шля -
хом при  єднання його до ДП «АНТК
імені О. К. Ан тонова». Цей крок зро -
блений з ме тою виведення серійного
заводу з кри зового положення, в яко -
му він опинився останніми роками.

На заводі зазначають, що заходи
по об’єднанню, зроблені до тепері -
шнього часу, дозволили частково лік-
відовувати заборгованість «Авіанту»,
зокрема з заробітної плати, приско-
рити процес будування перших се -
рій них екземплярів Ан-148, а також
виготовлення літакових агрегатів за
контрактом з ВАТ «Воронежське Ак -
ціонерне Літакобудівне Това рис тво»
(ВАЛТ).

«Авіант» отримав статус філії
АНТК ім. О. К. Антонова з серійно-
го ви робництва літаків. Ведеться ро -
бота з повної інтеграції підприємств в
найближчому май бутньому. У нового
під приємства є хо роший фундамент
для успішної роботи: досвідчений ко -
ле ктив учених, ін же нерів і робочих,
конкурентоспромож на продукція,
зацікавлені замовники, підтримка
Уряду.

Підготувала Ольга ГОРОДНЯ

15 грудня у м. Києві, в Будинку
профспілок, відбулося чергове

засіда ння Президії ЦК ПАУ. Голо ву -
вав на засіданні Голова Профспілки
Ярема Жугаєвич. 

Серед питань, розглянутих на засі-
данні, були наступні:
— підсумки навчання профспілко-
вих кадрів і активу ПАУ у 2009 році.
Оці н ка стану навчання виявилася
не дуже втішною – не запрацювала
повноцінно система безперервно-
го навча ння профспілкового акти-
ву на цеховому рівні, рівень фінан-
сування на вчальних заходів у біль-
шості первинних організацій є дуже
незначним, тощо. Разом з тим, в ми -
нулому році продовжилася позити в -
на практика під готовки профспіл-
кових викладачів за міжнародними
проектами, зо крема з МФМ;
—стан роботи профкомів по аналізу
рівня заробітної плати по різних ка -
тегоріях працюючих. Слід зазна чи -
 ти, що такі аналізи конче необхідні з
точки зору підвищення ефективно-
сті виробництва, оскільки не є секре -
том те, що в галузі склалась не сама

ви правдана структура чисельності.
Осо б ливо це стосується чисельності
основних виробничих робітників на
промислових підприємствах;
—визначена позиція Профспілки
що до розміру тарифної ставки ро -
бітника першого розряду, як бази
для побудови системи оплати праці
в галузі.
Для довідки: на час виходу цього но меру
газети вже прийнято узгодже  не ріше -
ння Сторін Галузевої Угоди;
—підсумки спортивно-масової ро -
бо  ти за 2009 рік і проведених галузе-
вої і всеукраїнської спартакіад, а та -
кож завдання на 2010 рік;
—підтримані рішення І-го Всеукра -
їнського молодіжного форуму ПАУ,
який відбувся у жовтні п. р. на базі
ДАХК «Артем» у м. Києві;
—  інші питання поточної діяльності
профспілки.

Учасники засідання обговорили
також питання підготовки до прове-
дення чергового з’їзду Профспілки у
2011 році.

Вл. інф.

За останній час відбулись чергові
звітно-виборні профспілкові збори
(конференції) у первинних організа -
ціях ПАУ:
— у ВАТ «Мотор Січ» (головою

ПО ПАУ обрано Труша Михайла
Івановича);

— на Запорізькому машзаводі ВАТ
«Мотор Січ» (ПО ПАУ реорга-
нізована у цехову організацію ПО
ПАУ у ВАТ «Мотор Січ»);

— на Волочиському машзаводі ВАТ
«Мотор Січ» (головою ПО ПАУ
обрано Сінькова Євгена Васи -
льо вича).

Поздоровляємо колег з обранням
на новий термін і бажаємо їм міц-
ного здоров’я, енергії і наполегли-
вості у вирішенні профспілкових
завдань!

ЦК Профспілки

З Новим 2010 роком 
та Різдвом Христовим!

Профспілкові новини

На «Авіанті» представили перший
український серійний Ан-148

У грудні  п. р. зусилля працівників
виконавчого апарату ЦК ПАУ були
зосереджені на:
— підготовці матеріалів до чергово-
го засідання Президії ЦК ПАУ (всі
працівники); 
— проведенні переговорів і укла -
да нні  спільного рішення Сторін Га -
 лу зевої Угоди стосовно розміру
тарифної ставки робітника І-го
розряду на 2010 рік (О. Сметаніна,
Ю. Єфремов);

— опрацюванні заходів по підгото -
вці до проведення у 2010 році ІХ
Спар такіади ПАУ (С. Ліщинський);
— подальшій розробці проектів ор -
ганізаційно-нормативних доку мен -
 тів ПАУ, зокрема — «Інструкції по
проведенню звітів і виборів», «Ти -
 пової інструкції з організації діло-
водства у виборних органах ПАУ»
(О. Рад зиховська, Ю. Єфремов).

Вл. інф.

Виконавчий апарат ЦК ПАУ: 
поточна робота

Відбулося засідання Президії
ЦК Профспілки

30 грудня під Новий рік усім українцям зробили подарунок — презентували перший серійний
екземпляр регіонального реактивного літака нового покоління Ан-148. 

Галузева угода
авіаційної

промисловості
України

на 2010 рік
стор. 3–14

(друкується без додатків)

Фото С. Ліщинського



—На сь о годнішній день підпри єм -
ство, нез ва жа ю чи на світо ву фінан -
со воKеко номічну кри зу, пра цює, а це
— го лов не.

Хо ча і є певні труд нощі, під при -
єм ству вда лось збіль ши ти об ся ги
ви ро б  ни цт ва на 111 % у порівнянні з
від  по від ним періодом ми ну ло го ро -
ку і виго то ви ти про дукції на 81,1
млн грн. (у діючих цінах). Ре алізо ва -
но то варів і на да но пос луг на 75,1
млн грн. Біль ша час ти на над ход жень
— 41,4 млн грн. до сяг ну та за ра  ху нок
екс по рт них пос та вок про ду к ції. Про -
дукція пос  тав ля лась до ба га ть ох кра -
їн, але тут дореч но зга да ти най  біль ших
на ших парт нерів — Ки тай, Ро сію, Бі ло   -
ру сію. Збіль ше но екс по р тні пос тав -
ки по  бу то вих лічиль ників во ди та
га зу за ра ху нок пос та вок Азер байд -
жа ну, Ро сії, Уз бе кис та ну та під пи са -
н ня до го во ру з торгівель ною ме  ре жею
«Епіцентр».

Особ ли вою по пу лярністю як на Ук -
раїні, так і в Росії ко рис туєть ся ме дич -
на апа ра ту ра: ма ло га ба рит ний апа рат
дар сон валізації «Ко ро на», апа рат ни -
зь ко час тот ної те рапії МАГK30K4, ма -
саж ноKре лак саційний комп лекс «Ре -
лаксKМ», апа рат імпульс ної низь ко -
час тот ної те рапії «АлімпK1». А спа лах
гри пу дав пош товх що до по пи ту на
ви роб ульт рафіоле то во го вип ромі ню-
ван ня «УФІТKС».

Ра зом з тим, не вда лось повністю
заван та жи ти ро бо тою ос нов не ви роб -
ницт во (се реднь омісяч ний рівень за -
ва н  та же ності ос нов но го ви роб ни  цтва
склав 82,9 %), а це, в свою чер гу, спри-
чи ни ло не ви ко нан ня в повній мірі
фінан со во го пла ну. Се реднь омісяч на
заробітна пла та працівників скла ла
1270,8 грн., що на 6 % мен ше, ніж у
2008 році.

При чи ни різні, і од на із ос нов них
— це відсутність не обхідно го порт  фе -
ля за мов лень.

З цією ме тою вже де що зроб ле но
на підприємстві. В стадії підго тов ки
ви  роб ни цт ва ряд зап ро по но ва них те -
х нічним уп равлінням но вих ви робів:
«Ко ро наKС», «АлімпK1», «Ко ро наK05»,
«УФІТ», «УФІТKС», прис тав ка циф ро -
во го те ле ба чен ня, те левізор 82 LCD,
кла пан ав тос то пу ЕПКK153А, «Ко ро -
наK115В», «МАГK30Т», елект ро лі чиль -
ник ЛОK1000 на 70А, «АлімпKміні».

Особ ли во хо чу зу пи ни тись на ви -
робах авіаційної те ма ти ки — «СПС-
2000», «Бу ранKА». Ук ла ден ня Ук ра ї ною
конт рак ту з Індією на мо дер ні зацію
літаків АнK32 на дає нам ве ли че  з ну
мож ливість стабілізу ва ти фі нан  со во-
еко номічний стан підприєм ства.

Ви ро би перс пек тивні, відповіда ють
профілю підприємства, їх ос воєння
дасть мож ливість за без пе чи ти за ван та -
женість підприємства на ба га то років.

Адміністрацією підприємства в цьо -
му нап рям ку зроб ле но все мож ли ве,
підтрим ка Прем’єрKміністра Ук раїни
Ю. В. Ти мо шен ко, сподіва юсь, доз во -

лить по зи тив но виріши ти пи тан ня в
на шу ко ристь.

Про ве де ний уп равлінням мар ке -
тин гу та про да жу про дукції аналіз цін
та кон’юнк ту ри рин ку дає нам мож ли -
вість відно ви ти в пер шо му квар талі
2010 ро ку серійний ви пуск LCDKте -
левізорів, як із ви ко рис тан ням по куп-
них SKDKкомп лектів, так і повністю
на шо го ви роб ни цт ва те левізорів з діа-
го нал лю 17, 20 дюймів.

В усіх підрозділах підприємства
про ве дені збо ри, на яких підве ли під -
сум ки ро бо ти за пер ше півріччя та ви -
ко нан ня ко лек тив но го до го во ру.

А кон фе ренція тру до во го ко лек ти -
ву, яка відбу ла ся 4 лис то па да 2009 р.,
прий ня ла рішен ня, що ко лек тив ний
до говір на підприємстві ви ко нуєть ся.

Приємно відміти ти, що кош ти на
соціаль ний роз ви ток ко лек ти ву і піль-
ги для працівників на да ють ся на під -
приємстві згідно з ко лек тив ним до -
го во ром.

Так, премії до ювілей них свят скла -
ли 25,2 тис. грн., ма теріаль на до по -
мо га — 52,7 тис. грн., від проф ко му —
19,2 тис. грн., ви дат ки на мед пункт —
27,9 тис. грн., ви дат ки по спіль ним
рішен ням — 11,8 тис. грн. За ра ху нок
підприємства оп ла че но листків не -
пра цез дат ності за 9 місяців на су му
591 тис. грн., за ра ху нок соціаль но го
стра ху ван ня — 491 тис. грн.

Профспілко вий комітет на ма га єть -
ся вирішу ва ти всі тру дові та соціальні
пи тан ня, які ви ни ка ють у підро з ді -
лах, постійно зай маєть ся оз до ров чою,
куль тур ноKма со вою ро бо тою. За літ ній
період 2009 ро ку оз до ров ле но 17 дітей
в та бо рах відпо чин ку в Хмель ницькій
об ласті та на морі в Хер сонській об -
ласті, в са на торіях — 4 ди ти ни, на базі
відпо чин ку в За тоці, Одесь кої об -

ласті — 16 дітей, доп ла та за путівки з
фон ду профспілко во го коміте ту
скла ла 5950 грн.; 160 працівників
під приєм ства відпо чи ли на базі від -
по чин ку «Ве роніка», у м. За то ка, зде -
шев лен ня путівок ста но вить 20400 грн.
Постій но профспілко вий комітет ор -
ганізо вує для працівників підпри єм -
ства поїзд ки вихідно го дня по маль -
ов ни чих міс цях Ук раїни — це По ча їв,
Зар ва ни ця, Умань, Львів, Кар па ти.
Такі по до рожі вже в ць о му році
здійсни ли 350 пра цівників підпри -
ємства.

Підприємство прий має ак тив ну
участь в спор тив них спар такіадах міс-
та, об ласті, в спар такіадах ПАУ, в трав -
ні п. р. в спорт ко мп лексі під приєм -
ства про ве де на спар такіада се ред під -
розділів за во ду. При зові місця зай ня -
ли ко ман ди це ху 022, це ху 318, адмі -
ністрація. На ви со ко му рівні у нас —
во лей бол, бас кет бол. Є в нас ко ман -
ди з во лей бо лу ви щої ліги, пер шої
ліги, ди тя ча ко ман да. У спорт ко м п -
лексі діють секції арм реслінгу, ги -
рьового спор ту, дзю до, мініKфут бо лу.
В грудні пла нуємо про вес ти ще од ну
спар та кіаду до Дня підприємства, віри -
мо, що наші спор тсме ни бу дуть ма ти
ще кращі здо бут ки. На да ний час
про хо дить ре ко н струкція спор тив но -
го комп лек су «Но  ва тор». Адміні стра -
ція підпри єм ства у тісній співпраці з
профспілко вою ор ганізацією док ла -
ла мак си маль них зу силь, задіяла усі
на  явні мож ли вості і ре зер ви, щоб
у цих неп рос тих фінан со воKеко но -
міч них умовах ви ко  ну ва ти ко лек -
тив ний до говір і, в пер шу чер гу, пе -
ред ба чені ним соціальні піль ги і га -
рантії пра цівни кам.

За пи сав Олек сандр ПАЛІЙ

Про поточну ситуацію на ДП «Новатор» розповідає
голова ПО ПАУ Олександр Рижанський

Ж И Т Т Я Г А Л У З І
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Ш и ро кие воз мож нос ти са мо -
ле та Его Вы со че ст ву пре д -

ста ви ли: Пер вый за мес ти тель ми -
ни ст ра про мыш лен ной по ли ти ки
Ук  ра и ны А. И. Пин с кий, Ге не раль -
ный ди рек тор ГАК «Ан то нов»
В. В. Бе  ли н ский, Пре зи дент ОАО
«Мо тор Сич» В. А. Бо гус ла ев, за -
мес ти тель Глав но го конс тру к  то ра
АНТК им. О. К. Ан  то но ва В. Н. Ка-
зу  ров. Во встре че так же при ня ли
уча с тие предс та ви те ли По соль ства

Ук  ра и ны в ОАЭ и ру ко во ди те ли
ави а ком па ний стра ны.

Шейх Му хам мед ос мот рел са мо -
лет, де таль но оз на ко мил ся с его ха -
рак те рис ти ка ми, а так же с перс пек ти-
ва ми даль ней ше го раз ви тия АнK148,
вклю чая соз да ва е мые на его ос но -
ве са мо ле ты по вы шен но го ком фор -
та, транс по рт ные ва ри ан ты и са мо -
ле ты спе ци аль но го наз на че ния. По -
д во дя ито ги встре чи, он от ме тил,
что «са мо ле ты се мей ства АнK148 мо -
гут най ти дос той ное при ме не ние в
ре ги  о не» и вы ра зил за ин те ре со ван -
ность в раз ви тии сот руд ни че ст ва
между Ук ра и ной и ОАЭ в ави а ци -
он ной отрас ли.

Про шед шая пре зен та ция сос то я -
лась в про дол же ние предс тав ле ния
прог рам мы АнK148 на аэ ро кос ми -
чес ком са ло не Dubai Air Show’2009,
ко то рый про хо дил в пе ри од с 15 по
19 но яб ря 2009 г. По ми мо АнK148,
«Ан то нов» предс та вил там прог ра м -
мы мно го це ле во го се мей ства АнK74

и во ен ноKтранс по рт но го са мо ле та
ко рот ко го взле та и по сад ки АнK70.
Стенд предп ри я тия в хо де ави а са -
ло на по се тил Пре зи дент Ук ра и ны
В. А. Ющен ко.

Пресс9служ ба АНТК 
им. О. К. Ан то но ва

Ан�148�100 получил аудиенцию
у наследного принца ОАЭ
21 ноября 2009 г. в аэро -
порту Абу>Даби состоялась
пре зентация ре гионального
реактивного самолета но -
вого поколения Ан>148>100
Его Высочеству, наследному
принцу Абу>Даби шейху
Мухаммед бин Заед Аль
Нагаян. 

Заместитель Главного конструктора
В. Н. Казуров рассказывает 
Его Высочеству о перспективах
самолета Ан>148

Ан-148 выполнил первый 
между народный коммер  ческий
рейс Одесса—Москва

МАК поставил вы сокую оценку
Генеральному кон структору АНТК
им. О. К. Антонова

13 декабря 2009 г. регио наль ный
реактивный самолет нового

по коления Ан-148 выполнил пер-
вый международный коммерчес кий
рейс по маршруту Одесса— Мос ква
(Шереметьево) под флагом авиа-
компании «АэроСвит». Коман дир
экипажа — летчик-испытатель АНТК
им. О. К. Антонова Влади мир Мосин.
Полет длился 1 час 50 минут. Пла -
ни руется, что в дальнейшем по это -
му маршруту Ан-148 бу дет выпол-
нять 3–5 рейсов в неделю. 

Ранее самолет перевозил пассажи-
ров только на региональных ма р -
 шрутах Украины. В период со 2 июня
2009 г. до начала декабря он выпол-
нил более 460 полетов, перевез около
21 000 пассажиров. 

В ближайшее время начнет вы -
полнять регулярные рейсы и само-
лет Ан-148-100, поставленный авиа -
компании «Россия». 

Пресс-служба АНТК 
им. О. К. Антонова

В ходе 29-й сессии Совета по ави -
ации и использованию возду -

шного пространства, которая прохо-
дила в Межгосударственном Авиа -
ци онном Комитете (МАК) с участи-
ем руководителей гражданской ави -
ации и предприятий авиапрома стран
СНГ, Гене ральному конструктору
Д. С. Киве был вручен «Диплом»,
от мечающий его «исключительный
вклад в разработку новой авиацион-
ной техники и плодотворную много-
летнюю деятельность как Гене раль -
ного конструктора».

Таким образом МАК дал высокую
оценку Генеральному конструктору и
возглавляемому им коллективу АНТК
им. О. К. Антонова за создание но -
вых типов, модификаций са молетов
и их сертификацию.

В 2009 г. АНТК им. О. К. Антонова

были получены два дополнения к
Сертификату типа № СТ 264-АН-148,
выданные Авиационным Ре ги с т ром
МАК, которые подтвердили со о т -
ветствие регионального реактивного
самолета Ан-148-100 требованиям точ -
ной зональной навигации (RNP-1) и
возможность его экс плуатации с че -
тырьмя новыми системами, которые
были установлены по требованию
российского заказчика. В сентябре ус -
 пешно за вершилась ра бота по серти-
фикации грузовых са молетов Ан-26 и
Ан-26Б в Европе. Соответ ству ю щий
Сертификат типа был выдан Евро -
пейским Агентством по Безо пас но -
сти Авиации (Еuropean Aviation Safety
Agency (ЕАSА).

Пресс-служба АНТК
им. О. К. Антонова

Ан>148 прибыл в аэропорт Абу>Даби

УКРАИНА ГОТОВИТ К ПОДПИ-
САНИЮ КОНТРАКТЫ НА
ПОСТАВКУ 9 САМОЛЕТОВ
В ЛАОС, ЕГИПЕТ И ОАЭ
Украина готовит к подписанию
контракты на поставку трех са -
мо  летов Ан-140 на суму свыше
$ 50 млн Лаосу, четырех Ан-74
для Египта на сумму свыше
$ 100 млн и двух Ан-148 для
ОАЭ на сумму свыше $ 50 млн
с дальнейшей за купкой 15 са мо -
летов на сумму около $400 млн,
сообщил ми нистр экономики
Богдан Данилишин. 

Согласно его данным, обнаро -
дованным в четверг на сайте
министерства, уже есть больше,
чем 150 твердых заказов и опци -
онов на самолет Ан-148. 

Он напомнил, что подписан
контракт с Индией на модерни -
зацию и ремонт самолетов Ан-32
ВВС Индии на сумму свыше
$400 млн и с Ираком на изгото -
вление 6 самолетов Ан-32 на
суму $ 89 млн.

ХГАПП ПЕРЕДАЛ ЕГИПТУ
САМОЛЕТ АН-74Т-200А.
22 декабря Харьковское гос авиа -
 производственное предприятие
передало Египетской Стороне
оче редной самолет Ан-74, в со -
ответствии с контрактом, под -
пи са нным в ноябре 2003 г., со -
об щает пресс-служба Минпром -
 политики.

«Это третий самолет семей-
ства Ан-74, которые были по  с -
троены Харьковским предприя-
тием и переданы заказчикам
в 2009 г. по ранее заключе нным
кон трактам», —сказано в сооб -
щении. 

Подготовлено по материалам
информационных агентств

С О Б Ы Т И Я  
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1. Сто ро ни, що ук ла да ють уго ду, 
їх пов но ва жен ня.

1.1. Га лу зе ва уго да ук ла де на між:
— Міністер ством про мис ло вої політи ки Ук раїни (МІНПРОМ -

ПОЛІТИ КИ), Фон дом дер жав но го май на Ук раїни (далі — ПРЕДС -
ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА), за учас тю Асоціації підприємств авіа цій -
ної про мис ло вості Ук раїни «Ук равіап ром» (далі — УК РАВІАП РОМ)
— з однієї сто ро ни;

— Про фесійною спілкою авіабудівників Ук раїни (далі — УКР -
ПРО ФАВІА) — з дру гої сто ро ни (далі — СТО РО НИ).

1.2. Пов но ва жен ня СТОРІН:
— ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, як ор га ни ви ко нав чої вла -

ди, ма ють відповідні пов но ва жен ня для ве ден ня пе ре го ворів, ук ла -
ден ня га лу зе вої уго ди (далі — УГО ДА) та ре алізації її норм на підпри -
єм ствах, в ор ганізаціях, гос по дарсь ких то ва ри ст вах, об’єднан нях під -
приємств га лузі (далі — ПІДПРИЄМСТВА), які пе ре бу ва ють у сфе рі
дії СТОРІН, що підпи са ли УГО ДУ;

— УК РАВІАП РОМ, як доб ровіль не об’єднан ня ПІДПРИ -
ЄМСТВ, че рез свій ви бор ний ор ган (Ра ду асоціації) та Пре зи ден та
асоціації сприяє керівни кам ПІДПРИЄМСТВ (ро бо то дав цям) у ви -
роб ленні єди ної по зиції що до фор му ван ня змісту УГО ДИ та впли ває
на ви ко нан ня її норм на ПІДПРИЄМСТВАХ;

— УКРПРО ФАВІА вис ту пає від імені най ма них працівників
ПІД ПРИЄМСТВ і має відповідні пов но ва жен ня для ве ден ня пе ре го -
ворів, ук ла де н ня УГО ДИ та ре алізації її норм на ПІДПРИ ЄМ СТВАХ.

2. За гальні по ло жен ня.

2.1. УГО ДА ук ла даєть ся з ме тою по си лен ня соціаль но го за хис -
ту пра ців ни ків, які пе ре бу ва ють у сфері дії СТОРІН, що підпи са ли
УГО ДУ і вклю чає зо бо в’я за н ня СТОРІН, які спря мо вані на ство рен -
ня умов для підви щен ня ефек тив ності ро бо ти ПІДПРИЄМСТВ, ре -
алі зації на цій ос нові про фесійних, соціаль ноKтру до вих і еко номіч -
них га рантій для працівників і тру до вих ко лек тивів.

2.2. УГО ДА є га лу зе вим нор ма тив ним ак том, який ре гу лює тру -
дові відно си   ни та за без пе чує соціаль ноKеко номічний за хист пра ців -
ників, умо ви яко го обов’я з кові для ПІДПРИЄМСТВ, на які він по -
ши рюєть ся згідно зі Ст. 9 За ко ну Ук раїни «Про ко лек тивні до го во ри
і уго ди».

