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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Президенту України
Ющенко В.А.

                                      
                   

ЗВЕРНЕННЯ ЦК ПАУ
Про ситуацію навколо

ДП “АНТК імені О.К.Антонова”

Шановний 
Вікторе Андрійовичу!

	 Останнім	 часом	 Профспілку	
авіабудівників	України	непокоїть	ситу-
ація	 навколо	 провідного	 літакобудів-
ного	підприємства	та	галузевого	нау-
ково-технічного	 центру	 –	ДП “АНТК 
імені О.К.Антонова”.
 24 жовтня 2007 року	Цен-
тральний	Комітет	на	своєму	черговому	
засіданні	 ознайомився	 із	 рядом	 звер-

нень	 трудового	 колективу	 АНТК	 до	
керівництва	держави	і	до	Вас	особис-
то	–	від	05.09.2007р.,	від	15.09.2007р.,	
від	 03.10.2007р.,	 та	 обговорив	 ситуа-
цію,	що	склалася.	
	 Так,	 у	 засобах	 масової	 ін-
формації	 поширюються	 конфіденційні	
висновки	 ГоловКРУ	 України	 стосовно	
фінансово-господарської	 діяльності	
підприємства.	Всупереч	нормам	Галу-
зевої	 Угоди	 авіаційної	 промисловості	
(п.11.2.3.),	без участі та врахуван-
ня думки галузевої Профспілки,	
готуються	 принципові	 зміни	 до	 Ста-
туту	 підприємства,	 можлива	 заміна	
керівництва	підприємства	тощо.
	 Ми	 хотіли	 би	 наголосити	 на	
тому,	 що	 сьогодні,	 як	 і	 у	 попередні	
роки,	 АНТК є визнаним лідером 
у галузевому Рейтингу соціаль-

но-економічної	 діяльності,	 має	 знач-
ні	 соціальні	 надбання	 і	 продовжує	 їх	
примножувати,	працівники	отримують	
заробітну	плату,	суттєво	вищу	за	сере-
дню	по	галузі.
	 Від	стабільної	роботи	АНТК	як	
флагмана	вітчизняного	авіабудування	
залежить	доля	не	тільки	власне	цього	
підприємства,	а	й	усієї	галузі.	Співпра-
ця	над	новими	авіаційними	проектами,	
якими	по	праву	шанується	у	 світі	Ук-
раїна,	забезпечує	робочі	місця	багать-
ом	 підприємствам	 як	 авіаційної,	 так	 і	
інших	галузей.
	 Невиважене	 та	 незаконне	
втручання	 владних	 структур	 у	 діяль-
ність	 ефективно	 працюючого	 протя-
гом	 тривалого	 часу	 підприємства	 де-
стабілізує	 його,	 створює	 нервозність	
та	 напругу	 в	 трудовому	 колективі,	

вселяє	в	нього	невпевненість	щодо	ви-
конання	завдань	Державної	програми	
розвитку	галузі.
	 Враховуючи	викладене,	Цен-
тральний	 Комітет	 Профспілки	 звер-
тається	 до	 Вас,	 шановний	 Вікторе	
Андрійовичу,	з	наполегливим	прохан-
ням	 негайно	 втрутитись	 в	 ситуацію	
та	 вжити	 заходів	 по збереженню 
всесвітньо відомого державного 
підприємства – ДП “АНТК імені 
О.К.Антонова”!
 Прийнято на засіданні ЦК 
Профспілки авіабудівників України (пос-
танова №14-12 від 24.10.2007).

	 З	повагою,

 Голова Профспілки
Я.В.Жугаєвич

<<< офіційно

<<< ювілей

ЦК ПАУ провів чергове засідання

	 Протягом	 двох	 найближчих	
тижнів	документи	засідань,	після	їх	до-
опрацювань	і	оформлення,	надійдуть	у	
всі	 первинні	 організації	 Профспілки.	
Але	вже	сьогодні	можна	зробити	деякі	
коментарі	 до	 найбільш	 важливих	 рі-
шень.
	 Так,	Президією	ЦК	ПАУ	23 
жовтня	 розглянутий	 хід	 виконання	
Галузевої	 Угоди	 і	 колективних	 дого-
ворів	 у	 І-му	 півріччі	 поточного	 року.	
Зазначено,	що	КД	на	цей	рік	так	 і	не	
укладені	на	ряді	підприємств	галузі	–	у	
ВАТ “Новомосковський механічний 
завод”, ВАТ “Електроавтоматика”, 
на Гуляйпольському машинобудів-
ному заводі ВАТ “Мотор Січ”, у ВАТ 
“Щорський електромеханічний за-
вод”, АТЗТ “Авіоніка”, Запорізько-
му авіаколеджі, ДКБ авіації загаль-