2.3. Сто ро ни, що підпи са ли УГО ДУ, ке ру ють ся, в ме жах своїх
пов но ва жень, по ло жен ня ми та нор ма ми Ге не раль ної Уго ди.

2.4. Термін дії УГО ДИ.
2.4.1. УГО ДА ук ла даєть ся на 2010 рік, на бу ває чин ності з 01 січня

2010 ро ку і діє до ук ла ден ня но вої УГО ДИ.
2.4.2. СТО РО НИ всту па ють в пе ре го во ри з пи тань ук ла ден ня

но вої УГО ДИ не пізніше ніж за три місяці до закінчен ня ка лен дар но -
го ро ку.

2.4.3. СТО РО НИ, у три ден ний термін з дня підпи сан ня УГО ДИ,
по да ють її на повідом ну реєстрацію до Мінпраці Ук раїни.

ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА і УКРПРО ФАВІА у дво тиж -
не вий термін із дня реєстрації УГО ДИ над си ла ють її на ПІД ПРИ -
ЄМСТВА (керівни кам ПІДПРИЄМСТВ і пер вин ним ор ганізаціям
УКРПРО ФАВІА).

2.4.4. Керівни ки ПІДПРИЄМСТВ і пер винні ор ганізації УКР -
ПРО ФАВІА (профспілкові коміте ти) у де ся ти ден ний термін із дня от -
ри  ман ня УГО ДИ до во дять її зміст до відо ма працівників.

2.4.5. На ПІДПРИЄМСТВАХ ук ла да ють ся нові ко лек тивні до -
го во ри або вно  сять ся не обхідні зміни та до пов нен ня до діючих з дот -
ри ман ням норм і га ран тій, пе ред ба че них за ко но да в ством, Ге не раль -
ною уго дою та цією УГО ДОЮ.

Ініціато ром по чат ку ко лек тив них пе ре го ворів що до ук ла ден ня
но вих ко лек  тив  них до го ворів або вне сен ня змін та до пов нень до чи -
н них вис ту па ють, як пра ви ло, пер винні ор ганізації (їхні ви борні ор -
га ни) УКРПРО ФАВІА на ПІДПРИЄМСТВАХ.

Про да ту про ве ден ня зборів (кон фе ренції) тру до во го ко лек ти -
ву по ук ла ден ню ко лек тив но го до го во ру (вне сен ню змін та до пов нень)
ПІДПРИЄМСТВА ін фор  му ють СТО РО НИ.

2.4.6. СТО РО НИ спри я ють ПІДПРИЄМСТВАМ у про ве денні
ко лек тив них пе ре го ворів, своєчас но му ук ла денні ко лек тив них до го -
ворів або вне сенні до цих змін і до пов нень. Предс тав ни ки СТОРІН
мо  жуть за зап ро шен ням сторін ко лек  тив но го до го во ру, бра ти участь,
як по се ред ни ки або екс пер ти, у ве денні пе ре го ворів та ук ла данні ко -
лек тив них до го ворів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

2.4.7. Як що, нез ва жа ю чи на про по зицію пер вин ної ор ганізації
УКРПРО ФАВІА, ко лек тив ний до говір на ПІДПРИЄМСТВІ не був
ук ла де ний або не бу ли вне сені не обхідні, за змістом УГО ДИ, зміни та
до пов нен ня до чин но го ко лек тив но го до го во ру, СТО РО НИ прий ма -
ють послідовні за хо ди:

— над си ла ють на ПІДПРИЄМСТВО пись мо ве по пе ред жен ня;
— нап рав ля ють на ПІДПРИЄМСТВО своїх предс тав ників;
— став лять до відо ма влас ни ка ПІДПРИЄМСТВА про не ви ко -

нан ня ке рів ни  ком умов конт рак ту і ви ма га ють прий нят тя відпо від -
них рішень.

2.4.8. У ви пад ках не мож ли вості за вер шен ня ко лек тив них пе ре -
го ворів в уз год жені терміни, ухи лян ня ро бо то давців від пе ре го ворів
та їх за тя гу ван ня, пер винні ор ганізації УКРПРО ФАВІА на да ють СТО -
 РО НАМ УГО ДИ про по зиції щодо за лу чен ня «опе ра тив ної пе ре го -
вор ної гру пи» із спеціалістів УКРПРО ФАВІА і УКРАВІАП РО МУ.

2.4.9. Жод на із СТОРІН, які ук ла ли цю УГО ДУ, не мо же про тя -
гом вста нов ле но го терміну її дії в од нос то рон нь о му по ряд ку при пи -
ни ти ви ко нан ня взя тих на се бе зо бов’язань, по ру ши ти уз год жені по -
ло жен ня й нор ми.

2.5. По ря док до пов нен ня чи зміни змісту УГО ДИ.
2.5.1. До закінчен ня терміну дії УГО ДИ зміни та до пов нен ня до

неї мо жуть бу ти вне сені тіль ки за взаємною до мов леністю СТОРІН.
2.5.2. У разі не обхідності вне сен ня до пов нен ня чи зміни до УГО -

ДИ, заці ка в  ле на СТО РО НА у вста нов ле но му за ко но да в ством по ряд -
ку по дає відповідні про     по зиції що до по нов лен ня пе ре го ворів.

2.5.3. Про по зиції однієї із СТОРІН що до вне сен ня до пов нень
або змін до умов УГО ДИ є обов’яз ко ви ми для розг ля ду дру гою СТО -
РО НОЮ.

Ці про по зиції розг ля да ють ся спіль но СТО РО НА МИ, рішен ня
що до них прий ма ють ся СТО РО НА МИ у де ся ти ден ний термін з дня
їхнь о го от ри ман ня ін шою СТО РО НОЮ.

2.6. Сфе ра дії по ло жень УГО ДИ.
2.6.1. УГО ДА по ши рюєть ся на всіх працівників, прий ня тих на

умо вах най му на ПІДПРИЄМСТВА (не за леж но від фор ми тру до во -
го до го во ру), а та кож на пра цівників профспілко вих ор ганів, які пра -
цю ють на ви бор них та штат них по са дах у профспілко вих ор гані за -

Галузева угода
авіаційної промисловості України

(Код КВЕД № 35.3) на 2010 рік
м. Київ — 2009 рік
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ціях, що вхо дять у УКРПРО ФАВІА.
2.6.2. По ло жен ня, нор ми і умо ви УГО ДИ та чин ної Ге не раль -

ної Уго ди ді ють без по се редньо на ПІДПРИЄМСТВАХ (не за леж но
від фор ми влас ності).

Як що до сфе ри дії ПРЕДС ТАВ НИКІВ ВЛАС НИ КА увійдуть
нові ПІД ПРИ ЄМСТВА, а пер винні профспілкові ор ганізації цих
ПІД ПРИЄМСТВ увійдуть до УКРПРО ФАВІА, дія УГО ДИ бу де по -
ши рю ва тись на ці підприємства ав то ма тич но.

2.6.3. УГО ДА обов’яз ко ва для зас то су ван ня ро бо то дав ця ми при
ук ла данні гос по дарсь ких до го ворів, тру до вих до го ворів з пра ців ни ка -
ми ПІДПРИЄМСТВ, а та кож при вирішенні індивіду аль них і ко  лек -
тив них тру до вих спорів.

До го во ри та уго ди (у то му числі при зміні влас ни ка), ук ла дені
ко лек тив но або індивіду аль но (у то му числі при наймі на ро бо ту),
вва  жа ють ся недійсни ми, якщо во ни погіршу ють ста но ви ще праців -
ників у порівнянні з за ко но да в ством та УГО ДОЮ.

Нор ми УГО ДИ, що поліпшу ють ста но ви ще працівників у по рів -
нянні із за ко на ми та інши ми нор ма тив ноKпра во ви ми ак та ми Ук раїни,
є га лу зе вим мінімаль ним рівнем.

2.6.4. Збо ри акціонерів та ор га ни уп равління гос по дарсь ких то -
ва риств ке ру ють ся умо ва ми, по ло жен ня ми та нор ма ми УГО ДИ при
вирішенні пи тань, що сто су ють ся соціаль ноKтру до вих га рантій най -
ма них працівників.

2.7. СТО РО НИ вжи ва ти муть за хо ди що до усу нен ня пе ре ду мов
ви ник нен ня ко лек тив них тру до вих спорів (конфліктів), а в разі їхнь -
о го ви ник нен ня — праг ну ти до розв`язан ня си ту ації без зу пин ки ви -
роб ни цт ва.

Предс тав ни ки СТОРІН бра ти муть участь у вирішенні ко лек -
тив них тру до вих спорів (конфліктів) на ПІДПРИЄМСТВАХ на зап -
ро шен ня учас ників тру до во го спо ру (конфлікту).

3. Ство рен ня умов для за без пе чен ня 
стабіль но го роз вит ку га лузі.

3.1. СТО РО НИ виз на ють взаємну нап рав леність своєї діяль -
ності на ство рен ня умов для за без пе чен ня стабіль но го та ефек тив но -
го про це су ви роб ни цт ва на ПІДПРИЄМСТВАХ. З цією ме тою спри -
я ти муть прий нят тю відповідних За конів Ук раїни що до сти му лю ван -
ня роз вит ку авіаційної про мис ло вості Ук раїни та фінан со во го оз до -
ров лен ня субўєктів підприємниць кої діяль ності.

3.2. МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ зо бов’язуєть ся:
3.2.1. Роз ро би ти та за без пе чи ти зат ве рд жен ня Кабіне том Міні с -

трів Ук раїни Дер жав ної комп ле кс ної ціль о вої прог ра ми роз вит ку авіа -
ційної про мис ло вості України на період до 2020 ро ку. Ство рю ва ти не -
обхідні ор ганізаційні, ма теріаль ноKфінан сові умо ви для її ви ко нан ня.

3.2.2. Спри я ти ПІДПРИЄМСТВАМ:
а) у своєчас но му та в пов но му об сязі виділенні коштів, які пе ред -

ба чені в Дер жав но му бюд жеті Ук раїни для роз вит ку ПІДПРИ ЄМСТВ;
б) в от ри манні ПІДПРИЄМСТВА МИ за мов лень на ви го тов -

лен ня про дукції (робіт, пос луг).
в) у виділенні та ос воєнні коштів Дер жав но го бюд же ту Ук раїни

на 2010 рік на фінан су ван ня прог ра ми технічно го пе ре ос на щен ня
ПІДПРИЄМСТВ.

3.2.3. За без пе чи ти ре алізацію по ло жен ня пер шо го ета пу «Стра -
тегії роз вит ку вітчиз ня ної авіаційної про мис ло вості на період до
2020 ро ку».

3.2.4. Не до пус ка ти за бор го ва ності з оп ла ти по точ них робіт за
дер жав ним за мов лен ням МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ.

Уз го ди ти з Міністер ством обо ро ни Ук раїни та інши ми дер жав -
ни ми за мов ни ка ми Ук раїни графіки по га шен ня за бор го ва ності по
до го во рах по пе редніх років.

3.2.5. За без пе чи ти ви ко нан ня за ходів, пе ред ба че них роз по ряд -
жен ням Ка бі не ту Міністрів Ук раїни від 12.09.2002 р. № 530KР «Про
по си лен ня конт ро лю за ви ко нан ням Угод між Уря да ми Ук раїни і Ро -
сій сь кої Фе де рації що до спів ро біт ницт ва в га лузі роз роб лен ня, ви роб -
ни цт ва, пос та вок і експлу а тації авіаційної техніки» (усь о го 8 угод).

3.2.6. Спри я ти звіль нен ню ПІДПРИЄМСТВ, що за без пе чу ють
ви ко нан ня дер жав но го за мов лен ня, від штрафів та на ра ху вань за не -
с во єчас ну спла ту по датків усіх рівнів у зв’яз ку із зат рим кою оп ла ти
ви ко на но го дер жав но го за мов лен ня.

3.2.7. Ор ганізу ва ти і про вес ти, за учас тю ПІДПРИЄМСТВ га -
лузі, Міжна род ний авіакосмічний са лон «АВІАСВІТ–ХХI».

3.2.8. Про во ди ти ро бо ту що до по даль шо го удос ко на лен ня га лу -
зе вої ме режі уч бо вих зак ладів для підго тов ки, пе репідго тов ки та підви -
щен ня кваліфікації кад рів, відповідно до струк тур них змін та перс пек -
тив роз вит ку га лузі, спри я ти в от ри манні ПІДПРИЄМ СТВА МИ лі цен -
зій на про ве ден ня про фесійноKтехнічної підго тов ки працівників.

3.2.9. У І півріччі 2010 ро ку про вес ти, за учас тю СТОРІН, а та -
кож зацікав ле них ПІДПРИЄМСТВ, ро бо чу на ра ду з ме тою вирішен -
ня доціль ності роз роб ки нор ма тив но го до ку мен ту що до ор ганізації та
про ве ден ня робіт по вста нов лен ню та по дов жен ню ре сурсів і строків
служ би цивіль ної та спеціаль ної авіаційної тех ніки та участі в цих ро -
бо тах профіль них ПІДПРИЄМСТВ.

3.2.10. Раз на півріччя, на спіль но му засідан ня СТОРІН, розг ля -
да ти за хо ди що до соціаль ноKеко номічних наслідків всту пу Ук раїни до
СОТ та адап тації га лузі до ро бо ти у но вих умо вах. На да ва ти підсум ко -
ву інфор мацію до га зе ти «Авіабудівник Ук раїни».

3.2.11. Роз ро би ти Прог ра му соціаль ноKеко номічно го роз вит ку
авіаційної про мис ло вості Ук раїни.

3.2.12. На підставі всебічно го об’єктив но го аналізу ста ну кад -
ро во го по тен ціалу га лузі, із ура ху ван ням перс пек тив її роз вит ку як
од но го із пріори тет них сек торів еко номіки Ук раїни, роз ро би ти та за -
без пе чи ти ре алізацію фінан со во об грун то ва ної га лу зе вої (кор по ра -
тив ної) комп ле кс ної ціль о вої прог ра ми «Кад ри для авіа бу ду ван ня».

3.2.13. Спри я ти виділен ню бюд жет них коштів на збе ре жен ня
унікаль ної, доро гоцінної дослідної та вип ро бу валь ної ба зи ПІД ПРИ -
ЄМСТВ, вклю ча ю чи по ліго ни та їх вип ро бу вальні інфра ст рук ту ри,
у ме жах ви ко нан ня на у ко воKтехнічних час тин за галь но дер жав них та
дер жав них прог рам роз вит ку авіаційної про   ми с ло вості Ук раїни, а та -
кож пов но му фінан су ван ню ут ри ман ня мобілі зацій них по туж нос тей.

3.2.14. Спри я ти ви роб ни кам вітчиз ня ної про дукції авіаційно го
приз на чен ня у ро боті на зовнішніх рин ках.

3.2.15. За без пе чи ти про цес ре фор му ван ня стра тегічних ПІД -
ПРИ ЄМСТВ від повідно до ви мог За ко ну Ук раїни «Про уп равління
об’єкта ми дер жав ної влас ності».

3.2.16. Під час фор му ван ня бюд жет них за питів до про ек ту Дер -
жав но го бюд же ту на 2011 рік пе ред ба ча ти рівень дер жав но го, зок ре -
ма обо рон но го, за мов лен ня на про дукцію авіаційної про мис ло вості з
ура ху ван ням за ван та же ності ви роб ни чих по туж нос тей профіль них
ПІДПРИЄМСТВ.

3.3. СТО РО НИ до мо ви лись:
3.3.1. На спіль них на ра дах розг ля да ти пи тан ня ефек тив но го

ви ко рис тан ня бюд жет них коштів згідно з до го во ра ми та ста ну роз ра -
хунків за ви ко нані ро бо ти. У разі пот ре би на да ва ти до по мо гу ПІД -
ПРИЄМСТВАМ в от ри манні коштів за ви ко нані за мов лен ня.

3.3.2. Не вклю ча ти до пе реліку об’єктів, що підля га ють при ва -
ти зації, стра тегічно важ ливі для еко номіки та без пе ки дер жа ви, ефек -
тив но пра цю ючі дер жавні ПІДПРИЄМСТВА, без на яв ності інвес -
тиційних планів, не одмінни ми умо ва ми яких по винні бу ти — по даль -
ше підви щен ня ефек тив ності ви роб ни цт ва та вирі ше н  ня соці аль но-
тру до вих пи тань тру до вих ко лек тивів.

ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА інфор му ють профспілкові
ко міте ти УКР ПРО ФАВІА, за їх за пи та ми, про хід та ре зуль та ти при -
ва ти зації, про по ча ток про да жу біль ше 10 відсотків акцій ПІДПРИ -
ЄМСТВ, що зна хо дять ся у дер жавній вла с ності, а та кож про упов но -
ва же ну осо бу, яка ви ко нує функції уп равління дер жав ною част кою
акцій акціонер но го то ва ри ст ва.

При про дажі 10 та біль ше відсотків акцій то ва ри ст ва ПРЕДС -
ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА вклю ча ють до скла ду комісії із про да жу ак -
цій предс тав ни ка проф спіл ко во го коміте ту УКРПРО ФАВІА.

3.3.3. При фор му ванні ор ганів уп равління та конт ро лю гос по -
дарсь ких то ва риств та об’єднань ПІДПРИЄМСТВ пе ред ба ча ти вклю -
чен ня до їх скла ду, за зго дою, предс тав ників профспілко вих комітетів
УКРПРО ФАВІА.

3.3.4. За лу ча ти предс тав ників УКРПРО ФАВІА до про ве ден ня
пе ревірок ви ко нан ня умов до го ворів купівліKпро да жу дер жав но го
май на, ук ла де них у про цесі при ва ти зації, в час тині на дан ня соціаль -
них га рантій для працівників, у разі по ру шен ня та ких умов — до
вжит тя виз на че них за ко но да в ством за ходів.

3.3.5. Щок вар таль но підво ди ти підсум ки соціаль ноKеко номічної
діяль ності ПІДПРИЄМСТВ за по каз ни ка ми га лу зе во го «По ло  жен ня
про Рей тин го ву оцінку соціаль ноKеко номічної діяль ності підприємств
і ор ганізацій авіаційної про мис ло вості Ук раїни».

3.3.6. Га лу зе вий струк тур ний підрозділ з пи тань авіаційної про -
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мис ло вості МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ зав час но інфор мує УКРПРО Ф -
АВІА про по ча ток розг ля ду про ектів фінан со вих планів ПІДПРИ -
ЄМСТВ на 2011 рік та за без пе чує участь предс тав ників УКРПРО Ф -
АВІА у ць о му про цесі.

3.3.7. Не до пус ка ти при ре ор ганізації ПІДПРИЄМСТВ рішень,
які мо жуть приз вес ти до ма со во го ско ро чен ня ро бо чих місць, а та -
кож до змін умов оп ла ти і сти му лю ван ня праці, вве ден ня не пов но го
ро бо чо го тиж ня або ско ро че но го ро бо чо го дня, без про ве ден ня кон -
суль тацій з УКРПРО ФАВІА та її пер вин ни ми ор гані за ціями.

Не до пус ка ти та кож при му со во го та без гли бо ко го технікоKеко -
номічно го об г рун ту ван ня і вра ху ван ня дум ки тру до вих ко лек тивів
об’єд  нан ня ПІДПРИЄМСТВ, що ма ють ста тус юри дич ної осо би.

Ство рен ня об’єднань ПІДПРИЄМСТВ про во ди ти на доб ро -
вільній ос нові, за зго дою кож но го підприємства — учас ни ка, згідно із
за ко но да в ством.

3.3.8. На да ва ти бе зоп лат но, на за пит УКРПРО ФАВІА, на яв ну
інфор мацію про ви ко нан ня взя тих влас ни ка ми ПІДПРИЄМСТВ зо -
бов’язань за до го во ра ми купівліKпро да жу об’єктів при ва ти зації (фіксо -
ва ни ми умо ва ми кон курсів), зок ре ма, сто сов но за без пе чен ня зай ня -
тості, оп ла ти праці та інших пи тань соціаль ноKтру до вих відно син.

3.3.9. Про вес ти у І кв. 2010 р., за учас тю УКРПРО ФАВІА та
УК РАВІАП РО МУ, аналіз гос по дарсь кої діяль ності дер жав них ПІД -
ПРИЄМСТВ та акціонер них то ва риств га лузі з дер жав ною част кою
влас ності 50 відсотків і біль ше, які пра цю ва ли у 2009 році збит ко во, з
ме тою підго тов ки про по зицій що до віднов лен ня пла то  спро мож ності
та ких ПІДПРИЄМСТВ та акціонер них то ва риств або виз нан ня їх
банк ру та ми.

3.3.10. Інфор му ва ти та зап ро шу ва ти предс тав ників УКРПРО Ф -
АВІА на на вча  н ня за спеціаль ни ми прог ра ма ми Фон ду дер жав но го
май на Ук раїни.

3.4. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе тен -
ції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ:

3.4.1. Здійсню ва ти за хо ди що до:
а) по даль шо го на ро щу ван ня об сягів ви роб ни цт ва (робіт, пос луг)

на ПІД ПРИ ЄМСТВАХ, відповідно до планів соціаль ноKеко но міч -
но го роз вит ку та фі нан   со вих планів ПІДПРИЄМСТВ, але не мен ше
рівня інфляції;

б) збіль шен ня про дук тив ності праці на ПІДПРИЄМСТВАХ без
змен шен ня чи сель ності пра цю ючих.

Ці за хо ди вклю ча ти як обов’яз ко вий до да ток до ко лек тив них
до го ворів ПІДПРИЄМСТВ.

3.4.2. На кон фе ренціях тру до во го ко лек ти ву ПІДПРИЄМ СТВА
на да ва ти інфор мацію про при чи ни не ви ко нан ня рос ту об сягів ви роб -
ни цт ва та рос ту про дук тив ності праці.

3.4.3. Підго тов ку про ектів фінан со вих планів ПІДПРИЄМСТВ
на 2011 рік про во ди ти за учас тю профспілко вих комітетів УКРПРО Ф -
АВІА, що діють на ПІД ПРИЄМСТВАХ, пе ред ба чив ши при ць о му
роз поділ та ви ко рис тан ня чис то го при бут ку ПІДПРИЄМСТВ за учас -
тю проф комів УКРПРО ФАВІА.

3.4.4. Пе ред ба ча ти у ко лек тив них до го во рах на дан ня інфор -
мації проф спіл ко вим коміте там УКРПРО ФАВІА що до вит рат на оп -
ла ту праці в ук ла де них до го во рах (конт рак тах) на ви ко нан ня ПІД -
ПРИЄМСТВА МИ робіт (пос луг), а також обґрун ту ван ня за мов лень
сто роннім підприємствам, які мож на ви ко на ти влас ни ми си ла ми
ПІД ПРИЄМСТВ (крім міжна род них до го ворів (конт рактів).

3.4.5. На да ва ти профспілко вим коміте там УКРПРО ФАВІА на
ПІД ПРИ ЄМСТВАХ опе ра тив ну інфор мацію про ви ко рис тан ня кош -
тів Дер жав но го бюд же ту Ук раїни, виділе них ПІДПРИ ЄМ СТВАМ.

3.4.6. Ор ганізо ву ва ти та про во ди ти нав чан ня працівників ПІД -
ПРИЄМСТВ із пи тань тру до во го за ко но да в ства, охо ро ни праці, ді -
яль  ності акціонер них то ва риств та прав акціонерів.

3.4.7. На да ва ти щомісяч но профспілко вим коміте там УКР ПРО Ф -
 АВІА, згідно зі Ст. 45 За ко ну Ук раїни «Про про фесійні спілки, їх пра -
ва та га рантії діяль ності», інфор мацію про технікоKеко номічні по каз -
ни ки (ТЕП) ро бо ти ПІДПРИ ЄМСТВ, за вста нов ле ною «По ло жен ням
про Рей тин го ву оцінку соціаль ноKеко номічної діяль ності підприємств
і ор ганізацій авіаційної про мис ло вості Ук раїни» фор мою.

3.4.8. Ре ко мен ду ва ти керівни кам акціонер них то ва риств га лузі
про во ди ти нав чан ня предс тав ників УКРПРО ФАВІА, які бе руть участь
у ро боті спос те реж них рад заз на че них то ва риств у спеціаль них зак ла -
дах за ра ху нок коштів то ва риств.

3.4.9. Спри я ти зап ро вад жен ню на ПІДПРИЄМСТВАХ міжна -

род но го стан дар ту «Соціаль на відповідальність 8000».
3.4.10. Спри я ти приєднан ню ПІДПРИЄМСТВ до Гло баль но го

до го во ру ООН.
3.5. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
3.5.1. Здійсню ва ти наг ляд за ви ко рис тан ням коштів Дер жав но -

го бюд же ту Ук раїни, виділе них ПІДПРИЄМСТВАМ.
3.5.2. Спри я ти зміцнен ню ви роб ни чої та тру до вої дис ципліни

на ПІД ПРИ ЄМСТВАХ.

4. Зай нятість.

4.1. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА здійсню ють аналіз зай ня -
тості в га лузі на ос нові ста тис тич них звітів ПІДПРИЄМСТВ, по каз -
ників рей тин го вої оцінки соціаль ноKеко номічної діяль ності ПІД ПРИ -
 ЄМСТВ, підсум ки яко го розг ля да ють од но час но з підсум ка ми ви ко -
нан ня УГО ДИ.

4.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе тен -
ції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ:

4.2.1. Уз год жу ва ти із профспілко ви ми коміте та ми УКРПРО Ф -
АВІА рішен  ня про зміни в ор ганізації ви роб ни цт ва й праці, у т. ч. ре -
ор ганізації або пе ре про фі лю ван ня ПІДПРИЄМСТВ, ско ро чен ня чи -
 сель ності працівників не пізніше ніж за 3 місяці до наміче них дій, із
їх еко номічним обґрун ту ван ням, а та кож із наміче ни ми за хо да ми що -
до за без пе чен ня зай ня тості вивіль ню ва них працівників.

Тримісяч ний період ро бо то да вець і проф ком ви ко рис то ву ють
для про ве ден ня пе ре го ворів, обміну інфор мацією та іншої ро бо ти,
що нап рав ле на на змен шен ня рівня ско ро чен ня працівників, ви ко -
нан ня за ходів що до за без пе чен ня зай ня тості.

4.2.2. Не до пус ка ти на ПІДПРИЄМСТВАХ звіль нень пра цю ю -
чих за ініці ати вою ро бо то давців біль ше 4 відсотків чи сель ності пра -
цівників про тя гом ка лен дар но го ро ку.

Як що на ПІДПРИЄМСТВІ ви ни кає обґрун то ва на не обхід -
ність ско ро ти ти біль ше 4 відсотків працівників, рішен ня про це прий -
маєть ся ро бо то дав цем спіль но із профспілко вим коміте том УКР -
ПРО ФАВІА, після по год жен ня із ПРЕД СТАВ НИ КОМ ВЛАС НИ КА
і Цент раль ним Коміте том УКРПРО ФАВІА.

При ць о му на ПІДПРИЄМСТВІ ство рю ють ся умо ви для пе -
рероз поділу на яв них тру до вих ре сурсів (пе ре нав чан ня, пе рек валі фі -
кація та ін.).

4.2.3. З ме тою за побіган ня ма со во му вивіль нен ню пра ців ни -
ків (при тим ча со во му змен шенні об сягів ви роб ни цт ва) та, від по -
відно, зни жен ню рівня без робіття, ро бо то да вець, за по год жен ням з
проф ко мом УКРПРО ФАВІА, роз роб ляє відпо від ні за хо ди з ви ко -
рис тан ням:

— відмо ви від зас то су ван ня по на ду роч них робіт, робіт у вихідні
та свят кові дні;

— відмо ви від сумісницт ва за уз год же ни ми про фесіями;
— мож ли вої пе репідго тов ки кадрів, нав чан ня но вим про фесіям;
— тим ча со во го при пи нен ня прийо му но вих працівників та ін.
4.2.4. При звіль ненні працівни ка за п. 1 ст. 40 КЗпП (зміни

в ор ганізації ви ро б ни цт ва і праці, ліквідація, банк ру т ство або пе ре -
профілю ван ня ПІДПРИ ЄМ СТВА, ско ро чен ня чи сель ності або
шта ту працівників) вип ла чу ва ти йо му збіль ше ну, в за леж ності від
ста жу ро бо ти на да но му ПІДПРИЄМСТВІ, вихідну до по мо гу, на умо -
вах ко лек  тив но го до го во ру ПІДПРИЄМСТВА.

4.2.5. Вжи ва ти за хо ди що до за без пе чен ня про дук тив ної зай ня -
тості, ви ко ри с тан ня на яв ної ро бо чої си ли, відповідно до їх фа ху та
ква ліфікації, змен шен ня плин ності кадрів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

4.2.6. Не зас то со ву ва ти на ПІДПРИЄМСТВАХ конт ра кт ну
фо р му тру до во го до го во ру, крім ви падків, пе ред ба че них за ко на ми
Ук раїни.

4.2.7. Рішен ня про ви ко рис тан ня на ПІДПРИЄМСТВАХ іно -
зем ної ро бо чої си ли прий ма ти після по пе редніх кон суль тацій із проф -
спілко ви ми коміте та ми УКРПРО ФАВІА.

Рішен ня про тим ча со ве за лу чен ня до ро бо ти на ПІДПРИ ЄМ -
СТВАХ пра цівників інших підприємств Ук раїни прий ма ти після по -
год жен ня умов та оп ла ти їх праці із профспілко ви ми коміте та ми
УКРПРО ФАВІА, що діють на ПІД ПРИ ЄМСТВАХ.

4.2.8. За без пе чи ти періодичність підви щен ня кваліфікації пра -
цівників ПІД  ПРИЄМСТВ не рідше 1 ра зу на 5 років.

4.2.9. Виз на ча ти у ко лек тив них до го во рах ПІДПРИЄМСТВ
обся ги про фе сійно го нав чан ня працівників та відповідні вит ра ти
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коштів, з ура ху ван ням пос та но ви Кабіне ту Міністрів Ук раїни від
24.12.1997 р. № 1464 «Про розмір вит рат плат ни ка по дат ку на про -
фесійну підго тов ку або пе репідго тов ку».

4.3. СТО РО НИ до мо ви ли ся:
4.3.1. Зберіга ти за працівни ка ми ПІДПРИЄМСТВ, пра цю ю чих

на умо вах не пов но го ро бо чо го ча су, пра ва, піль ги та га рантії, пе ред ба -
чені ко лек тив ни ми до го во ра ми.

4.3.2. Пе ред ба ча ти у ко лек тив них до го во рах ПІДПРИЄМСТВ
за хо ди що до по пе ред жен ня без робіття, ство рен ня но вих (до дат ко -
вих) ро бо чих місць.

4.3.3. При про ве денні ре ор ганізації, рест рук ту ри зації, або у разі
по ру шен ня пи тань про ліквідацію, банк ру т ство ПІДПРИЄМСТВА,
ро бо то да вець не пізніше як за три місяці інфор мує профспілко вий
комітет УКРПРО ФАВІА про ці дії.

УКРПРО ФАВІА має пра во, у разі мож ли во го погіршен ня со -
ціаль ноKеко но мічної чи тру до вої си ту ації на ПІДПРИЄМСТВІ, вно -
си ти про по зиції відпо відним ор га нам про пе ре не сен ня термінів або
тим ча со ве при пи нен ня чи відміну за ходів, пов’яза них із вивіль нен -
ням працівників.

4.3.4. Не до пус ка ти звіль нень працівників за ско ро чен ням чи -
сель ності на ПІДПРИЄМСТВАХ, що при ва ти зу ють ся, та про тя гом
6 місяців після за вер шен ня при ва ти зації, за ви нят ком умов, пе ред ба -
че них за ко но да в ством Ук раїни (Ст. 26 За ко ну Ук раїни «Про при ва ти -
зацію дер жав но го май на»).

4.3.5. Ро бо то да вець, на умо вах ко лек тив но го до го во ру, на дає ви -
хідну ма теріаль ну до по мо гу у всіх ви пад ках звіль нень працівників, де
є оз на ки ско ро чен ня (крім звіль нень, які спри чи нені про ви ною пра -
цівни ка та звіль нень за влас ним ба жан ням).

4.4. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
4.4.1. Здійсню ва ти конт роль за ви ко нан ням на ПІДПРИЄМ -

СТВАХ нор ма тив ноKпра во вих актів із пи тань праці й зай ня тості.
При не обхідності відсто ю ва ти пра ва працівників ПІДПРИ -

ЄМСТВ у дер жав них ор га нах і су дах.
4.4.2. На да ва ти чле нам УКРПРО ФАВІА без кош тов ну пра во ву

до по мо гу, кон суль тації з за ко но да в ства.
4.4.3. Аналізу ва ти при чи ни всіх звіль нень працівників (крім

звіль   нень за влас  ним ба жан ням), го ту ва ти, при не обхідності, від -
повідні по дан ня ро бо то дав цям.

5. Оп ла та праці.

5.1. СТО РО НИ до мо ви ли ся:
5.1.1. До за ко но дав чо го зап ро вад жен ня в Ук раїні розміру мі ні -

маль ної за ро бітної пла ти не ниж че про жит ко во го мініму му для пра -
цез дат ної осо би вста но ви ти в га лузі мінімаль ну та риф ну став ку ро -
бітни ка пер шо го роз ря ду чет вер тої сітки у ро змірі 125 відсотків міні -
маль ної за робітної пла ти. При ць о му мінімальні та рифні став  ки для
робітників інших роз рядів та за інши ми сітка ми вста нов лю ють ся
згідно з до дат ком № 1 до УГО ДИ, із до дер жан ням міжкваліфі кацій -
них (міжроз ряд них) співвідно шень.

Після за ко но дав чо го зап ро вад жен ня в Ук раїні розміру міні -
маль  ної за ро біт ної пла ти не ниж че про жит ко во го мініму му для пра -
цез дат ної осо би СТО РО НИ від праць о ву ють відповідні рішен ня що -
до розміру мінімаль ної та риф ної став ки ро бітни ка пер шо го роз ря ду
та змісту до дат ку № 1 до УГО ДИ.

5.1.2. Ус та но ви ти мінімаль ний по са до вий ок лад техніка без ка -
те горії на рів ні місяч ної та риф ної став ки робітни ка треть о го роз ря ду
чет вер тої сітки.

5.1.3. Ус та но ви ти мінімальні ко ефіцієнти міжпо са до вих спів -
від но шень мі сяч  них по са до вих ок ладів керівників, про фесіоналів і
фахівців підприємств авіа ційної про мис ло вості Ук раїни до по са до во -
го ок ла ду техніка згідно з до дат ком № 2 до УГО ДИ.

5.1.4. Ус та но ви ти мінімальні ко ефіцієнти міжпо са до вих спів -
від но шень мі сяч  них по са до вих ок ладів керівників, про фесіоналів і
фахівців на у ко воKдослідних, конструк торсь ких, тех но логічних, про -
е кт них та інших на у ко вих ус та нов і ор гані зацій авіаційної про мис ло -
вості Ук раїни до по са до во го ок ла ду техніка згідно з до дат ком № 3 до
УГО ДИ.

5.1.5. Ус та но ви ти мінімальні ко ефіцієнти міжпо са до вих спів -
відно шень мі сяч  них по са до вих ок ладів керівників, про фесіоналів
і фахівців ль от ноKвип ро бу валь них, ль от ноKтранс по рт них та ль от но-
до во доч них підрозділів підприємств авіа ційної про мис ло вості Ук -

раїни до по са до во го ок ла ду техніка згідно з до дат ком № 4 до УГО ДИ.
5.1.6. Ус та но ви ти мінімальні ко ефіцієнти співвідно шень місяч -

них по са до вих ок ладів працівників за галь них (наскрізних) про фесій
до та риф ної став ки робіт ни ка пер шо го роз ря ду чет вер тої сітки згідно
з до дат ком № 5 до УГО ДИ.

5.1.7. Ус та но ви ти ко ефіцієнти співвідно шень місяч них та риф -
них ста вок (окладів) робітників, зай ня тих на ван таж ноKроз ван та жу -
валь них ро бо тах на під при ємствах і в ор ганізаціях авіаційної про мис -
ло вості Ук раїни, до та риф ної став ки робітни ка пер шо го роз ря ду чет -
вер тої сітки згідно з до дат ком № 6 до УГО ДИ.

5.1.8. Відповідно до за ко но да в ства ПІДПРИЄМСТВА са мо -
стійно роз роб ля ють фор ми й сис те ми оп ла ти праці, нор ми праці, роз -
цінки, та рифні сітки, став ки, схе ми по са до вих ок ладів, умо ви за п ро -
вад жен ня та розміри над ба вок, доп лат, премій, ви на го род та ін ших за -
о  хо чу валь них, ком пен саційних і га рантійних вип лат із дот ри ман ням
норм і га рантій, пе ред ба че них УГО ДОЮ, і вста нов лю ють їх у ко лек -
тив них до го во рах.

При ць о му мінімаль ний розмір на ра хо ва ної за робітної пла ти
кож но го пра цівни ка (вклю ча ю чи тих, що ви ко ну ють нек валіфіко ва -
ну ро бо ту), при до дер жанні вста нов ле ної три ва лості ро бо чо го ча су і
ви ко нанні тру до вих обов’язків (норм праці) не по ви нен бу ти ниж -
чим за про жит ко вий мінімум, за ко но дав чо вста нов ле ний для пра цез -
дат ної осо би.

Нор ми ко лек тив но го до го во ру що до рівня оп ла ти праці не по -
винні бу ти ни ж чи ми від раніше прий ня тих на ПІДПРИЄМСТВІ.

5.1.9. За без пе чи ти підви щен ня се реднь омісяч ної за робітної
пла ти в ціло му по га лузі на 25 % у порівнянні з 2009 ро ком, але не
менш ніж на 5 % ви ще за рівень офіційної інфляції.

5.1.10. ПІДПРИЄМСТВА, од но час но з вве ден ням но вих та -
риф  них ста вок і по са до вих ок ладів, здійсню ють за хо ди що до упо ряд -
ку ван ня діючих норм і нор ма тивів праці, сис тем ма теріаль но го за о -
хо чен ня то що та за без пе чу ють у 2010 році до лю та риф них ста вок (по -
са до вих ок ладів) у се редній за робітній платі працівників про мис ло -
вих під при ємств на рівні 65–70 відсотків. У ко лек тив них до го во рах
ПІД ПРИ ЄМСТВ пе ред ба ча ти вста нов лен ня част ки ос нов ної за ро -
бітної пла ти у се ред ній на рівні, не менш ніж до сяг ну тий на 1 січня
2010 ро ку.

5.1.11. Ус та но ви ти розміри доп лат і над ба вок до та риф них ста -
вок, по са до вих ок ладів згідно з до дат ком № 7 до УГО ДИ.

5.1.12. У разі не обхідності, за по год жен ням із профспілко ви ми
коміте та ми УКРПРО ФАВІА, зас то со ву ва ти на ПІДПРИЄМСТВАХ
для ок ре мих ви со ко квалі фіко ва них робітників місячні ок ла ди за мість
та риф них ста вок.

5.1.13. При уз год женні із за мов ни ком цін на про дукцію (ро бо -
ти, пос лу ги) у роз ра ху нок ціни бе реть ся розмір се редньої за робітної
пла ти, до сяг ну тий на ПІД ПРИЄМСТВІ (але не ниж че рівня се ред -
ньої за робітної пла ти по га лузі), з ура ху ван ням нас туп ної інфляції.

5.1.14 Час прос тою не з ви ни працівни ка, а та кож не ро бо чий
час у зв’яз ку із вве ден ням на ПІДПРИЄМСТВІ ско ро че них ре жимів
ро бо чо го ча су оп ла чу ва ти з роз ра хун ку не ниж че від двох тре тин та -
риф ної став ки (ок ла ду) ус та нов ле но го працівни кові роз ря ду (ок ла -
ду), але не мен ше рівня мінімаль ної за робітної пла ти, вста нов ле ної
за ко ном.

5.1.15. Працівни кам, по пе ред же ним про нас туп не звіль нен ня
від повідно до п. 1 ст. 40 КЗпП Ук раїни, при пе рег ляді на ПІД ПРИ -
ЄМСТВІ форм, сис тем, роз мірів оп ла ти праці підви щу ва ти та рифні
став ки (по са дові ок ла ди) у по ряд ку, вста нов ле но му на ПІДПРИ -
ЄМСТВІ.

5.1.16. Фор му ван ня, роз поділ і ви ко рис тан ня фондів ма тері -
аль  но го за о хо чен ня, соціаль ноKкуль тур них за ходів і жит ло во го буді в -
ницт ва, а та кож виз на чен ня розмірів премій, інших видів за о хо чен ня
та ви на го род, ма теріаль ної до по мо ги тощо на ПІДПРИ ЄМ СТВАХ
ро  бо то дав цям здійсню ва ти спіль но із профспілко ви ми коміте та ми
УКРПРО ФАВІА.

5.1.17. При ук ла денні ко лек тив них до го ворів ПІДПРИ ЄМ -
СТВА виз на ча ють ме ханізм фор му ван ня фон ду оп ла ти праці, ви хо дя -
чи з та риф них умов (діючих ста вок, розцінок, ок ладів), розмірів доп -
лат, над ба вок, премій або прирістних нор ма тивів чи пла но вої чи сель -
ності пер со на лу і пла но вої се редньої за робітної пла ти од но го пра -
цівни ка та зрос тан ня об сягів ви роб ни цт ва, про дук тив ності праці та
зни жен ня ви т рат на 1 грн. собівар тості про дукції, відповідно до «Ре -
ко мен дацій що до по ряд ку ре гу лю ван ня фондів оп ла ти праці. Умов їх
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зрос тан ня та вста нов лен ня міжкваліфікаційних (міжпо са до вих) спів -
відно шень в оп латі праці» (до да ток № 9 до УГО ДИ).

При ць о му ПІДПРИЄМСТВА за без пе чу ють тем пи зрос тан ня
се редньої за робітної пла ти працівників відповідно до темпів зрос тан -
ня про дук тив ності праці.

5.1.18. Зміни форм, сис тем оп ла ти праці, преміюван ня, вста -
нов лен ня си  стем над ба вок та доп лат працівни кам, а та кож зни жен ня
їхніх розмірів на ПІД ПРИЄМСТВАХ про во ди ти за по год жен ням із
профспілко ви ми коміте та ми УКР ПРО ФАВІА.

5.1.19. За без пе чу ва ти на ПІДПРИЄМСТВАХ гласність вну т ріш -
 ніх по ло жень про оп ла ту праці, у то му числі про преміюван ня, доп ла -
ти, за о хо чу вальні ви п ла ти то що, як обов’яз ко вих до датків до ко лек -
тив них до го ворів.

5.1.20. Щомісяч но конт ро лю ва ти рівень се редньої за робітної
пла ти по га лузі на її відповідність до міжга лу зе вих співвідно шень з
ме тою прий нят тя своєчас них за ходів у разі погіршен ня цих спів -
відно шень.

5.1.21. Здійсню ва ти конт роль своєчас ності вип лат за робітної
пла   ти на ПІД ПРИЄМСТВАХ, аналізу ва ти при чи ни зат рим ки вип -
лат і прий ма ти за хо ди що до їхнь о го усу нен ня.

ПІДПРИЄМСТВА, відповідно до діючої ста тис тич ної звіт но -
сті, щомісяч но на да ють СТО РО НАМ інфор мацію з ць о го пи тан ня.

5.1.22. У разі ви ник нен ня на ПІДПРИЄМСТВІ за бор го ва ності
із вип лат заробітної пла ти, СТО РО НИ, відповідно до своїх пов но ва -
жень, зас то со ву ють до керівни ка та ко го ПІДПРИЄМСТВА пе ред ба -
чені за ко но да в ством за хо ди впли ву, з ме  тою за без пе чен ня ліквідації
за бор го ва ності про тя гом од но го міся ця з мо мен ту її ви ник нен ня.

5.1.23. Оп ла ту праці за ро бо ту в на ду роч ний час здійсню ва ти
згідно з за ко но да в ством.

Пра цю ючим на ду роч но біль ше двох го дин на да ва ти, при мож -
ли вості, бе з оп лат не хар чу ван ня.

5.1.24. Ро бо чим комісіям Сторін у лю то му 2010 ро ку оп ра цю ва -
ти, за учас тю фахівців з ор ганізації та оп ла ти праці ПІДПРИЄМСТВ
та УКРПРО ФАВІА про по зиції що до вне сен ня змін і до пов нень до
Га лу зе вої Уго ди з пи тань:

— розмірів мінімаль них ко ефіцієнтів міжпо са до вих співвідно -
шень де я ких ка те горій керівників, про фесіоналів і фахівців (до дат ки
№ № 2, 3);

— розмірів мінімаль них ко ефіцієнтів міжпо са до вих співвідно -
шень для де я ких ка те горій ль от них підрозділів (до да ток № 4);

— над ба вок за класність кваліфікації працівни кам ль от но го і
ль от ноKінструк  торсь ко го скла ду екіпажів повітря них су ден (до да ток
№ 7);

— над ба вок за класність кваліфікації керівників поль отів і дис -
пет черів уп равління повітря ним ру хом (до да ток № 7);

— вста нов лен ня мінімаль них ко ефіцієнтів міжпо са до вих спів -
відно шень для по са до вих ок ладів працівників воєнізо ва ної охо ро ни;

— мінімаль них га лу зе вих стан дартів оп ла ти праці;
— до лю та риф них ста вок (по са до вих ок ладів) у се редній за -

робітній платі пра цівників на у ко воKдослідних, конструк торсь ких, тех -
но  логічних, про е кт них та ін ших на у ко вих підприємств, ус та нов і ор -
ганізацій.

5.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе те н -
ції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ (ро бо то дав цям):

5.2.1. За без пе чи ти, че рез ко лек тивні до го во ри ПІДПРИ ЄМСТВ,
за хист купівель ної спро можністі за робітної пла ти працівників шля хом:

а) індек сації на ра хо ва ної за робітної пла ти, згідно із за ко но да в -
ством;

б) ком пен сації втрат, пов’яза них з по ру шен ням термінів вип ла -
ти за робітної пла ти, згідно із за ко но да в ством;

в) періодич но го, у зв’яз ку з інфляцією, підви щен ня та риф них
ста вок (по са до вих ок ладів), інших вип лат;

5.2.2. Здійсню ва ти своєчас но, в терміни, вста нов лені ко лек тив -
ни ми до го во ра ми, вип ла ту по точ ної за робітної пла ти працівни кам
ПІДПРИЄМСТВ.

5.2.3. У разі зат рим ки вип ла ти за робітної пла ти на да ва ти
профспілко вим коміте там УКРПРО ФАВІА, за їх за пи та ми, опе ра тив -
ну інфор мацію про на явність коштів на ра хун ках ПІДПРИ ЄМСТВ,
а працівни кам, яким зат ри ма на вип ла та — ви тя ги із роз ра хун ко вої
відо мості (осо бо во го ра хун ка) по за робітній платі з да ни ми про да ту
ут во рен ня і розміри за бор го ва ності та розміри на ра хо ва ної ком пен -
сації за зат рим ку вип ла ти за робітної пла ти.

5.2.4. Вип ла чу ва ти, на умо вах ко лек тив них до го ворів ПІДПРИ -
ЄМСТВ, ви на го ро ду за вис лу гу років, згідно з «Ти по вим по ло жен ням
про умо ви вип ла ти ви на го ро ди (відсот ко вої над бав ки) за вис лу гу років
працівни кам підприємств і ор ганізацій авіаційної про мис ло вості Ук -
раїни» (до да ток № 10 до УГО ДИ).

5.2.5. Не на да ва ти у період до пов но го по га шен ня за бор го ва -
ності із за робітної пла ти працівни кам ПІДПРИЄМСТВ по зик без
по год жен ня із проф спіл ко ви ми коміте та ми УКРПРО ФАВІА.

5.2.6. У разі прос тою не з ви ни працівни ка пе ре во ди ти йо го, за
зго дою, на іншу ро бо ту, при ць о му оп ла ту праці здійсню ва ти за ви ко -
на ну ро бо ту, але не ниж че вста нов ле но го по са до во го ок ла ду (та ри фу).

5.2.7. На да ва ти, на умо вах ко лек тив них до го ворів, працівни кам
ПІД ПРИ ЄМСТВ од но ра зові вип ла ти, пов’язані із їхнь ою тру до вою
діяльністю:

— ма теріаль ної до по мо ги на оз до ров лен ня при на данні що -
річної відпуст ки;

— ма теріаль ної до по мо ги при звіль ненні у зв’яз ку із ви хо дом на
пенсію;

— ви на го ро ди до ювілей них дат та інших, з відне сен ням цих
ви п лат на ва лові вит ра ти ПІДПРИЄМСТВ.

5.2.8. Збіль шу ва ти, на умо вах ко лек тив них до го ворів ПІДПРИ -
ЄМСТВ, фон ди оп ла ти праці та, відповідно, розміри се редньої за ро -
бітної пла ти за ра ху нок:

— коштів, вивіль не них в ре зуль таті змен шен ня по дат ко во го на   -
ван та жен ня на ПІДПРИЄМСТВА;

— коштів, вивіль не них за ра ху нок пе ре дачі об’єктів влас ної со -
ціаль ної сфе ри іншим влас ни кам.

5.2.9. За без пе чи ти, про тя гом ро ку, збіль шен ня част ки праців -
ни ків, які от ри му ють за робітну пла ту ви щу за розмір двох про жит ко -
вих мінімумів.

5.2.10. За без пе чи ти рівень се реднь омісяч ної за робітної пла ти
на ПІДПРИ ЄМСТВАХ не ниж че рівня се реднь омісяч ної за робітної
пла ти у про мис ло вості від повідно го регіону.

5.2.11. За без пе чу ва ти на ПІДПРИЄМСТВАХ збіль шен ня, по -
над до сяг ну то го рівня, долі за робітної пла ти в собівар тості про дукції.

При ць о му ре ко мен ду ва ти керівни кам ПІДПРИЄМСТВ до -
три му ва тись таких рівнів:

— на про мис ло вих підприємствах — не менш ніж 25 %;
— у на у ко воKдослідних, конструк торсь ких, тех но логічних, про -

е кт них та інших на у ко вих підприємствах, ус та но вах і ор гані за ціях —
не менш ніж 30 %.

Пе ред ба чи ти у ко лек тив них до го во рах здійснен ня за ходів, спря -
мо ва них на збіль шен ня вит рат з оп ла ти праці в опе раційних вит ра тах
з ре алізо ва ної про дукції, робіт і пос луг.

5.2.12. Ре ко мен ду ва ти у ко лек тив них до го во рах, у розділі «Опла -
та праці», на дан ня од но ра зо вих за о хо чу валь них вип лат працівни кам
ПІДПРИЄМСТВ (ке рівни кам, про фесіона лам, фахівцям, робітни кам)
за ва го мий осо бис тий вне сок у до сяг нен ня ПІДПРИЄМСТВА МИ ви -
со ких ре зуль татів (при зо вих місць) у що квар таль но му та за рік Рей тин гу
соціаль ноKеко номічної діяль ності, відповідно до зат ве рд же но го СТО   -
РО НА МИ По ло жен ня (до да ток № 11 до УГО ДИ).

5.3. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
5.3.1. Здійсню ва ти конт роль за дот ри ман ням на ПІДПРИ ЄМ -

 СТВАХ нор ма ти воKпра во вих актів із пи тань оп ла ти праці і відпо -
відних по ло жень УГО ДИ, взаємодіяти з цих пи тань з ор га на ми Дер -
жав но го де пар та мен ту наг ля ду за до дер жан ням за ко но да в ства про
пра цю.

5.3.2. Аналізу ва ти рівні се редньої за робітної пла ти по ка те го -
ріях пра ців ни ків на ПІДПРИЄМСТВАХ та го ту ва ти, при не об хід -
ності, про по зиції ро бо то дав цям що до ре гу лю ван ня співвідно шень
цих рівнів.

5.3.3. Аналізу ва ти рівень се редньої за робітної пла ти у га лузі і на
ок ре мих ПІД ПРИЄМСТВАХ, го ту ва ти обґрун то вані про по зиції з удо -
с ко на лен ня оп ла ти праці.

5.3.4. За хи ща ти й відсто ю ва ти інте ре си працівників га лузі з пи -
тань оп ла ти праці на всіх рівнях уп равління.

5.3.5. Ініціюва ти пе ред ПРЕДС ТАВ НИ КА МИ ВЛАС НИ КА
пи   тан ня про при  тяг нен ня до відповідаль ності керівників ПІД ПРИ -
ЄМСТВ, де не по га ше на за бор го ваність із вип лат за робітної пла ти та
інших видів вип лат.

5.3.6. Оп ри люд ню ва ти в га зеті «Авіабудівник Ук раїни» інфор -
мацію що до вжит тя за ходів впли ву до керівників ПІДПРИЄМСТВ,
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де є на явні бор ги із за робітної пла ти, або не за без пе чу ють ся га рантії
в оп латі праці, а та кож про кількість про ве де них спіль но з Держ наг -
ля дп раці пе ревірок дот ри ман ня за ко но да в ства з оп ла ти праці на
ПІД ПРИЄМСТВАХ та про їх ре зуль та ти.

5.3.7. На да ва ти кон суль тації та пра во ву до по мо гу працівни кам —
чле нам УКРПРО ФАВІА у за хисті їх прав з пи тань оп ла ти праці, предс -
тав ля ти їх інте ре си у комісіях з тру до вих спорів та су дах.

Постійно про во ди ти аналіз і оцінку ста ну ре алізації за ко но да в -
ства з пи тань оп ла ти праці, вно си ти про по зиції що до йо го удос ко на -
лен ня та, при не обхідності, по да ва ти інфор мацію СТО РО НАМ Уго -
ди для вжит тя відповідних за ходів.

6. Нор му ван ня праці.

6.1. МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ зо бов’язуєть ся:
6.1.1. Здійсню ва ти роз роб ки з проб лем ор ганізації та нор му ва -

н ня праці у ді ю чих га лу зе вих на у ко воKдослідних ус та но вах і інфор му -
ва ти про це УКРПРО Ф АВІА, на ос нові уз год же них СТО РО НА МИ
форм та періодич ності їхнь о го на дан ня.

6.2. СТО РО НИ до мо ви ли ся:
6.2.1. Зап ро вад жу ва ти зни жені нор ми ви робітку:
а) для інвалідів, вагітних жінок — на 20 відсотків;
б) для мо ло дих робітників, прий ня тих на ро бо ту після закін -

чен ня за галь но освітньої шко ли, ПТУ, курсів, звіль нен ня зі стро ко вої
війсь ко вої служ би, а та кож тих, хто прой шов нав чан ня без по се -
редньо на ви роб ництві — за перші 3 місяці — на 40 відсотків, нас -
тупні 3 місяці — на 20 відсотків.

6.2.2. Не до пус ка ти впро вад жен ня, пе рег ля ду та змін норм праці
без ре алі зації відповідних за ходів і по год жен ня з профспілко ви ми ко -
мі те та ми УКРПРО Ф АВІА.

6.2.3. Ре ко мен ду ва ти ро бо то дав цям виз на ча ти у ко лек тив них
до   го во рах кон к ретні зо бов’язан ня що до поліпшен ня ста ну нор му -
ван ня праці працівників.

6.3. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
6.3.1. Спри я ти впро вад жен ню на ПІДПРИЄМСТВАХ прог ре -

сив них норм праці відповідно до до сяг ну то го рівня техніки, тех но -
логії, ор ганізації ви роб ни цт ва й праці.

7. Ре жим праці та відпо чин ку.

7.1. СТО РО НИ, в ме жах своєї ком пе тенції, до ру ча ють керівни -
кам ПІД ПРИ ЄМСТВ:

7.1.1. За без пе чу ва ти до дер жан ня вста нов ле ної за ко но да в ством
три ва лості ро бо чо го ча су.

7.1.2. Ус та нов лю ва ти три валість ден ної ро бо ти (зміни) згідно із
Пра ви ла ми внутрішнь о го тру до во го роз по ряд ку й графіка ми змінності,
зат ве рд же ни ми ро бо то дав цем за по год жен ням з профспілко вим комі -
те том УКРПРО ФАВІА, з ура ху ван ням спе цифіки ви роб ни цт ва.

Ус та нов лю ва ти три валість ро бо чої зміни по над 8 го дин (крім
працівників, зай ня тих на ро бо тах із шкідли ви ми та важ ки ми умо ва -
ми праці) ли ше в по ряд ку, виз на че но му Пра ви ла ми тру до во го роз по -
ряд ку та ко лек тив ним до го во ром.

Виз на ча ти під час ук ла дан ня ко лек тив но го до го во ру пе релік
робіт, на яких за умо ва ми ви роб ни цт ва працівник не має пра ва відлу -
ча ти ся з ро бо чо го місця та ви ко  рис то ву ва ти час обідньої пе рер ви на
свій роз суд.

7.1.3. За без пе чу ва ти на дан ня щорічної оп ла чу ва ної ос нов ної
відпуст ки три валістю не мен ше 24 ка лен дар них днів.

Щорічні відпуст ки працівни кам за про фесіями, не влас ти ви ми
ос новній ді яль  ності га лузі, на да ють ся згідно з відповідни ми за ко но -
дав чи ми та нор ма тив ни ми ак та ми Ук раїни.

До дат кові оп ла чу вані відпуст ки на да ва ти:
а) працівни кам, зай ня тим на ро бо тах із шкідли ви ми і важ ки -

ми умо ва ми праці — відповідно до «Спис ку ви роб ництв, цехів, про -
фесій і по сад із шкідли ви ми і важ ки ми умо ва ми праці, зай нятість
пра  цівників на ро бо тах у яких дає пра во на щорічну до дат ко ву від -
пу стку» (до да ток № 1 до пос та но ви Кабіне ту Міністрів Укра їни від
17.11.1997 р. № 1290);

б) працівни кам, зай ня тим на ро бо тах з особ ли вим ха рак те ром
праці — від повідно до «Спис ку ви роб ництв, робіт, про фесій і по сад
пра цівників, ро бо та яких пов’яза на з підви ще ним нер во во-емоційним
та інте лек ту аль ним на ван та жен ням або ви ко нуєть ся в особ ли вих при -

род них ге ог рафічних і ге о логічних умо вах та умо вах підви ще но го ри -
зи ку для здо ров’я, що дає пра во на щорічну до дат ко ву від пуст ку за
особ ли вий ха рак тер праці» (до да ток № 2 до пос та но ви Кабіне ту Мі ніс -
трів Ук раїни від 17.11.1997 р. № 1290);

в) за не нор мо ва ний ро бо чий день, відповідно до Списків по -
сад, робіт та про  фесій, виз на че них ко лек тив ним до го во ром, згідно з
«Орієнтов ним пе реліком про фесій і по сад працівників підприємств
та ор ганізацій авіаційної про мис ло вості Ук раїни з не нор мо ва ним ро -
бо чим днем» (до да ток № 8 до УГО ДИ).

Конк рет ну три валість до дат ко вих відпус ток вста нов лю ва ти у
ко лек тив них (чи тру до вих) до го во рах ПІДПРИЄМСТВ за леж но від
ре  зуль татів атес тації ро  бочих місць за умо ва ми праці (п. 7.1.3. а УГО -
ДИ) та ча су зай ня тості працівни ка у цих умо вах.

До дат кові відпуст ки, пов’язані з нав чан ням, та творчі відпуст ки
на да ва ти відповідно до за ко но дав чих та нор ма тив них актів Ук раїни.

Ви ще заз на чені щорічні до дат кові відпуст ки на да ють ся по над що -
річну ос нов ну відпуст ку за однією підста вою, об ра ною працівни ком.

7.1.4. Ско ро че ну три валість ро бо чо го тиж ня вста нов лю ва ти ко -
лек тив ним до го во ром, за леж но від ре зуль татів атес тації ро бо чих місць
за умо ва ми праці, пра цівни кам, зай ня тим на ро бо тах із шкідли ви ми
умо ва ми праці, відповідно до «Пе реліку ви роб ництв, цехів, про фесій
і по сад із шкідли ви ми умо ва ми праці, ро бо та в яких дає пра во на ско -
ро че ну три валість ро бо чо го тиж ня», зат ве рд же но го пос та но вою Кабі -
не ту Міністрів Ук раїни від 21.02.2001 р. № 163.

7.1.5. Чер гу ван ня працівників у вихідні та свят кові дні при рів ню   -
вати до ро бо ти у вихідні та свят кові дні, по год жу ва ти їх з проф спіл ко ви ми
ко міте та ми УКР ПРО ФАВІА та ком пен су ва ти згідно із за ко   но да в ством.

7.1.6. Зміню ва ти ре жим ро бо чо го ча су на ПІДПРИЄМСТВАХ
тіль ки у вста  нов ле но му за ко но да в ством по ряд ку, з обов’яз ко вим по -
пе реднім по год жен ням із профспілко ви ми коміте та ми УКРПРО Ф -
АВІА.

7.1.7. Спіль но з профспілко ви ми коміте та ми УКРПРО ФАВІА
спри  я ти ство  рен ню на ПІДПРИЄМСТВАХ, із кількістю пра цю ючих
15 осіб і біль ше, комі сії по тру до вих спо рах та спри я ти підви щен ню
ефек тив ності розг ля ду ни ми індиві ду аль них тру до вих спорів.

7.1.8. За без пе чи ти участь предс тав ників пер вин них ор ганізацій
УКРПРО Ф АВІА у за хо дах Міжна род но го авіакосмічно го са ло ну
«АВІАСВІТ–ХХI».

7.2. СТО РО НИ вва жа ють доціль ним, за ра ху нок чис то го при -
бут ку ПІД ПРИЄМСТВ:

7.2.1. Зберіга ти умо ви й три валість на дан ня працівни кам від -
пус ток, що бу ли раніше вста нов лені, як що во ни біль ше, ніж пе ред ба -
чені за ко но да в ством.

7.2.2. На да ва ти до дат кові оп ла чу вані відпуст ки три валістю до
3Kх днів у ви пад ках:

а) на род жен ня дітей (бать кові);
б) про водів на війсь ко ву служ бу (дітей);
в) шлю бу працівни ка або йо го дітей;
г) смерті од но го із под руж жя або близь ких ро дичів (батьків,

сес тер, братів, дітей).
7.2.3. На да ва ти оп ла чу ва ний віль ний день працівни кам ПІД -

ПРИЄМСТВ у дні їх ювілей них дат із дня на род жен ня.
7.3. Не до пус каєть ся при му шен ня працівників:
— до пе ре хо ду на ро бо ту з не пов ним ро бо чим ча сом;
— до на дан ня відпуст ки без збе ре жен ня за робітної пла ти;
— до по дан ня за я ви про звіль нен ня, у зв’яз ку із ско ро чен ням

чи сель ності (шта ту), до закінчен ня стро ку по пе ред жен ня.
7.4. СТО РО НИ здійсню ють за хо ди що до ор ганізації свят ку ван -

ня га лу зе во го свя та — Дня Авіації.
7.5. СТО РО НИ здійсню ють за хо ди що до роз вит ку Дер жав но го

му зею аві а ції, в то му числі за ра ху нок по пов нен ня екс по зицій та фон -
дів му зею (стен ди, пла ка ти, роз роб ки ПІДПРИЄМСТВ з авіа цій ної
те ма ти ки).

8. Охо ро на праці.

8.1. МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ зо бов’язуєть ся:
8.1.1. Здійсню ва ти свої пов но ва жен ня в га лузі охо ро ни праці

відповідно до За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну праці».
Здійсню ва ти моніто ринг на у ко воKдослідних робіт з охо ро ни пра -

ці та вклю чен ня їх до пріори тет них за ходів «Га лу зе вої прог ра ми полі -
пшен ня ста ну без пе ки, гігієни праці та ви роб ни чо го се ре до ви ща».
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8.1.2. Про тя гом дії УГО ДИ розг ля да ти, за учас тю предс тав ни -
ків УКРПРО Ф АВІА, стан умов, без пе ки праці, ви роб ни чо го трав ма -
тиз му та про фесійної зах во рю ва ності на ПІДПРИЄМСТВАХ та при -
й ма ти відповідні рішен ня.

Ма теріали засідань на да ва ти Цент раль но му Коміте ту УКР -
ПРО Ф АВІА.

8.1.3. Здійсню ва ти облік і аналіз при чин не щас них ви падків на
ви роб ни ц тві, про фесійних зах во рю вань, роз роб ля ти за хо ди для їхнь -
о го упе ред жен ня та за без пе чу ва ти конт роль за їх ви ко нан ням.

За ре зуль та та ми аналізу ви роб ни чо го трав ма тиз му, а та кож за
по дан ням УКР ПРО ФАВІА зас лу хо ву ва ти на ко легії МІНПРОМ -
ПОЛІТИ КИ керівників ПІД ПРИЄМСТВ, на яких тра пи ли ся смер -
тельні, гру пові не щасні ви пад ки або не ви  ко ну ють ся за хо ди ко лек -
тив  них до го ворів що до поліпшен ня умов і без пе ки праці.

8.1.4. На да ва ти УКРПРО ФАВІА до ку мен ти, інфор мацію й роз’я -
 с нен ня, а та кож на яв ну обліко воKзвітну до ку мен тацію з ви роб ни чо -
го трав ма тиз му, про фесійних зах во рю вань.

8.1.5. Вно си ти, у разі не обхідності, до дер жав них ор ганів про -
по зиції що до змін і до пов нень до нор ма тив ноKпра во вих актів з пи -
тань охо ро ни праці, а та кож здійсню ва ти роз роб ку і пе рег ляд га лу зе -
вих актів з цих пи тань за учас тю УКРПРО Ф АВІА та з ура ху ван ням
про по зицій провідних ПІДПРИЄМСТВ.

8.1.6. Спри я ти за без пе чен ню ПІДПРИЄМСТВ та УКРПРО Ф -
АВІА пе релі ком та комп лек та ми нор ма тив ноKпра во вих актів з охо ро -
ни праці.

8.1.7. Ор ганізо ву ва ти нав чан ня та пе ревірку знань з охо ро ни
праці кері в ників ПІДПРИЄМСТВ, їх зас туп ників та працівників,
ви  ко нан ня служ бо вих обо в’я зків яких пов’яза не з ор ганізацією без -
печ но го ве ден ня робіт, за обов’яз ко вою учас тю предс тав ників УКР -
ПРО ФАВІА.

8.1.8. Спіль но із УКРПРО ФАВІА, вно си ти про по зиції, за по да -
н ням ПІД ПРИЄМСТВ, до Мінпраці Ук раїни з пи тань піль го во го пен -
сійно го за без пе чен ня працівників га лузі, на дан ня до дат ко вих від  пус -
ток і ско ро чен ня ро бо чо го ча су, за леж но від ха рак те ру ви роб ни цт ва.

8.1.9. За без пе чи ти ви ко нан ня робіт, спря мо ва них на поліпшен -
ня ста ну без пе ки, гігієни праці та ви роб ни чо го се ре до ви ща згідно з
«Га лу зе вою Прог ра мою по ліпшен ня ста ну без пе ки, гігієни праці та
ви роб ни чо го се ре до ви ща на підпри ємствах Мінпром політи ки Ук -
раїни» роз роб ле ної відповідно до «За галь но дер жав ної прог ра ми по -
лі пшен ня ста ну без пе ки, гігієни праці та ви роб ни чо го се ре до ви ща на
2006–2011 ро ки». Роз роб ку прог рам на по дальші періоди про во ди ти
за учас тю УКРПРО ФАВІА.

8.1.10. Конт ро лю ва ти, спіль но з УКРПРО ФАВІА підго тов ку
ПІД ПРИ ЄМСТВ до ро бо ти в осінньоKзи мо вий період 2010–2011 рр.

8.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе тен -
ції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ, за учас тю профспілко -
вих комітетів УКРПРО ФАВІА, за без пе чи ти:

8.2.1. Щомісяч ний розг ляд ста ну справ з охо ро ни праці, ство -
рен ня здо ро вих та без печ них умов праці, прий нят тя не обхідних за -
ходів що до профілак ти ки ви роб ни чо го трав ма тиз му та про фесійної
зах во рю ва ності й відповідаль ності ни зо вої лан ки інже нер но-тех ніч -
них працівників ПІДПРИЄМСТВ за ви ко нан ня по са до вих обов’яз -
ків з охо ро ни праці.

8.2.2. Обов’яз ко ве фінан су ван ня вит рат на за хо ди з охо ро ни
праці у розмірі, вста нов ле но му ко лек тив ним до го во ром (але не мен ше
0,5 відсот ка від су ми ре алізо ва ної про дукції), з відне сен ням їх на ва лові
вит ра ти, відповідно до «Пе реліку за ходів та за собів з охо ро ни праці,
вит ра ти на здійснен ня та прид бан ня яких вклю ча ють ся до ва ло вих ви -
т рат», зат ве рд же но го пос та но вою КМ Ук раїни від 27.06.2003 р. № 994».

Пе ред ба ча ти в ко лек тив них до го во рах збіль шен ня вит рат на
охо  ро ну праці на од но го пра цю ючо го, за леж но від еко номічно го ста -
ну ПІДПРИЄМСТВ.

8.2.3. Про ве ден ня, згідно з Пос та но вою КМ Ук раїни від
01.08.1992 р. № 442, атес тації ро бо чих місць за умо ва ми праці пра ців -
ників, зай ня тих у шкідли вих і важ ких умо вах праці, для вста нов лен -
ня їхніх прав на піль го ве пенсійне за без пе чен ня та інші піль ги і ком -
пен сації, а та кож роз роб лен ня за ходів що до поліпшен ня умов праці
та оз до ров лен ня працівників.

8.2.4. Ор ганізацію на ПІДПРИЄМСТВАХ екс пер ти зи техніч -
но го ста ну вер с тат но го пар ку, ма шин, ме ханізмів, будівель і спо руд
що до їхнь о го по даль шо го без  печ но го ви ко рис тан ня та пос ту по во го
онов лен ня і заміни.

Про вес ти обс те жен ня будівель, спо руд, які не експлу а ту ють ся
та пе ре бу ва ють у не без печ но му для жит тя лю дей технічно му стані,
склас ти їх пе релік, роз ро би ти та ви ко на ти пла ни за ходів що до по даль -
шої без печ ної їх експлу а тації, або вжи ти за ходів що до їх де мон та жу.

Інфор му ва ти СТО РО НИ про аварійний стан будівель, спо руд
та інже нер них ме реж із ме тою конт ро лю за ви во дом та ких обўєктів з
експлу а тації або про ве ден ням профілак тич них робіт.

8.2.5. Впро вад жен ня без печ них тех но логій, но вої техніки з ме -
тою ство рен ня здо ро вих і без печ них умов праці, роз роб ку а впро вад -
жен ня за ходів що до ме ханізації та ав то ма ти зації робіт із шкідли ви ми
і важ ки ми, особ ли во шкідли ви ми та особ ли во важ ки ми умо ва ми
праці та робіт з підви щен ною не без пе кою, вивіль нен ня жінок із цих
робіт з обов’яз ко вим їх пра цев лаш ту ван ням.

8.2.6. Відповідно до По ряд ку розсліду ван ня та ве ден ня обліку
не щас них випадків, про фесійних зах во рю вань і аварій на ви роб ни -
цтві (пос та но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 25 серп ня 2004 р.
№ 1112,) про во ди ти якісне і об’єктив не ро з сліду ван ня не щас них ви -
падків на ви роб ництві та проф зах во рю вань, вста нов лен ня істин них
технічних та ор ганізаційних при чин не щас них ви падків, а та кож сво -
є час ну пе ре да чу до Фон ду соціаль но го стра ху ван ня від не щас них ви -
падків на ви  роб ництві та про фесійних зах во рю вань Ук раїни не об -
хідних ма теріалів для здій с не н ня стра хо вих вип лат.

8.2.7. Здійснен ня комп ле кс них за ходів з охо ро ни праці, в т. ч.,
спря мо ва них на усу нен ня шкідли вих та не без печ них фак торів ви роб -
ни чо го се ре до ви ща, профілак ти ки трав ма тиз му, не щас них ви падків
та про фесійних зах во рю вань, ін фор  му ван ня Мінпром політи ки Ук ра -
їни та УКРПРО ФАВІА про не щасні ви пад ки зі смер тель ним на с лід -
ком, гру пові не щасні ви пад ки та аварії з обов’яз ко вим на дан ням ак -
тів з їх розсліду ван ня.

8.2.8. Пра цю ючих сер тифіко ва ни ми за со ба ми індивіду аль но го
за  хис ту, спе цо дя гом, спецв зут тям відповідно до ви мог діючих стан -
дартів та згідно з га лу зе ви ми нор ма ми, а та кож зми ва ю чи ми та знеш -
код жу ю чи ми за со ба ми, мо ло ком та інши ми про дук та ми.

8.2.9. Без кош тов не про ве ден ня по пе редніх і періодич них ме -
дич них ог лядів працівників, зай ня тих на важ ких ро бо тах, ро бо тах із
шкі д ли ви ми чи не без печ ни ми умо ва ми праці або та ких, де є пот ре ба
у про фесійно му до борі, і щорічний обов’яз ко вий ме дич ний ог ляд
працівників віком до 21 ро ку. За ре зуль та та ми періодич них ме дич них
ог лядів у разі пот ре би ро бо то да вець по ви нен за без пе чи ти про ве ден -
ня відповідних оз до ров чих за ходів.

З цією ме тою за без пе чи ти віднов лен ня ме дич них, в то му числі
це хо вих, служб на ПІДПРИЄМСТВАХ.

8.2.10. Для пра цю ючих ви роб ни чоKпо бу тові умо ви, в т. ч. функці -
ону ван ня санітар ноKпо бу то вих приміщень, згідно з нор ма ти ва ми.

Пе ред ба ча ти у ко лек тив них до го во рах мож ливість ор ганізації
га ря чо го хар чу ван ня та на дан ня працівни кам од но ра зо во го (обіднь -
о го) хар чу ван ня за ра ху нок коштів ПІДПРИЄМСТВА.

8.2.11. Впро вад жен ня обов’яз ко во го стра ху ван ня відповідаль -
ності за шко ду, яка мо же бу ти за подіяна аваріями на ро бо тах і об’єк -
тах підви ще ної не без пе ки.

8.2.12. Ор ганізацію ціль о во го нав чан ня та пе ревірку знань з пи -
тань охо ро ни праці спеціалістів, служ бові обов’яз ки яких пов’язані з
ор ганізацією без печ но го ве ден ня робіт на ви роб ництві, керівників та
спеціалістів служб охо ро ни праці, членів комісій ПІДПРИЄМСТВ з
пе ревірки знань з пи тань охо ро ни праці і про мис ло вої без пе ки, а та -
кож ак тивістів УКРПРО ФАВІА з охо ро ни праці.

8.2.13. Без пе реш код не про ве ден ня ви бор ни ми ор га на ми УКР -
ПРО Ф АВІА гро мадсь ко го конт ро лю за ви ко нан ням ро бо то дав ця ми
за ко но да в ства про охо ро ну праці, за без пе чен ням на ПІДПРИ ЄМ -
СТВАХ без печ них та нешкідли вих умов праці, ви роб ни чої сані тарії,
а та кож ви ко нан ням ви мог ви бор них ор ганів що до усу  нен ня ви яв ле -
них не доліків.

8.2.14. За о хо чен ня працівників ПІДПРИЄМСТВ за ак тив ну
участь і ініці ати ву у здійсненні за ходів що до підви щен ня без пе ки й
поліпшен ня умов праці.

8.2.15. Вне сен ня до ко лек тив них до го ворів ПІДПРИЄМСТВ
за ходів з по пе ред жен ня по ши рен ня епідемії ВІЛ/СНІДУ у ви роб ни -
чо му се ре до вищі, не до пу щен ня ви падків будьKякої диск римінації пра -
цівни ка за йо го ВІЛKста ту сом.

8.3. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
8.3.1. Здійсню ва ти гро мадсь кий конт роль за ста ном умов і без -

пе ки праці на ПІДПРИЄМСТВАХ, ви ко нан ням відповідних прог рам
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та зо бов’язань ко лек тив них до го ворів із цих пи тань, на да ва ти МІН -
ПРОМ ПОЛІТИ КИ інфор мацію та про  по зиції що до поліпшен ня цієї
ро бо ти на місцях.

Розг ля да ти ці пи тан ня на засідан нях ви бор них ор ганів УКР -
ПРО ФАВІА та інфор му ва ти про фак тив.

8.3.2. За ре зуль та та ми пе ревірок до дер жан ня влас ни ком за ко -
но   дав чих та інших нор ма тив ноKпра во вих актів з охо ро ни праці вно -
си ти керівни кам ПІД ПРИ ЄМСТВ, МІНПРОМ ПОЛІТИ КИ по дан -
ня з цих пи тань.

У разі відмо ви влас ни ка усу ну ти по ру шен ня тру до во го за ко но -
да в ства ініці юва ти звер нен ня до су ду.

8.3.3. Предс тав ля ти інте ре си членів УКРПРО ФАВІА при розг -
ляді за яв і тру  до вих конфліктів з охо ро ни праці та відшко ду ван ня
у пов но му об сязі шко ди, за подіяної працівни кові каліцтвом або ін -
шим уш код жен ням здо ров’я, пов’яза ним із ви ко нан ням ним тру до -
вих обов’язків, згідно з чин ним за ко но да в ством.

8.3.4. На да ти про по зиції до про ек ту «Ме то дич них ре ко мен да -
цій що до здій снен ня гро мадсь ко го конт ро лю за про ве ден ням атес та -
ції ро бо чих місць за умо ва ми праці», які зап ла но вані до роз роб ки Фе -
де рацією профспілок Ук раїни.

8.3.5. Бра ти участь:
8.3.5.1. У роз робці та конт ролі ви ко нан ня прог рам, за ходів по -

лі п шен ня ста ну без пе ки, гігієни праці та ви роб ни чо го се ре до ви ща на
ПІДПРИЄМСТВАХ.

8.3.5.2. В оп ра цю ванні, прий нятті, пе рег ляді та ска су ванні га -
лу  зе вих нор ма тив ноKпра во вих актів з охо ро ни праці.

8.3.5.3. У про ве денні атес тації ро бо чих місць та да ва ти про по -
зиції відпо від но до За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну праці», а та кож
у вирішенні кон флік тів із пи тань умов і охо ро ни праці.

8.3.5.4. У про ве денні об’єктив но го, пов но го і якісно го роз слі -
ду ван ня не щас них ви падків, проф зах во рю вань, аварій на ви роб ни -
цтві, у роз робці за ходів що до їх за побіган ня і не до пу щен ня безпід -
став но го зви ну ва чен ня по терпілих та по ру шен ня їх прав на соціаль -
ний за хист, да ва ти у разі не обхідності, свої вис нов ки.

8.3.5.5. У прий нятті в експлу а тацію но вих і ре ко н струйо ва них
ви роб ни чих об’єктів та об’єктів соціаль ноKкуль тур ної сфе ри.

8.3.5.6. У про ве денні нав чань, на рад, семінарів про фак ти ву та
у ро боті ко мі  сій з пе ревірки знань з охо ро ни праці.

8.3.5.7. У скла данні ак ту про не щас ний ви па док і вне сенні змін
до йо го змісту, як що бу дуть ви ни ка ти конфлікти з ць о го пи тан ня між
по терпілим та влас ни ком.

8.3.5.8. У за хо дах з охо ро ни праці, які про во дить Мінпром по лі -
ти ки Ук раїни.

8.3.5.9. У роз робці за ходів, за ре зуль та та ми аналізу ста ну охо ро -
ни праці, аварійності та трав ма тиз му, спря мо ва них на поліпшен ня
умов та охо ро ни праці на ПІДПРИЄМСТВАХ.

9. Соціальні га рантії.

9.1. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе те н -
ції, зо бов’язу ють ся:

9.1.1. Не вклю ча ти до конт рактів із керівни ка ми ПІДПРИ -
ЄМСТВ умо ви їхнь о го соціаль ноKпо бу то во го за без пе чен ня без по -
год жен ня із профспілко ви ми ко мі те та ми УКРПРО ФАВІА, як що ці
умо ви зачіпа ють за гальні соціаль ноKпо бу тові інте ре си працівників
ПІДПРИЄМСТВ.

9.1.2. На да ва ти в ок ре мих ви пад ках ПІДПРИЄМСТВАМ до та -
ції, піль гові кре ди ти для част ко во го фінан су ван ня соціаль ної інфра -
ст рук ту ри, що за ли шаєть ся на ба лансі ПІДПРИЄМСТВ, в ме жах на -
яв них коштів.

9.1.3. За без пе чи ти по пе редній розг ляд і уз год жен ня з УКР -
ПРО ФАВІА про ектів нор ма тив ноKпра во вих актів у сфері за галь но -
обов’яз ко во го дер жав но го со ці аль  но го стра ху ван ня (пенсійно го, ме -
дич но го, на ви па док без робіття, від не щас но го ви пад ку на ви роб ни -
цтві та про фесійно го зах во рю ван ня, у зв’яз ку з про фе сій ною втра тою
пра цез дат ності та вит ра та ми, зу мов ле ни ми на род жен ням та по хо ва -
н ням) та не дер жав но го пенсійно го стра ху ван ня, в т. ч. що до зміни
роз міру стра хо вих внесків, об’єкта стра ху ван ня, умов за без пе чен ня,
інших пра во вих чи ор гані заційних пи тань.

9.1.4. Про вес ти про тя гом 2010 ро ку інвен та ри зацію функціону -
ю чих куль тур ноKосвітних та фізкуль тур ноKспор тив них зак ладів ПІД -
ПРИЄМСТВ і на да ти інфор мацію УКРПРО ФАВІА.

9.2. СТО РО НИ вва жа ють за доціль не:
9.2.1. ПІДПРИЄМСТВАМ зберіга ти й підтри му ва ти ро бо ту ді -

ю  чих ме дич ноKсанітар них зак ладів — ос нов них об’єктів профілак ти -
ки та зберіган ня здо ров’я пра цю ючих.

9.2.2. Керівни кам ПІДПРИЄМСТВ не до пус ка ти зміни форм
влас ності, пе ре дачі іншим юри дич ним або фізич ним осо бам, пе реп -
рофілю ван ня та ліквідації об’єктів соціаль ноKкуль тур ної сфе ри без
по пе редніх кон суль тацій з профспілко ви ми коміте та ми УКРПРО Ф -
АВІА.

При ць о му розг ля да ти мож ливість ви ко рис тан ня ор га на ми УКР -
ПРО Ф АВІА об’єктів соціаль ноKкуль тур ної сфе ри, за їхнім приз на -
чен ням, у по ряд ку, виз на че но му за ко но да в ством Ук раїни.

9.2.3. Керівни кам ПІДПРИЄМСТВ спри я ти ви ко нан ню за ходів
що до роз вит ку спор ту в тру до вих ко лек ти вах. З цією ме тою:

а) здійсню ва ти, за ра ху нок коштів ПІДПРИЄМСТВ, про ве де -
н ня своїх спар  такіад, турнірів, а та кож участь предс тав ників ПІД -
ПРИЄМСТВ у спор тив них зма ган нях всіх рівнів, в т. ч. відряд жен ня
працівників — учас ників га лу зе вих та все  ук раїнсь ких зма гань;

б) спіль но з го ло ва ми пер вин них ор ганізацій УКРПРО ФАВІА
здійсни ти за хо ди що до участі предс тав ників ПІДПРИЄМСТВ (спор -
т сменів, боліль ників, спос терігачів) у IХ Га лу зевій Спар такіаді;

в) для солідар но го фінан су ван ня участі збірної ко ман ди УКР -
ПРО ФАВІА у ХVII Все ук раїнській Спар такіаді керівни ки ПІД ПРИ -
ЄМСТВ пе ре ра хо ву ють доль ові внес ки (згідно з зат ве рд же ним кош -
то ри сом) на р/ра ху нок Цент раль но го Коміте ту УКРПРО ФАВІА;

г) ре ко мен ду ва ти керівни кам ПІДПРИЄМСТВ, спіль но з го -
ло  ва ми пер вин них ор ганізацій УКРПРО ФАВІА, ви ко рис то ву ва ти,
як за о хо чен ня за до сяг нен ня у ви роб ничій діяль ності, участь у Спар -
такіадах боліль ників — працівників ПІДПРИЄМСТВ.

9.2.4. Ре ко мен ду ва ти керівни кам ПІДПРИЄМСТВ пе ред ба ча -
ти у ко лек тив них до го во рах відра ху ван ня ПІДПРИЄМСТВА МИ кош -
тів на ор ганізацію та про  ве ден ня до дат ко во го стра ху ван ня праців ни -
ків, за нап рям ка ми:

— не дер жав не пенсійне стра ху ван ня;
— доб ровіль не ме дич не стра ху ван ня;
— стра ху ван ня від не щас них ви падків.
При ць о му СТО РО НИ ре ко мен ду ють співпра цю ва ти, перш за

все, із стра хо ви ми ком паніями, з яки ми у ПІДПРИЄМСТВ та УКР -
ПРО ФАВІА на ко пи че ний по зи тив ний досвід співробітницт ва (АКБ
«Ар ка да», АСК «Мо торKГа рант», АСК «Енер го поліс»).

9.2.5. За без пе чи ти у ко лек тив них до го во рах зо бов’язан ня що до
соціаль но го за хис ту ве те ранів війни та праці, лю дей по хи ло го віку,
неп ра цю ючих пенсіонерів ПІДПРИЄМСТВ.

9.2.6. ПІДПРИЄМСТВАМ (си ла ми тру до вих ко лек тивів) взя -
ти участь у Все ук раїнсь ко му фес ти валі ама торсь ко го мис те цт ва, а та -
кож на да ти про по зиції що до участі у Все ук раїнсь ко му ог ляді — кон -
курсі на кра щий куль тур ноKосвітній зак лад профспілок і тру до вих
ко лек тивів та кра що го працівни ка ць о го зак ла ду.

9.2.7. ПІДПРИЄМСТВАМ за без пе чу ва ти ль от ний та дис пет -
черсь кий склад, за вис нов ка ми лікарсь коKль от ної сер тифікаційної
комісії (ЛЛСК) та за на яв ності діаг но зу про зах во рю ван ня, один раз
на рік піль го ви ми путівка ми в са на торії за профілем ліку ван ня. Ін -
шим працівни кам путівки на да ють ся на умо вах, виз на че них у ко лек -
тив них до го во рах ПІДПРИЄМСТВ.

9.2.8. Ство рю ва ти на ПІДПРИЄМСТВАХ ко лек ти ви фізич ної
куль ту ри і спор тивні клу би, а в тру до вих ко лек ти вах з чи сельністю не
менш як 500 осіб — пе ред ба ча ти в штат но му розк ладі по са ду інструк -
то ра з фізич ної куль ту ри і спор ту, вод но час не до пус ка ю чи ско ро чен -
ня штат них оди ниць заз на че них фахівців.

9.3. Керівни кам ПІДПРИЄМСТВ і профспілко вим коміте там
УКРПРО Ф АВІА пе ред ба ча ти у ко лек тив них до го во рах, у ме жах на яв -
них мож ли вос тей, до дат кові, у порівнянні з за ко но да в ством, соці альні
га рантії, піль ги та ком пен сації для працівників ПІДПРИ ЄМСТВ, за
ра ху нок влас них коштів, зок ре ма:

9.3.1. Здійсню ва ти част ко ву ком пен сацію за хар чу ван ня в ро -
біт ни чих їдаль нях, проїзду в місь ко му (примісь ко му) транс порті; ви -
т рат на жит ло воKко му нальні пос лу ги, ут ри ман ня дітей у ди тя чих до -
шкіль них зак ла дах, най ман ня жит ла для мо ло дих сімей, які пе ре бу -
ва ють на квар тир но му обліку то що.

9.3.2. На да ва ти безп ро центні по зи ки, ма теріаль ну до по мо гу на
будівницт во чи прид бан ня жит ла та інші пот ре би.

9.3.3. Здійсню ва ти пов ну або част ко ву оп ла ту ме дич них пос луг,
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що на да ють ся працівни кам у ліку валь них зак ла дах (за ме дич ни ми
по каз ни ка ми).

9.3.4. Здійсню ва ти за ра ху нок чис то го при бут ку ПІДПРИ ЄМСТВ
до дат кові, до пе ред ба че них за ко но да в ством, соціальні вип ла ти:

а) од но ра зо ву до по мо гу сім’ї працівни ка, за гиб ло го на ви роб -
ни цтві з ви ни ПІДПРИЄМСТВА, а та кож унаслідок смерті від про -
фесійно го зах во рю ван ня;

б) ма теріаль ну до по мо гу працівни ку, який ут ра тив пра цез дат -
ність (пов ністю або част ко во) із ви ни ПІДПРИЄМСТВА;

в) од но ра зо ву до по мо гу сім’ї працівни ка, по мер ло го від за галь -
но го зах во рю ван ня або не щас но го ви пад ку у по буті, а та кож відшко -
ду ван ня (пов не або част ко ве) вит рат на по хо ван ня;

г) ма теріаль ну до по мо гу працівни кам при звіль ненні за ско ро -
чен ням шта тів — в розмірі, за леж но му від ста жу ро бо ти на ПІД ПРИ -
ЄМСТВІ;

д) од но ра зо ву до по мо гу осо бам, звіль не ним із Зброй них Сил
Ук ра їни і які по  вер ну лись на ПІДПРИЄМСТВО то що.

9.3.5. Віднов лю ва ти умо ви дій соціаль ноKпо бу то вих пільг, пе -
ред ба че них УГО  ДОЮ, у разі прий нят тя працівників на ПІДПРИ -
ЄМСТВА про тя гом од но го ро ку після звіль нен ня їх на підставі пунк -
ту 1 ст. 40 КЗпП Ук раїни.

9.3.6. Чле ни УКРПРО ФАВІА ма ють пе ре важ не пра во на от ри -
ман ня до дат ко вих соціаль ноKпо бу то вих пільг, пе ред ба че них УГО ДОЮ
і ко лек тив ни ми до го во ра ми.

9.3.7. Здійсню ва ти до дат кові вип ла ти штат ним працівни кам,
які пра цю ють на ПІДПРИЄМСТВАХ на умо вах не пов но го ро бо чо го
ча су, за ініціати вою ро бо то дав ця, для спла ти су ми мінімаль но го стра -
хо во го внес ку (ком пен сації різниці з усіма на ра ху ван ня ми) до Пен -
сійно го Фон ду Ук раїни, відповідно до нор ми, ви зна че ної за ко но да в -
ством, та в по ряд ку, виз на че но му Пенсійним Фон дом Ук раїни.

9.3.8. Сфор му ва ти мінімаль ний соціаль ний па кет для праців ни -
 ків ПІД ПРИ ЄМСТВА. За без пе чу ва ти йо го ви ко нан ня.

9.3.9. Керівни кам і профспілко вим коміте там ПІДПРИ ЄМСТВ
га лузі роз ро би ти прог ра му за без пе чен ня жит лом працівників ПІД -
ПРИ ЄМСТВ з ме тою за лу чен ня та закріплен ня кваліфіко ва них кадрів.

9.4. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
9.4.1. Спри я ти функціону ван ню ме режі са на тор ноKку ро рт них

ус та нов, про ве ден ню сімей но го відпо чин ку та ліку ван ню праців ни -
ків і членів їхніх сімей.

9.4.2. Здійсню ва ти конт роль за дот ри ман ням ро бо то дав ця ми
жит ло во го за ко но да в ства і на да ва ти без кош тов но чле нам УКРПРО Ф -
АВІА кон суль та тив ну до по мо гу з цих пи тань.

9.4.3. Здійсню ва ти, у складі комісій із соціаль но го стра ху ван ня,
конт роль за ви ко рис тан ням на ПІДПРИЄМСТВАХ коштів, за за -
галь но обов’яз ко вим дер жав ним соціаль ним стра ху ван ням, на вип ла -
ту ма теріаль но го за без пе чен ня та на дан ня соціаль них пос луг, відпо -
відно до чин но го за ко но да в ства і ко лек тив но го до го во ру.

За без пе чу ва ти, при ць о му, вирішен ня пи тань що до тру до вих
ре  ко мен дацій, зок ре ма для пра цю ючих інвалідів, приз на чен ня до по -
мо ги у разі тим ча со вої неп ра цез дат ності та розсліду ван ня обс та вин
по бу то вих травм працівників.

9.4.4. Постійно вив ча ти пот ре би працівників у соціаль но му за -
хисті, уза галь ню ва ти й роз пов сюд жу ва ти досвід, який є в га лузі.

Бра ти ак тив ну участь у ви ко нанні дер жав них прог рам куль тур -
ноKмис тець ко го та фізкуль тур ноKспор тив но го спря му ван ня.

10. Ро бо та з мо лод дю.

10.1. З ме тою за лу чен ня та закріплен ня на ПІДПРИЄМСТВАХ
мо ло дих працівників (віком до 35 років), їх про фесійно го рос ту та
соціаль но го за хис ту СТО РО НИ до мо ви лись:

10.1.1. Здійсню ва ти за хо ди що до спри ян ня га ран то ва но му за -
без пе чен ню мо лоді пер шим ро бо чим місцем на ПІДПРИ ЄМ СТВАХ,
сти му лю ван ня ство рен ня ро бо то дав ця ми до дат ко вих ро бо чих місць
для мо лоді.

10.1.2. За по чат ку ва ти про ве ден ня га лу зе вих за ходів з роз вит ку
на у ко воKвироб ни чо го по тенціалу мо лоді (кон курсів, смотрів, злетів
то що).

10.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе -
тенції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ:

10.2.1. Здійсню ва ти за хо ди що до за лу чен ня мо лоді на ПІД -
ПРИЄМСТВА, ство рю ва ти умо ви для її адап тації в тру до вих ко лек -

ти вах, нав чан ня, підви щен ня кваліфікації, в т. ч.:
а) на ПІДПРИЄМСТВАХ з кількістю пра цю ючих по над 2 тис.

осіб ство ри ти (у разі їх відсут ності) струк турні підрозділи (відділи,
бю ро) по ро боті з мо лод дю;

б) спри я ти ут во рен ню на ПІДПРИЄМСТВАХ Рад мо лоді, Рад
мо ло дих спеціалістів то що, спри я ти їм у ро боті;

в) за без пе чи ти участь мо ло дих працівників ПІДПРИЄМСТВ
у га лу зе во му кон курсі роз вит ку на у ко воKви роб ни чо го по тенціалу мо -
лоді;

г) прак ти ку ва ти закріплен ня нас тав ників за мо ло ди ми пра ців -
ни ка ми.

10.2.2. Здійсню ва ти обов’яз ко ве пра цев лаш ту ван ня ви пу ск ни -
ків про фесійних учи лищ, технікумів та вузів, що нав ча ли ся за за яв ка -
ми й нап рав лен ня ми ПІДПРИЄМСТВ.

10.3. СТО РО НИ ре ко мен ду ють ПІДПРИЄМСТВАМ, за ра ху -
нок влас них коштів:

10.3.1. Вво ди ти до дат кові над бав ки та інші піль ги в оп латі праці
мо ло дих працівників, з відне сен ням цих вип лат на ва лові вит ра ти
ПІД ПРИЄМСТВ.

10.3.2. На да ва ти мо ло дим працівни кам піль ги по оп латі хар чу -
ван ня.

10.3.3. На да ва ти мо ло дим працівни кам піль гові кре ди ти на от -
ри ман ня ви щої освіти, жит ла, об за ве ден ня до машнім гос по да р ством
то що.

10.3.4. Про во ди ти, за учас тю мо лоді, кон кур си про фесійної май -
 с тер ності, ог ля диKкон кур си ху дожньої са модіяль ності, спар такіади, ве -
 чо ри відпо чин ку і т.і.

10.3.5. Вив ча ти та за без пе чу ва ти пот ре би мо лоді у відпо чин ку
та оз до ров ленні.

10.3.6. На умо вах, пе ред ба че них ко лек тив ним до го во ром, здій -
сню ва ти доп ла ти до за робітної пла ти мо ло дим працівни кам, які без
відри ву від ви роб ни цт ва нав ча ють ся профіль ним та не обхідним для
ПІДПРИЄМСТВА про фесіям (спеці аль нос тям).

10.3.7. На да ва ти од но ра зо ву ма теріаль ну до по мо гу працівни ку,
який після закінчен ня нав чаль но го зак ла ду впер ше пос ту пив на ро -
бо ту на ПІДПРИЄМСТВО (пер ше ро бо че місце), у розмірі не мен ше
од но го ок ла ду (та ри фу) за тру до вим до го во ром.

10.4. УКРПРО ФАВІА зо бов’язуєть ся:
10.4.1. Здійсню ва ти гро мадсь кий конт роль за пра цев лаш ту ван -

ням мо лоді на ПІДПРИЄМСТВА, ство рен ням для неї на леж них
умов для адап тації в тру до вих ко лек ти вах, підви щен ня кваліфікації та
про фесійної майс тер ності, за до во лен ня куль тур ноKосвітніх, оз до ров -
чих та жит ло воKпо бу то вих пот реб.

10.4.2. Відсто ю ва ти, при не обхідності, пра ва мо ло дих пра ців -
ни ків на ПІД ПРИЄМСТВАХ, у дер жав них ор га нах та су дах.

10.4.3. На да ва ти мо ло дим працівни кам кон суль та тив ну до по -
мо  гу з пи тань пра во во го та соціаль но го за хис ту.

10.4.4. Уза галь ню ва ти та роз пов сюд жу ва ти досвід ро бо ти з мо -
лод дю на ПІД ПРИЄМСТВАХ.

Ра зом з керівни ка ми ПІДПРИЄМСТВ про во ди ти фо ру ми, кон -
фе ренції, зль о ти, семіна ри з ак ту аль них для мо лоді пи тань.

11. Соціаль на підтрим ка жінок 
та сімей з діть ми.

11.1. СТО РО НИ, в ме жах своєї ком пе тенції, до ру ча ють ке рів -
ни кам ПІД ПРИЄМСТВ:

11.1.1. Вклю ча ти до ко лек тив них до го ворів по ло жен ня, що за -
без пе чу ють ген  дер ну рівність працівників.

11.1.2. Спри я ти поліпшен ню умов праці жінок, ство рен ню мож -
 ли вос тей для ро бо ти в умо вах гнуч ко го ре жи му праці та, за їх ба жан -
ням, ро бо ти на умо вах не пов но го ро бо чо го ча су.

11.2. СТО РО НИ ре ко мен ду ють ПІДПРИЄМСТВАМ при ук -
ла денні ко лек тив них до го ворів, за ра ху нок при бут ку:

11.2.1. Вста нов лю ва ти для пра цю ючих жінок, які ма ють дітей
шкіль но го, дошкіль но го віку та дітейKінвалідів 38Kго дин ний ро бо чий
тиж день.

11.2.3. Вста нов лю ва ти 1 ве рес ня не ро бо чим оп ла чу ва ним днем
для жінокKпрацівниць, діти яких нав ча ють ся в 1–4 кла сах.

11.2.4. Працівни цям до Дня 8 Бе рез ня вип ла чу ва ти од но ра зо ве
за о хо чен ня, у то му числі відзна че них на го ро да ми.

11.2.5. Вста нов лю ва ти працівни кам, які ма ють дітей (од но му із
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батьків) до дат кові соціальні відпуст ки.
11.2.6. Здійсню ва ти щомісячні до дат кові вип ла ти жінкам, які

пе ре бу ва ють у відпустці по дог ля ду за діть ми.

12. Соціаль не парт не р ство.

12.1. СТО РО НИ бу ду ють свої взаємовідно си ни на прин ци пах
соціаль но го парт не р ства — для ство рен ня не обхідних умов що до
стабіль ної ро бо ти, роз вит ку ПІДПРИЄМСТВ, зрос тан ня рівня жит -
тя працівників та їх соціаль ноKпра во во го за хис ту.

Вра хо ву ю чи, що УКРПРО ФАВІА об’єднує більшість праців -
ників га лузі, СТО РО НИ виз на ють за УКРПРО ФАВІА пра во предс -
тав ля ти інте ре си праців ни ків ПІДПРИЄМСТВ і про во ди ти уз год же -
ну політи ку що до ство рен ня та зміц нен ня пер вин них профспілко вих
ор ганізацій УКРПРО ФАВІА на ПІДПРИ ЄМ СТВАХ.

12.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе -
тенції:

12.2.1. При ре алізації своїх пов но ва жень з уп равління влас -
ністю на ПІД ПРИ  ЄМСТВАХ рішен ня, які зачіпа ють соціаль ноKеко -
номічні інте ре си праців ни ків, прий ма ють після кон суль тацій з УКР -
ПРО ФАВІА.

12.2.2. Інфор му ють УКРПРО ФАВІА про приз на чен ня або
звіль  нен ня з по сад керівників ПІДПРИЄМСТВ та їх об’єднань.

При приз на ченні керівників на кон курсній ос нові вклю ча ють
до скла ду кон ку рс ної комісії предс тав ни ка УКРПРО ФАВІА з пра вом
до рад чо го го ло су.

12.2.3. Зап ро шу ють предс тав ників УКРПРО ФАВІА до на рад та
інших за ходів з фінан со воKгос по дарсь ких і соціаль ноKеко номічних
пи  тань діяль ності ПІД ПРИ ЄМСТВ, які зачіпа ють соціаль ноKтру дові
відно си ни, в т. ч. вклю ча ють до скла ду ма лих ко легій.

12.2.4. Нап рав ля ють (на бе зоп латній ос нові) УКРПРО ФАВІА
свої на ка зи та іншу інфор мацію з тру до вих та соціаль ноKеко номічних
пи тань, охо ро ни праці і техніки без пе ки.

12.2.5. Про ек ти за конів та влас них нор ма тив ноKпра во вих актів,
що роз ро бля ють ся ПРЕДС ТАВ НИ КА МИ ВЛАС НИ КА і сто су ють ся
соціаль ноKтру до вих від но син на ПІДПРИЄМСТВАХ, розг ля да ють з
ура ху ван ням дум ки і за учас тю УКРПРО ФАВІА.

12.2.6. На да ють, на ви мо гу УКРПРОФІАВІА та УК РАВІА -
ПРО МУ, бе зо плат  ну інфор мацію що до відо мос тей про юри дич ну
осо бу, іден тич ну інфор мації, яку юри дич на осо ба по дає дер жав но му
реєстра то ру згідно із За ко ном Ук раїни «Про дер жав ну реєстрацію
юри дич них осіб та фізич них осібKпідприємців».

12.2.7. За без пе чу ють відповідність своїх роз по ряд чих та інших
до ку ментів ви мо гам За ко ну Ук раїни «Про про фесійні спілки, їх пра -
ва та га рантії діяль ності».

12.2.8. На зап ро шен ня УКРПРО ФАВІА бе руть участь, у за хо -
дах УКРПРО Ф АВІА з пи тань за хис ту тру до вих та соціаль ноKеко но -
мічних прав та інте ресів працівників.

12.2.9. Спри я ють ПІДПРИЄМСТВАМ що до вирішен ня пи тань
сто сов но на  дан ня ме ди коKсанітар ним час ти нам (поліклінікам) дер -
жав них ПІДПРИ ЄМСТВ пра ва ви дачі листків тим ча со вої неп ра цез -
дат ності працівни кам ПІДПРИ ЄМСТВ.

12.2.10. За без пе чу ють участь предс тав ників УКРПРО ФАВІА у
ро боті комісій з при ва ти зації, рест рук ту ри зації, ре ор ганізації та лік -
відації ПІДПРИЄМСТВ.

12.3. СТО РО НИ ре ко мен ду ють ПІДПРИЄМСТВАМ:
12.3.1. З ме тою підви щен ня рівня пра во вої підго тов ки сторін

ко лек тив них пе ре го ворів та ефек тив но го конт ро лю за ви ко нан ням
ко лек тив них до го ворів за без  пе чу ва ти нав чан ня членів ро бо чих комі -
сій (від влас ників, ро бо то давців і пер вин них ор ганізацій УКРПРО Ф -
АВІА) про тя гом 2–4 днів із збе ре жен ням за робітної пла ти за міс цем
ос нов ної ро бо ти.

12.4. РО БО ТО ДАВЦІ:
12.4.1. Ство рю ють умо ви для ре алізації УГО ДИ на ПІДПРИ -

ЄМСТВАХ.
12.4.2. За без пе чу ють участь предс тав ників ви бор них ор ганів

пер вин них ор ганізацій УКРПРО ФАВІА у сто сун ках з ро бо то дав ця -
ми що до:

а) вне сен ня змін і до пов нень до Ста тутів ПІДПРИЄМСТВ у
час тині за хис ту соціаль ноKеко номічних та тру до вих прав працівників;

б) роз роб ки внутрішніх до ку ментів ПІДПРИЄМСТВ (пра вил
тру до во го роз по ряд ку, прог рам роз вит ку пер со на лу то що), а та кож

вне сен ня до них змін, від по відно до за ко но да в ства.
12.4.3. При фор му ванні про ектів Ста тутів ПІДПРИЄМСТВ

або вне сенні змін до діючих Ста тутів про во дять кон суль тації та вра -
хо ву ють, в ме жах за ко но да в ства, дум ку ви бор них ор ганів УКРПРО Ф -
АВІА.

Про тя гом дії Уго ди вно сять, зміни до Ста тутів та внутрішніх
до   ку  ментів ПІДПРИЄМСТВ що до пов но ва жень пер вин них ор -
ганізацій УКРПРО ФАВІА пред  с тав ля ти, відповідно до за ко но да в -
ства, інте ре си працівників.

12.4.4. За без пе чу ють мож ливість участі предс тав ників УКР -
ПРО Ф АВІА у ро боті ко легіаль них ор ганів уп равління ПІДПРИ ЄМ -
СТВА МИ та їх об’єднань.

12.4.5. Спри я ють про ве ден ню всіх форм нав чан ня профспілко -
во го ак ти ву УКРПРО ФАВІА за ра ху нок коштів ПІДПРИЄМСТВ,
пе ред ба че них ко лек тив ни ми до го во ра ми.

12.4.6. За без пе чу ють предс тав ни кам УКРПРО ФАВІА мож ли -
вість ви  ко рис тан ня на яв них на ПІДПРИЄМСТВАХ за собів інфор -
мації, дру ко ва них ви дань, розм но жу валь ної та іншої орг техніки —
для вик ла ден ня профспілко вих по зицій.

12.4.7. По год жу ють з профспілко ви ми коміте та ми УКРПРО Ф -
АВІА всі на ка зи, що сто су ють ся пи тань умов та охо ро ни праці, оп ла -
ти праці, соціаль них, куль тур них по бу то вих та інших пи тань соціаль -
ноKтру до вих відно син.

12.4.8. Вклю ча ють предс тав ників профспілко вих комітетів УКР -
ПРО Ф  АВІА до скла ду комісій з про да жу, спи сан ня та відчу жен ня
май на.

12.4.9. За без пе чу ють на дан ня працівни кам ПІДПРИЄМСТВ
пра во вої до по мо ги (си ла ми юри дич них служб) з соціаль ноKтру до вих
пи тань.

12.4.10. Ор ганізу ють сис те ма тич не інфор му ван ня тру до вих ко -
лек тивів ПІД ПРИЄМСТВ з соціаль них та інших, пов’яза них з тру до -
ви ми відно си на ми, пи тань.

12.4.11. Дот ри му ють ся міжна род них і національ них стан дартів
розк рит тя інфор мації про ос нов них влас ників ПІДПРИЄМСТВ та
ре зуль та ти гос по дарсь кої діяль ності акціонер них то ва риств.

12.4.12. За о хо чу ють працівників ПІДПРИЄМСТВ, які от ри ма -
ли проф спіл кові на го ро ди УКРПРО ФАВІА та вно сять відповідні за -
пи си до тру до вих кни жок працівників.

12.5. УКРПРО ФАВІА:
12.5.1. Сприяє ре алізації УГО ДИ і ко лек тив них до го ворів на

ПІД ПРИ ЄМСТВАХ.
12.5.2. За хи щає членів УКРПРО ФАВІА при вирішенні тру до -

вих спорів (кон фліктів), в т. ч. пов’яза них з ре ор ганізацією, тим ча со -
вою зу пин кою діяль ності та лік відацією ПІДПРИЄМСТВ, ско ро -
чен ням ро бо чих місць, своєчасністю оп ла ти праці то що.

При вирішенні ко лек тив них тру до вих спорів (конфліктів) мак -
си маль но ви ко рис то вує при мирні про це ду ри, пе ред ба чені за ко но да -
в ством Ук раїни.

12.5.3. На дає прак тич ну до по мо гу з фор му ван ня та ук ла ден ня
ко лек тив них до го ворів на ПІДПРИЄМСТВАХ.

12.5.4. Сприяє, за до по мо гою інфор маційноKме то дич них за хо -
дів, ефек ти в ній участі ПІДПРИЄМСТВ у Все ук раїнсь ко му кон курсі
профспілок на кра щий ко лек тив ний до говір, за по чат ко ва но му Фе -
де рацією профспілок Ук раїни.

12.5.5. Ре гу ляр но інфор мує пер винні та те ри торіальні ор га -
нізації УКРПРО Ф АВІА про рівень оп ла ти праці працівників ПІД -
ПРИЄМСТВ, а та кож про рівень соціаль них стан дартів в Ук раїні.

12.5.6. На дає ПРЕДС ТАВ НИ КАМ ВЛАС НИ КА та ро бо то дав -
цям до ку мен ти, що прий ма ють ся ви бор ни ми ор га на ми УКРПРО Ф -
АВІА, ма теріали з соціаль ноKтру до вих пи тань, а та кож своєчас но інфор -
мує про зап ла но вані УКРПРО Ф АВІА за хо ди та ко лек тивні дії.

12.5.7. Ут ри муєть ся від ор ганізації страйків та інших форм ко -
лек тив но го про тес ту, за умов ви ко нан ня зо бов’язань, що вклю чені до
УГО ДИ та ко лек тив них до го ворів.

12.5.8. Не роз го ло шує відо мості, що скла да ють дер жав ну, служ -
бо ву або ко мерційну таємни цю, про які ста но вить ся відо мо в ході
про ве ден ня ко лек тив них пе ре го ворів.

13. Га рантії діяль ності профспілки.

13.1. Пра ва УКРПРО ФАВІА виз на ча ють ся За ко ном Ук раїни
«Про про фесійні спілки, їх пра ва та га рантії діяль ності» та інши ми за -
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ко на ми Ук раїни, Ге не раль ною уго дою, Ста ту том УКРПРО ФАВІА,
ко лек тив ни ми до го во ра ми ПІД ПРИ ЄМСТВ і цією УГО ДОЮ.

13.2. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА, в ме жах своєї ком пе -
тенції, до ру ча ють керівни кам ПІДПРИЄМСТВ (ро бо то дав цям):

13.2.1. На да ва ти профспілко вим коміте там УКРПРО ФАВІА,
бе з оп лат но, не обхідні для їхньої діяль ності приміщен ня з об лад нан -
ням, опа лен ням, освітлен ням, при би ран ням, охо ро ною — для ро бо -
ти са мих комітетів і для про ве ден ня зборів працівників ПІД ПРИ -
ЄМСТВ, за со би зв’яз ку для постійно го ко рис ту ван ня і, в разі не об -
хід ності, транс порт.

13.2.2. За без пе чу ва ти віль ний дос туп на місця ро бо ти праців -
ників ПІД ПРИЄМСТВ предс тав ни кам УКРПРО ФАВІА за їхніми
по свідчен ня ми.

13.2.3. На да ва ти (на умо вах, виз на че них ко лек тив ни ми до го во -
ра ми) пра цівни кам ПІДПРИЄМСТВ, що об рані до ви бор них ор -
ганів УКРПРО ФАВІА всіх рівнів і не звіль нені від ви роб ни чої діяль -
ності, віль ний від ро бо ти час — не мен ше 4 го дин на тиж день, із збе -
ре жен ням се редньої за робітної пла ти, для ви ко нан ня профспілко вих
обов’язків в інте ре сах тру до во го ко лек ти ву, а на час їхнь о го проф -
спілко во го нав чан ня — до дат ко ву оп ла чу ва ну відпуст ку три ва ліс тю до
6 ка лен  дар них днів.

13.2.4. На да ва ти го лов ним технічним, технічним інспек то рам
праці УКР ПРО ФАВІА мож ли вості без пе реш код но го вхо ду на ПІД -
ПРИЄМСТВА за по свід чен ня ми УКРПРО ФАВІА або інши ми до ку -
мен та ми, оформ ле ни ми у вста нов ле но му по ряд ку та за без пе чу ва ти
їх, при не обхідності, відповідни ми за со ба ми інди віду аль но го за хис ту
для про ве ден ня профілак тич ної ро бо ти з охо ро ни праці відпо відно
до За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну праці».

13.2.5. Звіль ню ва ти гро мадсь ких інспек торів з охо ро ни праці
(предс тав ників УКРПРО ФАВІА з охо ро ни праці) від ос нов ної ро бо -
ти для ви ко нан ня ни ми гро мадсь ких обов’язків з охо ро ни праці на
термін, пе ред ба че ний ко лек тив ним до го во ром, із збе ре жен ням за
ни ми се реднь о го за робітку.

13.2.6. За без пе чу ва ти, за на яв ності пись мо вих за яв членів УКР -
ПРО ФАВІА, бе зоп лат ний, без готівко вий збір членсь ких проф спілко -
вих внесків цент ралізо ва но че рез бух гал терії ПІДПРИ ЄМСТВ, із пе -
ре ра ху ван ням зібра них внесків на ра хун ки профспілко вих комітетів
та інших ви бор них ор ганів УКРПРО ФАВІА в день отри ман ня в ус та -
но вах банків коштів на вип ла ту за робітної пла ти.

Ро бо то давці не ма ють пра во зат ри му ва ти пе ре ра ху ван ня заз на -
че них коштів.

13.2.7. Щомісяч но відра хо ву ва ти профспілко вим коміте там
УКРПРО Ф АВІА кош ти на куль тур ноKма со ву, фізкуль тур ну ро бо ту і
оз до ров лен ня в розмірі не мен ше 0,3 відсот ки фон ду оп ла ти праці
ПІДПРИЄМСТВА.

13.2.8. По ши рю ва ти на ви бор них та штат них працівників
профспілко вих комітетів УКРПРО ФАВІА піль ги й га рантії, що пе -
ред ба чені ко лек тив ни ми до го во ра ми цих ПІДПРИЄМСТВ.

На умо вах ко лек тив них до го ворів виділя ти профспілко вим ко -
міте там УКР ПРО ФАВІА кош ти на за о хо чен ня профспілко во го ак ти -
ву за ви ко нан ня обов’язків, пов’яза них із ре алізацією ко лек тив них
до го ворів ПІДПРИЄМСТВ.

13.2.9. За без пе чи ти ви бор ним профспілко вим працівни кам
УКР ПРО ФАВІА, за їхнім ба жан ням, після закінчен ня стро ку пов но -
ва жень, пра цев лаш ту ван ня на ПІДПРИЄМСТВІ та спри я ти пра це -
влаш ту ван ню на інших ПІДПРИ ЄМ СТВАХ, оп ла ту нав чан ня або
пе рек валіфікації за ра ху нок коштів ПІД ПРИ ЄМСТВ і ут ри му ва тись
від їх звіль нен ня про тя гом двох років.

13.2.10 Спри я ти роз вит ку га лу зе вої профспілко вої га зе ти
«Авіабудівник України», га зет ПІДПРИЄМСТВ шля хом на дан ня
редакціям га зет інфор маційної підтрим ки, ак ре ди тації жур налістів
ре дакцій га зет на за хо ди ПІДПРИЄМСТВ, фінан со вої до по мо ги для
ви дав ни цт ва га зет.

13.3. СТО РО НИ вва жа ють за не обхідне:
13.3.1. Вно си ти до ко лек тив них до го ворів зо бов’язан ня кад ро -

вих служб ПІДПРИЄМСТВА знайо ми ти всіх пос ту па ю чих на ро бо -
ту із Ста ту том УКРПРО Ф АВІА, з ро бо тою пер вин ної ор ганізації
УКР ПРО ФАВІА на ПІДПРИЄМСТВІ (па м’ят ку про ро бо ту на дає
профспілко вий комітет) та про по ну ва ти прий ня ти рішен ня (по да ти
за я ву) про вступ до УКРПРО ФАВІА.

13.3.2. На да ва ти бе зоп лат но УКРПРО ФАВІА на яв ну інфор -
мацію про ре зуль та ти гос по дарсь кої діяль ності ПІДПРИЄМСТВ.

13.3.3. Вклю ча ти профспілко вих працівників, за за яв ка ми ор -
га  нів УКР ПРО ФАВІА, до списків на нав чан ня за прог ра ма ми підви -
щен ня рівня знань з пи тань пра во во го та соціаль но го за хис ту праців -
ників, що про во дять СТО РО НИ УГО ДИ (на до говірних за са дах).

13.4. ПРЕДС ТАВ НИ КИ ВЛАС НИ КА ре ко мен ду ють керівни -
кам ПІД ПРИ  ЄМСТВ (ро бо то дав цям):

13.4.1. На да ва ти за ра ху нок коштів ПІДПРИЄМСТВ та на умо -
вах ко лек тив них до го ворів, без по во рот ну фінан со ву до по мо гу на ста -
тут ну діяльність проф спілко вих комітетів УКРПРО ФАВІА.

13.4.2. На да ва ти, за ра ху нок коштів ПІДПРИЄМСТВ (при фі -
нан совій мож  ли вості) та на умо вах ко лек тив но го до го во ру, фінан со -
ву до по мо гу проф спілко вим коміте там УКРПРО ФАВІА з ме тою під -
ви  щен ня ефек тив ності їх ро бо ти, в т. ч. на:

— прид бан ня та експлу а тацію су час ної орг техніки (комп’юте ра,
ксе рок са, ба га то функціональ но го прист рою), офісних меблів то що;

— прид бан ня та експлу а тацію за собів те ле ко мунікації (фак си -
міль но го зв’яз ку, стіль ни ко во го мобіль но го зв’яз ку то що);

— оп ла ту нав чан ня профспілко вих кадрів, участь у виїзних се -
мі на рах то що;

— відряд жен ня го ло ви (пов но важ но го предс тав ни ка) проф спіл -
ко во го ко мі те ту для йо го участі у за хо дах УКРПРО ФАВІА;

— пе ре дп ла ту профспілко вих ви дань, в т. ч. га зе ти «Проф спіл -
кові вісті» (для оз найом лен ня всіх членів УКРПРО ФАВІА на ПІД -
ПРИЄМСТВІ), «Бібліотеч ки голо ви проф ко му», жур на лу «Проф спіл -
ки Ук раїни» та га лу зе вої профспілко вої га зе ти «Авіабудівник Ук раїни».
При ць о му виз на чи ти відповідаль но го за роз пов сю джен ня га зе ти «Авіа -
будівник Ук раїни».

13.4.3. Спри я ти (ор ганізаційно та фінан со во) ви бор ним ор га -
нам УКРПРО Ф АВІА, за їх звер нен ня ми, в оформ ленні інфор мацій -
них стендів про ро бо ту УКР ПРО ФАВІА.

13.4.4. На да ва ти піль ги з оренд ної пла ти ви бор ним ор га нам УКР -
ПРО Ф АВІА (крім профспілко вих комітетів, яким приміщен ня на да -
ють ся бе зоп лат но), роз та шо ва ним у приміщен нях, що зна хо дять ся на
ба лансі ПІДПРИЄМСТВ.

13.4.5. Вклю ча ти до скла ду де ле гацій ПІДПРИЄМСТВ для участі
в авіакос мічних са ло нах (вис тав ках) керівників ви бор них ор ганів
УКРПРО ФАВІА різних рівнів, а та кож профспілко вих ак тивістів
ПІДПРИЄМСТВ.

13.5. Працівни ки ПІДПРИЄМСТВ, що вхо дять до скла ду ви -
бор них ор га нів (усіх рівнів) УКРПРО ФАВІА (у т. ч. Ревізійних
комісій) та комісій по тру до вих спо рах ПІДПРИЄМСТВ і не звіль -
нені від ос нов ної ро бо ти, не мо жуть бу ти піддані дис циплінар но му
стяг нен ню, пе ре ве дені без їхньої зго ди на іншу ро бо ту або звіль нені
за ініціати вою ро бо то дав ця, без по пе редньої зго ди відповідних ви -
бор них ор ганів УКРПРО ФАВІА та комісій по тру до вих спо рах.

Во ни та кож не мо жуть бу ти звіль нені про тя гом од но го ро ку
після закінчен ня ви бор них пов но ва жень, без зго ди УКРПРО ФАВІА,
крім ви падків, пе ред ба че них Ст. 41 За ко ну Ук раїни «Про про фесійні
спілки, їх пра ва та га рантії діяль ності».

14. Конт роль за ви ко нан ням уго ди.

14.1. СТО РО НИ до мо ви ли ся:
14.1.1. Конт роль за ви ко нан ням УГО ДИ здійсню ва ти постійно

діючою дво с то рон нь ою комісією.
14.1.2. Са мостійно впро вад жу ва ти ме ханізм здійснен ня конт -

ро лю за ви ко нан ням по ло жень і норм УГО ДИ.
14.1.3. Хід ви ко нан ня УГО ДИ розг ля да ти двічі на рік на спіль -

них засідан нях СТОРІН УГО ДИ.
14.1.4. При ви яв ленні по ру шень ви ко нан ня УГО ДИ зацікав ле -

на СТО РО НА по дає іншій СТО РОНІ відповідне по дан ня у пись мовій
формі.

14.1.5. Після одер жан ня пись мо во го по дан ня про во ди ти (у дво -
 тиж не вий термін) взаємні кон суль тації із прий нят тям рішен ня на
спіль но му засіданні по стій нодіючої двос то рон ньої комісії.

14.1.6. У разі не обхідності (не вве ден ня норм та по ло жень УГО -
ДИ, не ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів, три ва ла зат рим ка вип ла ти
за робітної пла ти то що), за зго дою СТОРІН, нап рав ля ти на ПІДПРИ -
ЄМСТВА спільні комісії з ме тою оцінки си ту ації на місцях і на дан ня
не обхідної до по мо ги.

14.1.7. Роз’яс нен ня що до зас то су ван ня УГО ДИ на ПІДПРИ -
ЄМСТВАХ не мо жуть су пе ре чи ти за ко но да в ству й по ло жен ням УГО -

13
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ДИ та на да ють ся СТО РО НА МИ спіль но, за підпи сом керівників, або,
за їхнь ою зго дою, на рівні відпо від них уп равлінь (відділів).

14.1.8. ПІДПРИЄМСТВА (ро бо то давці і профспілкові коміте -
ти УКРПРО Ф АВІА) двічі на рік звіту ють у своїх тру до вих ко лек ти -
вах про ви ко нан ня зо бо в’я зань УГО ДИ і ко лек тив них до го ворів. Та -
кож двічі на рік (у січні та липні) ПІД ПРИ ЄМСТВА на да ють ПРЕД -
С ТАВ НИ КАМ ВЛАС НИ КА і Цент раль но му Коміте ту УКРПРО Ф -
АВІА звіти, за вста нов ле ною фор мою, про стан ви ко нан ня УГО ДИ.

14.2. Конт роль за ви ко нан ням УГО ДИ здійсню ють та кож тру -
дові ко лек ти ви, які мо жуть звер ну ти ся по суті пи тан ня до двос то рон -
ньої комісії або без по се редньо до осіб, які підпи са ли УГО ДУ.

15. Кри терії оцінки ви ко нан ня 
по ло жень уго ди.

15.1. Ці кри терії роз роб ле но з ме тою виз на чен ня ста ну ви ко -
нан ня зо бо в’я зань СТОРІН та ор ганізації ефек тив но го конт ро лю.

15.2. Під час розг ля ду ста ну ви ко нан ня УГО ДИ на засіданні
спіль ної ро бо чої комісії СТОРІН (ко легії) що до здійснен ня конт -
ро лю за ви ко нан ням УГО ДИ (далі — комісія) за підсум ка ми ро бо -
ти за відповідний звітний період СТО РО НИ за с то со ву ють такі оцін -
ки ви ко нан ня по ло жень УГО ДИ: «ви ко на но», «ви ко нуєть ся», «не ви -
ко на но».

15.3. Тлу ма чен ня термінів оцінок ви ко нан ня по ло жень УГО ДИ
та умов їх зас то су ван ня:

«ви ко на но» — ця оцінка зас то со вуєть ся до по ло жень із фіксо -
ва ним тер мі ном ви ко нан ня, або які сфор муль о вані як за вер ше на дія,
у разі їхнь о го ви ко нан ня у пов но му об сязі на час підве ден ня під сум -
ків комісією;

«ви ко нуєть ся» — ця оцінка зас то со вуєть ся до по ло жень, які сфор -
муль о вані як пра ви ло або прин цип по ведінки СТОРІН чи їх суб’єктів
про тя гом усь о го стро ку дії УГО ДИ за умо ви здійснен ня про тя гом звіт -
но го періоду відповідних за ходів із ре алізації цих по ло жень;

«не ви ко на но» — ця оцінка зас то со вуєть ся до по ло жень, які ви -
ко нані не в пов но му об сязі або з яких не про во ди ла ся ро бо та на час
підве ден ня підсумків комісією із заз на чен ням при чин їхнь о го не ви -
ко нан ня.

16. Відповідальність сторін 
за ви ко нан ня уго ди.

16.1. СТО РО НИ, які ук ла ли УГО ДУ, не суть відповідальність за
не ви ко нан ня прий ня тих ни ми зо бов’язань згідно з за ко но да в ством.

16.2. При не ви ко нанні на ПІДПРИЄМСТВІ по ло жень, норм і
умов УГО ДИ зас лу хо ву ва ти звіт керівни ка ПІДПРИЄМСТВА і го ло -
ви пер вин ної ор ганізації УКРПРО ФАВІА на спіль но му засіданні
СТОРІН УГО ДИ.

Звіт зас лу хо вуєть ся у місяч ний термін після от ри ман ня пись -
мо вої інфор мації від профспілко во го коміте ту УКРПРО ФАВІА, або
за ініціати вою однієї зі СТОРІН УГО ДИ.

За ре зуль та та ми зас лу хо ву ван ня прий ма ти відповідні рішен ня,
в т. ч. і віднос но відповідаль ності по са до вих осіб.

17. Зак лючні по ло жен ня.

17.1. СТО РО НИ до мо ви ли ся:
17.1.1. Зміни і до пов нен ня до УГО ДИ вно си ти після по пе ред -

ніх пе ре го ворів за взаємною зго дою;
17.1.2. Ра зом тлу ма чи ти ок ремі по ло жен ня УГО ДИ.
17.1.3. Дот ри му ва ти ся спіль но виз на че них термінів «за по год -

жен ням» та «за учас тю» під час роз роб лен ня про ектів за конів, актів
Пре зи ден та Ук раїни та Ка біне ту Міністрів Ук раїни:

— «За по год жен ням» — суб’єкт Сто ро ни роз роб ни ка заз на че -
них до ку мен тів по ви нен по да ти підго тов ле ний ним про ект для розг -
ля ду іншій Сто роні пе ред йо го по дан ням ор га ну, який цей до ку мент
прий має.

Після розг ля ду про ект до ку мен та візуєть ся предс тав ни ком Сто -
ро ни. У разі на яв ності за у ва жень до про ек ту, во ни до да ють ся у пись -
мовій формі.

Суб’єкт Сто ро ни роз роб ни ка по ви нен розг ля ну ти ці за у ва жен -
ня й у разі їхнь о го відхи лен ня внес ти ра зом із про ек том до ку мен та до
ор га ну, який цей до  кумент прий має.

— «За учас тю» — суб’єкт Сто ро ни роз роб ни ка заз на че них до ку -
ментів за лучає предс тав ників іншої Сто ро ни до підго тов ки про ек ту
до ку мен та під час йо го роз роб лен ня (шля хом вклю чен ня до скла ду
ро бо чих груп, ав торсь ких ко лек тивів то що). Після підго тов ки до ку -
мен та він по год жуєть ся у заз на че но му по ряд ку.

17.1.4. На да ва ти мож ливість іншим профспілко вим об’єднан -
ням та об’єд нан ням ро бо то давців, які не бра ли участі у пе ре го во рах,
приєдну ва ти ся до УГО ДИ про тя гом усь о го терміну її дії за умо ви, як -
що во ни візь муть на се бе зо бов’язан ня що до її ви ко нан ня відповідно
до по ряд ку, який виз на но кож ною СТО РО НОЮ.

УГО ДА підпи са на у п’яти примірни ках, які зберіга ють ся у кож -
ної із СТОРІН і ма ють од на ко ву юри дич ну си лу.
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З аконодатель в статье 41 Закона
Украины  «Об охране труда» пре -

д оставил полномочия осуществлять
об щественный контроль за исполне-
нием законодательства об охране тру -
да профсоюзам, их объединениям в
лице своих выборных органов и пре -
дставителей.

В рамках представленных пол -
 номочий в первичной организации
Профсоюза авиастроителей Укра и -
ны в Государственной акционерной
холдинговой компании «Ар тем» бы -
ла создана комиссия профкома по
ох ране труда и окружающей среды.
Пред седателем комиссии назначен ин -
женер по охране труда  одного из под -

 разделений Компании В. С. Кулагин.
Статус комиссии и общественных

инспекторов по охране труда опреде-
лен в «Положении о комиссии по ох -
ране труда» и «Положении об обще-
ственном инспекторе по охране труда».

Целями в работе комиссии и об -
щественных инспекторов являются:
контроль  за исполнением законов и
других нормативно-правовых актов
по охране труда, окружающей среды,
а также защита прав   и интересов  чле-
нов Профсоюза в этой области.

В чем конкретно состоит работа
комиссии? Например, в 2009 году со -
вместно с жилищно-бытовой коми -
ссией подготовились и провели про-

верку предприятий (пунктов) обще-
ственного питания в Компании.
Потребовалось изучение докумен-
тов —согласитесь со мной —новых
для нас. А с подготовкой тестовых
во просов помог санитарно-про мы -
шле нный врач  Ю. О. Качура. И зна -
ете, какие результаты? Те же места
общественного питания —одно луч -
ше другого. В столовых ГП «МФ
«Ар тем» после ремонта в ОАО «Завод
«Артем-Контакт» еще и приятная
му зыка, телевизор. В последнее вре -
мя улучшилась работа столовых и в
ОАО «Завод «Артемполимер».  Сле до -
 ва тель но, есть куда зайти пообедать. 

Плановые проверки —это часть

ра  боты комиссии и общественных
инспекторов. Для того, чтобы каче-
ственно, на достойно высоком уров-
не осуществлять общественный кон -
троль по охране труда, необходимо
изучать нормативно —правовые до -
кументы. Поэтому комиссия сов ме -
с т но с методистом профкома боль-
шое внимание уделяет организации
и проведению обучения председате-
лей цехкомов и общественных инс -
пекторов. Для этого разрабатывается
план проведения семинара, учебно-
тематический план обучения, экза-
менационные тестовые вопросы, и
по результатам обучения и тестиро-
вания в обязательном порядке офор -

мляется протокол.
В качестве преподавателей при-

глашаются специалисты управления
охраны труда Компании. 

Хочется отметить, что создание на -
д лежащих условий по вопросам охра-
ны труда невозможно без соответ-
ствующего отношения к ним руково -
дства Компании.

Руководство Компании, руководи -
тели многих предприятий вклады-
вают значительные средства на улуч-
шение условий труда.

В. С. КУЛАГИН, председатель
комиссии профкома по охране труда
и окружающей среды ГАХК «Артем» 

В більшості країн основними кри-
теріями для визначення рівня

мі німальної заробітної плати слугу -
ють потреби працівників та їх сімей з
урахуванням рівня заробітної плати,
що склався, соціальних виплат та
доходів, об’єми та темпи зростання
ВВП, рівень зайнятості, платіжний ба -
ланс та інше. Виходячи з них, і досяга -
ється компроміс між соціальними
потребами населення та економічни-
ми можливостями суспільства.

Скажімо, в Польщі 100-доларову «мі   -
німалку» ввели одразу після початку
«шокової терапії», і нічого —ціни не
обрушилися, країна не розвалилася,
економіка продовжувала зростати,
доходи людей теж. Греція, Пор ту галія,
Іспанія в свій час вчинили ще ради-
кальніше. Однією з умов вступу до
Європейського Союзу було підви-
щення мінімальної зарплати до 500
дол. І вони цю умову виконали доволі
швидко. Хоча ці рішення дорого обі -
йшлися —рівень безробіття підско-
чив до 25 %, проте ті, хто працюють,
отримують гідну заробітну плату. А
дякуючи сплаченим ними податкам
та внескам на соціальне страхування,
держава забезпечила пристойний рі -
вень життя безробітним та пенсіоне-
рам. До речі, сьогодні рівень безробіт-
тя в цих країнах не перевищує 8 %.

Щорічно профспілки України ве -
дуть з представниками органів вико-
навчої влади та роботодавцями пере-
говори щодо визначення розміру мі -
ні мальної заробітної плати. До ос та -
ннього часу переговори зводилися до

одного питання: «Коли мінімальна
за робітна плата досягне прожитково-
го мінімуму?» В цьому році ми спро-
бували задати нашим соціальним
партнерам питання простіше: «А яким
має бути розмір мінімальної заробіт-
ної плати?». Фахівцями апарату Фе -
де рації профспілок України були під-
готовлені пропозиції щодо факторів,
які необхідно враховувати при розра-
хунку мінімальної заробітної плати.
Насамперед, це прожитковий мінімум
для працездатних осіб, але не та його
занижена величина, що передбачена
в проекті Держбюджеті–2010 та й в
останньому Законі «Про мінімальні
соціальні стандарти», а фактична ве -
ли чина прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, яку щомісячно пу -
блікує Мінпраці України. Також було
запропоновано застосувати до нього
коефіцієнт актуалізації норм міні-
мального споживання, які, до речі, не

переглядалися з 2000 р. 
Жоден громадян України не буде

заперечувати, що в нашій державі ме -
дичні послуги та освіта є частково
пла тними, що підтверджується дани-
ми ви біркових обстежень домогос -
подарств, що проводить Держ ком -
стат України. Всі працівники в Укра -
їні є застрахованими особами, і навіть
пра цівник, який отримує мінімальну
за робітну плату, не може бути позбав-
лений права на оздоровлення, а для
того, щоб придбати соцстрахівську пу -
тівку за 20 % вартості, ці витрати та -
кож потрібно закласти в мінімальну
заробітну плату.

Освіта має бути основою економіч-
ного розвитку, а за Конституцією Ук -
раїни ще є безкоштовною, проте —
ли ше за Конституцією. До речі, за
даними обстежень Держкомстату
щодо витрат на робочу силу, робото-
давці в середньому на підвищення
кваліфікації працівників витрачають
щомісячно 3,66 грн. Зрозуміло, що цієї
суми недостатньо, і необхідна держав -
на підтримка в цьому питанні. Тому
ми запропонували ці витрати також
за класти в мінімальну заробітну плату.

Найбільш болючою проблемою
для працюючої людини в Україні є мо -
жливість придбання житла. За Кон -
ституцією України, «кожен має право
на житло. Держава створює умови, за
яких кожен громадянин матиме змо -
гу збудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду…» Чи має
право працівник, який отримує міні-
мальну заробітну плату, накопичити

протягом свого трудового життя кош -
ти на придбання житла? Напевно ж,
має. Згідно з статтею 47 Кодексу, нор -
ма жилої площі в Україні встанов-
люється в розмірі 13,65 кв. м. на одну
особу. Міністерством регіонального
розвитку та будівництва щорічно за -
тверджуються прогнозні середньоріч-
ні показники опосередкованої варто-
сті спорудження житла. На ос нові цих
показників також не складно розра-
хувати, яку суму необхідно за к ласти в
мінімальну заробітну плату, щоби пра -
цівник протягом всього трудового жи -
ття накопичив грошей для придбання
власних 13,65 кв. м. житла.

Країни Європи вже давно дійшли
висновку, що мінімальна заробітна
плата має також передбачати витрати
на утримання членів сім’ї, що відоб-
ражено в ратифікованій Україною
Конвенції МОП № 131 та в Євро пей -
ській соціальній хартії. З 1 січня 2009
року таку ж норму передбачено в ста -
тті 9 Закону України «Про оплату пра -
ці». Для визначення потреби сім’ї пра -
 ців ника використовуємо показники —
величину прожиткового мінімуму для
дітей та середній склад домогосподар -
ства в Україні (коефіцієнт складає 1,3).

Зрозуміло, що обов’язковою умо-
вою є врахування прогнозованого на
нас тупний рік індексу споживчих цін
та прогнозованого індексу споживчих
цін до кінця року.

Однією з основних умов є також
необхідність врахування податку з до -
ходів фізичних осіб, адже мінімальна
заробітна плата після сплати податків

має забезпечити необхідний мінімум
споживання для працівника.

Мабуть, головне завдання для пе -
ре говорів, яке не було виконано, це те,
що Сторони так і не наважились об’єк -
тивно визначити, а якою ж має бути
мінімальна заробітна плата? Зрозу мі -
ло, що вона в рази перевищуватиме
цифру, яка закладена в проекту Держ -
бюджету 2010 року, і економічні умо -
ви не дозволили б її реалізувати, про -
те, не знаючи об’єктивних даних, бу -
дувати економічну політику —це шлях
в нікуди. Такою є позиція профспі-
лок, яку влада та роботодавці можуть
сприйняти або ні, проте вони мають
чітко висловитись, який з факторів,
запропонованих профспілками, не по -
трібно враховувати, і за рахунок яких
джерел працівник (відпрацювавши на
роботодавця повну норму робочого
часу) повинен оплатити загально-
обов’язкові та життєвонеобхідні това-
ри та послуги. 

Це —ключове питання, і відповідь
на нього визначатиме подальший
шлях відносин між працею, капіталом
і владою —або це шлях конструктив-
ного соціального діалогу, або антагоні-
стичної класової боротьби!

Заступник керівника 
Департаменту з питань еконо -
мічного захисту апарату ФПУ

Богдан  ОВЕРКОВСЬКИЙ

P. S. Редакція запрошує читачів
до обго ворення цієї, без перебіль-
шення, «болючої» теми.

По уже дав но сло жив шей ся тра -
ди ции встре чи ру ко во д ства

«Мо тор Си чи» с ве те ра на ми пред -
при я тия про хо дят дваж ды в год — в
мае и ок тяб ре. На ны неш ней пред се -
да тель со ве та ди рек то ров Вя чес лав
Бо гус ла ев позд ра вил быв ших мо то -
ров цев с Днем ос во бож де ния За по -
рожья от фа ши с тских зах ват чи ков и
празд ни ком, ко то рый на ша стра на
бу дет впер вые от ме чать 28 ок тяб ря —
Днем ос во бож де ния Ук ра и ны. Он
вы  ра зил на деж ду, что но вый празд -
ник при жи вет ся и бу дет по чи та ем не
толь ко по ко ле ни ем, про шед шим вой -
ну, но и мо ло дежью.

На та ких встре чах Вя чес лав Алек -
са нд ро вич всег да рас ска зы ва ет о по -
ло же нии дел на предп ри я тии и об ри -
со вы ва ет перс пек ти вы. Го во ря о кри -
зи се, он под че рк нул, что кон ца и края
его не вид но, бу дет и вто рой этап, а
воз мож но, и тре тий. Ана ло гич ные
прош ли в 1970 и 1984 го дах на тер ри -
то рии Со ве тс ко го Со ю за, но они бы -
ли не так за мет ны, пос коль ку стра на
име ла силь ную эко но ми ку и жи ла на
90 % за счет собствен но го про из во д -
ства. Ны не это го же прин ци па —
став ки на внут рен них про из во ди те -
лей — при дер жи ва ют ся Ки тай и Ин -
дия, вот по че му их поч ти не зат ро нул
кри зис.

Впро чем, на встре че с ве те ра на ми
пес си мизм Бо гус ла е ва был обус лов -
лен толь ко по ло же ни ем дел в Ук ра и -
не. Все, что ка са лось предп ри я тия,

все ля ло оп ти мизм, при чем, ос но ван
он был на ре аль ных фак тах. Ес ли
прош лый год «Мо тор» по ви не кри -
зи са за кон чил с ми ни маль ной при -
былью, в ны неш нем по ло же ние ста -
би ли зи ро ва лось и ожи да ет ся неп ло -
хая при быль по ито гам го да. День ги
пот ра тят на раз ви тие про из во д ства и
со ци аль ные про ек ты. Что ка са ет ся
пос лед них, в кон це прош ло го го да от
не ко то рых из них приш лось от ка -
зать ся, но за тем они бы ли вос ста нов -
ле ны. Толь ко на под де рж ку ве те ра н -
с кой ор га ни за ции вы де ля ет ся 4–5
млн гривен еже год но. За весь кри -
зис ный пе ри од не бы ла зак ры та ни
од на за во дс кая ба за от ды ха, ни один
дет сад, не сокращен ни один ра бот -
ник за во да. Все это действи тель но ди -
с  со ни ру ет с по ло же ни ем дел в эко но -
ми ке Ук ра и ны, внеш ний долг ко то -
рой пе ре ва лил за 100 млрд дол ла ров.
При чи ну Вя чес лав Бо гус ла ев ви дит в
не ком пе те нт нос ти ны неш не го пра -
ви тель ства. Не сог ла сен он и с тем,
что ко лос саль ные день ги — око ло 70
млрд гри вен — бы ли пот ра че ны на
спа се ние лоп нув шей бан ко вс кой си -
с те мы, а не вло же ны в ре аль ную эко -
но ми ку стра ны.

Ни мно го, ни ма ло 3 мил ли ар да
гри вен — та ков де неж ный обо рот
пред п ри я тия за год. Вер то лет ная те -
ма ти ка — при о ри тет ное нап рав ле -
ние ра бо ты, при чем «Мо тор» за нял
на рын ке аб со лют но все ни ши: он
про из во дит от са мых ма лень ких дви -

га те лей до са мых боль ших. Все они
вост ре бо ва ны, и та кой ши ро кий ди -
а па зон очень вы ру ча ет в кри зис ное
вре мя. В свое вре мя про из во д ство
вер  то лет ных дви га те лей хо те ли ос во -
ить рос си я не и та ким об ра зом вы тес -
нить с рын ка ук ра и нс кую тех ни ку.
Подс чи тав, сколь ко на это уй дет
средств и вре ме ни, от идеи от ка за -
лись. За ме ны дви га те лям, ко то рые
про из во дит предп ри я тие со 100Kлет -
ней ис то ри ей, нет. Бо лее то го, «Мо -
тор» стро ит в Рос сии, в Дуб не, за вод,
где бу дут со би рать, к при ме ру, ма  ло -
раз мер ные дви га те ли. Но это во все
не оз на ча ет, что на го лов ном пред -
при  я тии ста нет мень ше ра бо ты.
Опа сать ся не че го.

Сей час нем но го рас ше ве лил ся оте -
че ст вен ный ры нок: по ли нии Ми н -
обо ро ны пос ту пил за каз на пос тав ку
боль шой пар тии дви га те лей. На деж -
ды свя за ны и с ави а ци он ной те ма ти -
кой, в част нос ти с АнK148. Это му сред-
не ма ги ст раль но му са мо ле ту от к ры та
ши ро кая до ро га не толь ко в Ук ра и не,
но и в Рос сии: его со би ра ют в Во ро -
не же и Ки е ве (в кон це го да долж на
сос то ять ся его вы кат ка в на шей стра -
не). Уже в сле ду ю щем го ду «Мо тор»
со бе рет 30 дви га те лей на этот са мо -
лет. По приз на нию Вя чес ла ва Алек -
са нд ро ви ча, ос во е ние но вых из де -
лий — мощ ный сти мул для раз ви тия
на уч но го по тен ци а ла предп ри я тия.
Речь идет о та ких про ек тах, как но -
вый вер то лет ный дви га тель МСK500,

дви га те ли для бес пи лот ных ле та -
тель ных ап па ра тов, гид ро са мо ле тов.

Что ка са ет ся кад ро вой по ли ти ки,
на се год ня ос нов ной воп рос — как
не по те рять ин те рес мо ло де жи к
предп ри я тию? Те ку честь кад ров в
ны неш нем го ду сос та вит мень ше
1 %. Под тя ну ли дис цип ли ну, ста ло
го раз до мень ше вы пи вох. Это сви де -
тель ству ет об од ном — на род це нит
ста биль ную ра бо ту, ко то рую име ет
на «Мо то ре». Сто ит под че рк нуть, ра -
бо ты на предп ри я тии мно го — это
по чу в ство ва ли в пос лед нее вре мя
все за во дс кие под раз де ле ния. Ра бо та
гаран ти ру ет за ра бо ток и со ци аль ные
ль го ты. Вя чес лав Алек са нд ро вич по -
обе щал, что, бла го да ря за во ду, бу дет
обес пе чен теп лом за во дс кой жи лой
мас сив. И хо тя по прог но зам зи ма
вы  да ст ся су ро вой, а в фев ра ле обе -
ща ют силь ные мо ро зы, в квар ти рах
мерз нуть ник то не бу дет. Ес ли Бо гус -
ла ев ска зал, зна чит, так и бу дет. И
стар шее по ко ле ние мо то ров цев, и ны-
неш нее ве рят сво е му ру ко во ди те лю,
в от ли чие от влас ти, ко то рая сто ит
сей час у ру ля стра ны.

Пос ле окон ча ния офи ци аль ной
час ти пе ред ве те ра на ми выс ту пил
На род ный хор ве те ра нов «Мо тор
Сич», бы ли ис пол не ны тро га тель -
ные, бе ру щие за ду шу пес ни. А за тем
роз да ны по дар ки от предп ри я тия —
про дук то вые на бо ры.

О по мо щи за во да, о том, как жи -
вет ся в на ше не лег кое вре мя, мы по -

п ро си ли рас ска зать ве те ра нов, про -
ра бо тав ших на за во де не один де ся -
ток лет.
Ве ра Ва силь ев на Би зя е ва, упол но мо -
чен ный Со ве та ве те ра нов:
— На «Мо то ре» я про ра бо та ла 44 го -
да. На участ ке, ко то рый сей час опе -
каю, 54 че ло ве ка. Са мой стар шей —
Н. Д. Ро ма ни ной — 93 го да. Ре гу ляр -
но про ве ды ваю сво их ве те ра нов, зво -
ню, уз наю, как де ла, позд рав ляю с
празд ни ка ми, пе ре даю по дар ки от
предп ри я тия. Вы зна е те, столь ко
благо дар нос ти от них слы шу за то,
что не за бы ва ет их род ной за вод! Это
тем бо лее для них важ но, пос коль ку
мно гие уже дав но выш ли на пен сию.
Ва лен ти на Фе до тов на Суб бо та:
— На пен сию я выш ла в 1992 го ду,
от ра бо тав на «Мо то ре» 42 го да. Но
связь с за во дом не те ряю — это для
ме ня очень важ но. У Со ве та ве те ра -
нов очень мно го доб рых тра ди ций:
позд рав ля ют с дня ми рож де ния, а
ко г да юби лей, пе ре да ют де неж ную
по  мощь от предп ри я тия, про ве ды -
ва ют боль ных. Нес коль ко раз в го ду
в ДК им. Шев чен ко про во дят соб -
рания ве  те ра нов, обя за тель но с по да -
р  ками, вме с те от ме ча ем Но вый год.
В про  фи лак то рий ез дим, в пан си о -
нат «Го ри зонт» (г. Алуш та). Ну, на
ка ком пред п ри я тии так за бо тят ся о
ве те ра нах?!

На дия РУС ЛА НО ВА,
газета «Мотор Сич»

Встреча с ветеранами: «Мотор» гарантирует заработок и стабильность

Скільки повинна коштувати мінімальна заробітна плата в Україні?

Н А  С Т Р А Ж Е  О Х Р А Н Ы  Т Р У Д А

Богдан  Оверковський 
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— Ан же ла Сла венть ев на, ка кую цель
ста ви ли ор га ни за то ры кон кур са на
зва ние «Луч ший мо ло дой ра бо чий»,
ко то рый не дав но про хо дил на за во де?
— Преж де все го, это по вы ше ние
прес ти жа ра бо чей про фес сии сре ди
мо ло де жи, вы ра бот ки, как мы го во -
рим, ра бо чей гор дос ти. Мо ло дой не
дол жен се бя чувство вать са мым пос -
лед ним в це хе, ес ли он при шел уче -
ни ком или ра бо та ет все го пол го да.
Ну, ес те ст вен но, и для по вы ше ния
про  фес си о наль но го уров ня.

— А чем ны неш ний кон курс от ли ча -
ется от прош ло год не го?
— В этом го ду мы пол ностью из ме -
ни ли сис те му оце нок. Те перь она
сос то ит из пя ти оце нок. Пер вая — за
те о ре ти чес кую часть, ко то рая про хо -
ди ла в ви де пись мен но го эк за ме на.

Участ ни ки кон кур са от ве ча ли на по -
с тав лен ные в би ле тах воп ро сы, от ве -
ты на ко то рые оце ни вал ве ду щий
тех но лог 3 от де ла. В прак ти чес кой
час ти выс тав ля лось че ты ре оцен ки:
за ка че ст во, за вре мя, за тех ни ку бе -
зо пас нос ти и за уме ние чи тать до ку -
мен та цию, за уме ние с ней ра бо тать.
Вот на ос но ва нии это го и выс тав ля -
лась кон ку рс ная оцен ка.

— Кста ти, а по ка ким спе ци аль нос -
тям в этом го ду про во дил ся кон курс?
Знаю, что пос ле про ве де ния кон кур са
в прош лые го ды бы ли не до воль ства
сре ди ре бят не ко то рых про фес сий,
ко то рые в нем не участ во ва ли …
— Три го да на зад у нас бы ло лишь
три спе ци аль нос ти: то карь, фре зе ро -
в щик и шли фов щик. Сей час мы ма -
к си маль но рас ши ри ли круг спе ци -
аль нос тей. К наз ван ным спе ци аль -
нос тям до ба ви лись сле сарь ме ха нос -
бо роч ных ра бот, свер лов щик, до вод -
чик, сле сарьKинстру мен таль щик, опе -

ра тор стан ков с ЧПУ и на лад чик
стан ков с ЧПУ. То есть, те перь для
учас тия в кон курс вклю че ны все ос -
нов ные ма ши но ст ро и тель ные про -
фес сии, по ко то рым ре бя та ра бо та ют
на сдель ной оп ла те тру да.

Тре тий раз участ ву ет в со рев но ва -
нии Анд рей Ки сель из ИПK17: три го -
да на зад он за нял третье мес то, в про -
ш лом го ду — вто рое, а в этом — пер -
вое мес то сре ди инстру мен таль  щи -
ков. Как ви дим, че ло век рас тет; очень
при ят но бы ло смот реть за его ра бо -
той во вре мя про ве де ния кон кур са.
То же са мое Алек сандр Рос си нс кий,
то карь 20 це ха. В прош лом го ду чле -
ном ко мис сии был Ген на дий Ни ко -
ла е вич Боль ша ков. Это му опыт но му
ве те ра ну за во да тог да очень по н ра -
ви лось как ра бо тал Рос си нс кий.
ПоKмо е му, в 2008 го ду он за нял вто -
рое мес то. А в ны неш нем — пер вое,
он то же участ ву ет тре тий раз. За ме -
ча тель ный па рень. Знаю, что ре бя  та,
ко  то рые с Рос си нс ким ра бо та ют в
це  хе, очень гор дят ся, что он за нял
пер вое мес то. У нас, действи тель  но,
боль шая кон ку рен ция сре ди то ка рей,
ведь при ни ма ют учас тие в кон  кур се
предс та ви те ли 16, 20, 26, 27 це хов.

— Ког да при зе ры кон кур са вы хо ди ли
на сце ну, чувство ва лось, как они гор ды
тем, что им дип ло мы по бе ди те лей
вруча ют пе ред то ва ри ща ми по ра бо те,
пе ред нас тав ни ка ми. Вид но бы ло: им
при ят но, что они луч шие по про фес сии
сре ди мо ло дых ра бо чих. Все это под -
чер ки вал и их празд нич ный внеш ний
вид. Рань ше го во ри ли: ра бо чий — это
зву чит гор до. Хо те лось, что бы сно ва

это вы ра же ние вош ло в оби ход, что бы
оно на пол ни лось нас то я щим со дер жа -
ни ем, ка ким оно бы ло в со ве тс кие го -
ды. И очень хо ро шо, что в за во де сно -
ва во зоб нов ле но про ве де ние кон кур са
на зва ние «Луч ший мо ло дой ра бо чий».
— Хо чу за ме тить: важ но то, что ре -
бя та, при хо дя уз нать об ито гах кон -
кур са, ин те ре со ва лись по ка ким по -
зи ци ям их оцен ка не до тя ги ва ет до
при зо во го уров ня. Нап ри мер, ре бя -
та с инстру мен таль но го про из во д -
ства спра ши ва ли, где им по чи тать
со от ве т ству ю щую ли те ра ту ру. Мы
им ска за ли, что есть на за во де прек -
рас ная тех ни чес кая биб ли о те ка, что
в каж дом це хе есть от ве т ствен ный
за обу че ние, ко то рый мо жет им по -
мочь. В кон кур се при ни ма ли учас -
тие и ре бя та, все го пол го да ра бо та -
ю щие на про из во д стве, по э то му со
мно ги ми воп ро са ми еще не зна ко -
мые. Глав ное, у них есть стрем ле ние
учить ся ра бо тать, у них есть же ла -
ние и в сле ду ю щем го ду участ во вать
в кон кур се.

— Кста ти, а Вы не мог ли бы про ком -
мен ти ро вать ре зуль та ты кон кур са
«Зо ло тые ру ки», ко то рый про во дил ся
на под шип ни ко вом за во де в ка нун
Дня ма  ши но ст ро и те ля? Ор га ни за то -
ры (ИГ УПЭК), прав да, этот кон курс
сре ди ра  бо чих про фес сий наз ва ли по -
че муMто чем  пи о на том. В нем, знаю,
при ни ма ли учас  тие и предс та ви те ли
на ше го за во да.
— ИГ УПЭК, объ е ди ня ю щая груп пу
за во дов, в этом го ду приг ла си ла для
учас тия в кон кур се еще нес коль ко за -
во дов с об лас ти, в том чис ле и наш

за вод. Ес ли в на шем кон кур се
участ ву ют за вод ча не в воз рас те до
35 лет, то в отк ры том кон кур се «Зо -
ло тые ру ки» воз раст не ог ра ни чен.
Ус ло вия про ве де ния там нес коль ко
иные, чем у нас. На об ла ст ном ис -
поль зо ва лась еди ная сквоз ная де -
таль, на ко то рой свое уме ние по ка -
зы ва ли то ка ря, фре зе ров щи ки, шли -
 фов щи ки и сле са ряKинстру мен таль-
щи ки (свер лов щи ки). Ник то за ра -
нее не знал ни де та ли, ни мо де ли
стан ка, за ко  то рым при дет ся ра бо -
тать. Ко неч но, это вно си ло свои сло -
ж нос ти. Ду маю, ес  ли в сле ду ю щем
го ду наш за вод приг ла сят для учас -
тия в кон кур се «Зо ло тые ру ки», то
на ши ра бо чие там зай мут при зо вые
мес та. Но все рав но все уча ст ни ки
кон кур са и это го го да, не толь ко
при зе ры, бы ли от ме че ны — по лу -
чи ли в наг ра ду ча сы. Ко неч но, это
при ят но.

Мне бы хо те лось, что бы наш за вод
всег да ос та вал ся еди ным. Что бы каж -
дый чувство вал свою при ча ст ность
и от ве т ствен ность за боль шое де ло,
ко  то рым за ни ма ет ся на ша боль шая
семья фэ дов цев, что бы каж дый гор -
дил ся сво ей при ча ст ностью. Это ста -
ра ем ся мы пе ре да вать и каж до му
вновь пос ту пив ше му мо ло до му че -
ло ве ку. И что бы ны неш няя мо ло -
дежь, так же как и ком со моль цы со -
ве тс ко го пе ри о да, при ни ма ли ак тив -
ное учас тие в об ще ст вен ной жиз ни
и гор ди лись ис то ри ей за во да и сво ей
стра ны.

Бе се до ва ла Л. НА У МЕН КО,
га зе та «Фэ до вец»

Молодежный конкурс и престиж рабочей профессии

26но яб ря в клу бе на  за воде «ФЭД»
была про ве де на спар та ки а да

ХОО ФСО «Ди на мо» по шах ма там.
В со рев но ва ни ях при ня ли учас ти
три ко ман ды: об ла ст но го со ве та
«Ди  на мо», ре ги о наль ной та мож ни и
ко ман да за во да «ФЭД». В сос тав на -
шей ко ман ды вош ли: до вод чик 20
це ха В. И. Тиль кид жан, то карь 20 це -
ха В. Н. Гу щин, фре зе ров щик ИПK17
(26 це ха) А. А. Са зо нов, ве ду щий ин -
же нер ИПK17 В. А. Кли мен ко, зав.
му зе ем Г. Н. Боль ша ков, на чаль ник
ла бо ра то рии НМК ХАКБ В. В. Гу -
ша нс кий.

В этих со рев но ва ни ях ко ман да
на ше го за во да уве рен но за ня ла пер -
вое об ще ко ма нд ное мес то и бы ла
на граж де на дип ло мом пер вой сте пе -
ни и куб ком.

Так же бы ли про ве де ны со рев но -
ва ния в лич ном за че те по быст рым
шах ма там. Здесь пер вое мес то за ня -
ла предс та ви тель об ла ст но го со ве та
«Ди на мо», меж ду на род ный грос -
смейс тер Ан на Гу ше ни на. Вто рое
мес то за нял предс та ви тель на ше го

за во да, кан ди дат в мас те ра спор та
Алек сандр Са зо нов. И на третье мес -
те Мак сим Ша ло ме ев — предс та ви -
тель ре ги о наль ной та мож ни.

3 де каб ря в клу бе на ше го за во да
прош ли со рев но ва ния в за чет спар -
та ки а ды ХОО ФСО «Ди на мо» по
нас толь но му тен ни су. В этом ви де
спор та на ша ко ман да так же при ня -
ла учас тие на рав не с ко ман да ми об -
ла ст но го со ве та «Ди на мо», ре ги о -
наль ной та мож ни и ко ман ды СБУ.
В ре зуль та те про ве ден ных со рев но -
ва ний пер вое мес то у ко ман ды на -
ше го предп ри я тия. На вто ром мес -
те спор тсме ны ре ги о наль ной та -
мож ни, на треть ем — ко ман да об -
ла ст но го со ве та «Ди на мо», на чет -
вер том — ко ман да СБУ. В лич ном
за че те по нас толь но му тен ни су по -
бе ди ли за вод ча не: тре нер ДСО
Н. А. Ряб чен ко (пер вое мес то), ра -
бот ни ки УК и СБО А. А. За каб лук
(вто рое мес то) и А. В. Не бо рак (тре -
тье мес то).

Н. РЕ ВЕН КО, пред се да тель ДСО 

Заводчане вновь лидируют
Награждение победителей

Підсумки галузевого Рейтингу

Переможцями Рейтингу (зайняли
призові місця у своїх групах під-

приємств) стали:
— ВАТ «Мотор Січ» (Президент,

голова Ради директорів —
В. О. Богу  слаєв, Голова первинної
організації ПАУ — М. І. Труш);

— ДП «ХМЗ «ФЕД» (директор —
О. А. Жданов, голова первинної
організації ПАУ — В. Т. Тиндік);

— ДП «ЖМЗ «Візар» (директор —
А. О. Коваль, голова первинної
організації ПАУ — В. М. Тур);

— ДП «Завод 410 ЦА» (генера льний
директор С. М. Подрєза, голова
первинної організації ПАУ —
В. К. Бочечка);

— ДП «АНТК імені О. К. Анто нова»
(генеральний конструктор —
Д. С. Ківа, голова первинної орга-
нізації ПАУ — В. О. Буслаєв); 

— ВАТ «НТК «Електронприлад»

(голова правління — генеральний
директор — В. П. Дробінов, голова
первинної організації ПАУ —
О. П. Корнієнко);

— ДП «Івченко-Прогрес» (генераль-
ний конструктор — Ф. М. Му рав   -
ченко, голова первинної організа-
ції ПАУ — С. Г. Харкін);

— ВАТ «УкрНДІАТ» (директор —
голова правління — Г. О. Кривов,
голова первинної організації ПАУ
— Т. М. Урбанська).

Щодо підсумків роботи за окремими
показниками Рейтингу, то най кращіх
результатів ІІІ-го кварталу 2009 р. до -
сягли, по своїх групах підприемств:
а) за обсягами товарної продукції
(виконаних робіт):
— ДАХК «Артем»; ВАТ «Мотор Січ»;

ДП «МФ «Артем»; ДП «АНТК
іме ні О. К. Антонова»; ВАТ «Авіа -
контроль»; ВАТ «НТК «Елек трон -
прилад»;

б) за збереженням (зростанням) чи -
сельності працюючих:
— ВАТ «Точприлад» (+19,83 %);

ДП «З-д 410 ЦА» (+2,14 %);
ДП «ХМЗ «ФЕД» (+1,64 %);
ВАТ «УкрНДІАТ» (+2,04 %);
ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(+0,59 %); ТОВ «Київавіапроект»

(+2,38 %); ДП «Івченко-Прогрес»
(+0,20 %);

в) за рівнем середньомісячної заро-
бітньої плати:
— ДП «ХМЗ «ФЕД» (2752,47 грн.);

ДП «КиАЗ «Авіант» (2562,23 грн.);
ВАТ «Мотор Січ» (2403,21 грн.);
ДП «АНТК імені О. К. Антонова»
(5080,93 грн.); ТОВ «Київ авіа -
проект» (4169,84 грн.);
ВАТ «УкрНДІАТ» (3953,33 грн.).

Заборгованість по виплатах заробіт-
ної плати, станом на 01.10.2009 р.
мали наступні підприємства галузі:
— ДП «НДІ АПС» (39297,81 грн.

в середньому на 1 працюючого);
— ЗВВО (4797,10 грн. в середньому

на одного працюючого);
— ХДАВП (2692,21 грн. в середньо-

му на 1 працюючого);
— ДП «КиАЗ «Авіант» (1907,85 грн.

в середньому на 1 працюючого);
— ДП «ВІАЗ» (1664,98 грн. в серед-

ньому на 1 працюючого);
— ВАТ «ДАЗ» (1550,57 грн. в серед-

ньому на 1 працюючого);
— ЗАТ «ПМЗ» (1126,24 грн. в серед-

ньому на 1 працюючого).

Відділ соціально-економічного захисту
виконавчого апарату ЦК ПАУ

Підбито підсумки соці ально-
економічної діяльності,
за рейтинговоною оцінкою,
підприємств і ор ганізацій авіа-
ційної про  мисловості Укра їни
за III квартал 2009 року.

Н а за во де «ФЭД» не дав но
сос тоял ся кон курс на зва ние
«Луч ший мо ло дой ра бо чий»,
ор га ни зо ва нный при под -
 держ ке ад ми ни ст ра ции
и проф ко ма за во да и по ини -
ци а ти ве Со ве та мо ло де жи
предп ри я тия. Ва ше му вни ма -
нию пред ла га ем вы де рж ки
из ин тервью с ве ду щим ин  же -
не ром от де ла уп рав ле ния кад -
ров, чле ном Со ве та мо ло де жи
за во да Анже лой Свет лич ная-
Бе лец кая.

ПРОЕКТ АН-148 ПРИНЕСЕТ
УКРАИНЕ $ 820 МЛН.
В серийном выпуске нового ук -
раинско-российского самолета
Ан-148 принимают участие 34
пред приятия из Украины. Об этом
заявил генеральный кон с труктор
АНТК им. О. К. Антонова Дмитрий
Кива. По его словам, суммарные
доходы от постройки 80 самоле-
тов, на которые уже есть заказы,
составят около $ 820 млн. 

Как сообщили в пресс-службе
АНТК им. О. К. Антонова, Д. Кива
уточнил, что поступления в госу-
дарственный и местные бюджеты
Украины в виде налогов и сборов
достигнут $ 241 млн, а на украин-
ских предприятиях будет создано
около 12 тыс. новых ра бо чих мест.

«Развитие программы Ан-148
является очень важным и вы -
годным для всех участников про-
екта», — считает конструктор.

По его словам, поднявшийся
вчера в небо в России (и заяв ле -
нный на маршрут Санкт-Петер -
бург—Москва) Ан-148 стал пер-
вым из шести самолетов, зака -
занных авиакомпанией «Россия».
Второй такой лайнер уже пос т ро -
ен в Ро ссии и до конца 2009 года
будет передан авиакомпании.

Подготовлено по материалам
информационных агентств
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