ного призначення. 
	 Такий	 досить	 великий	 пе-
релік	підприємств	можна	пояснювати	
різними	 причинами	 –	 і	 складнощами	
у	виробничій	діяльності,	 і	 процесами	
реструктуризації	 та	 зміни	 власника	
тощо.	Але	головним	фактором	негараз-
дів	із	КД,	на	переконання	членів	Пре-
зидії	ЦК	ПАУ,	є	все-таки	організаційна	
слабкість	первинної	профспілкової	ор-
ганізації,	недостатні	принциповість	та	
вимогливість	її	лідера.
	 У	 поточному	 році	 продов-
жуються,	 як	 і	 раніше,	 проблеми	 з	
бюджетним	 фінансуванням	 галузі,	 а	
відповідно	і	забезпеченням	запланова-
них	“Державною	програмою	розвитку	
авіаційної	 промисловості	 України	 до	
2010	року”	обсягів	виробництва.
	 Є	 певні	 претензії	 Профс-

пілки	до	свого	партнера	по	Галузевій	
Угоді	–	Мінпромполітики	України.	Це	
стосується	 кількарічної	 затримки	 у	
розробці	 міжгалузевого	 нормативно-
го	 документу	 з	 організації,	 за	 участю	
профільних	 підприємств	 галузі,	 робіт	
по	 подовженню	 ресурсів	 цивільної	
авіатехніки	 та	 спецтехніки,	 розробки	
галузевої	комплексної	програми	“Кад-
ри	для	авіабудування”	тощо.
	 Не	 на	 всіх	 підприємствах	
галузі	 реалізовані	 через	 колективні	
договори	мінімальні	 гарантії	 в	 оплаті	
праці.	 Є	 ще	 наявна	 заборгованість	
по	 виплатах	 заробітної	плати	–	у ДП 
“Феодосійський НДІ аеропружних 
систем”, ВАТ “Щорський електро-
механічний завод”.
	

Схвалений профспілковий проект Галузевої Угоди на 2008 рік

<<< актуально

23-24 жовтня в м. Києві відбулись заплановані засідання Президії ЦК та ЦК Профспілки. У ході засідань розглянуто 
близько двадцяти п’яти питань, по всіх прийняті, за наявності необхідного кворуму, відповідні рішення.

90 років первинній органiзацiї
ПАУ у ДАХК “Артем”!

Вітає	первинну	профспілкову	організацію	ДАХК	“Ар-
тем“	Центральний	Комітет	Профспілки	авiабудiвникiв	
України	щиро	 вітає	 первинну	 профспілкову	 органi-
зацiю	 iз	 значною	подією	в	 її	 існуванні	—	90-рiччям	
утворення!

У	буремному	1917	році	190	робітників	Дніпровського	
машинобудівного	заводу	провели	організований	за-
водським	 комітетом	профспілки	металістів	масовий	
страйк	з	актуальними	вимогами:
—	укласти	колективний	договір;
—	підвищити	рівень	заробітної	плати.

Кількаденний	 страйк	 та	проведені	 з	 адміністрацією	
заводу	 переговори	 принесли	 профспілковому	 комі-
тету	органiзацiйну	перемогу,	а	робітникам		підвищені	
ставки	заробітної	плати.	Такий	наступальний	та	при-
нциповий	стиль	роботи	був	i	є	притаманний	профс-
пiлковiй	органiзацiї	підприємства	у	вci	часи	 	 її	 існу-
вання.	Мінялись	специфіка	роботи	i	підпорядкування	
заводу,	колектив	разом	з	усією	величезною	країною	
переживав	часи	індустріалізації	i	перших	п’ятирічок,	
втрати	війни	i	підйом	народного	господарства	у	по-
воєнні	часи.	Та	у	вci	часи	головною	ознакою	профс-
пілкової	органiзацiї,	її	виборного	органу	-	профкому	
залишались	 відкритість,	 турботливе	 ставлення	 до	
людей	 праці,	 зосередження	 на	 максимальному	 за-
хисті	їхніх	соцiально-трудових	прав	і	інтересів.

У	1991	році,	знову	ж	таки	знаковому,	переломному,	
профспілкова	 органiзацiя	 КВО	 ім.	 Артема	 виступи-
ла	однією	iз	засновниць	нової	галузевої	профспілки	
–	Профспілки	авiабудiвникiв	України.

І	з	того	часу	“артемівські”	спілчани	є	постійними	за-
стрільниками	i	пропагандистами	нового	в	профспiл-
ковiй	роботi,	а	первинна	органiзацiя		одним	iз	пере-
дових	загонів	нашої	Профспілки.

Ювілей	органiзацiї	-	це,	насамперед,	оцінка	її	історії.	
Це	пам’ять	про	тих	людей,	хто	її	створював,	основа	
впевненості	у	тому,	що	органiзацiя,	а	значить	i	рідне	
ПІДПРИЄМСТВО,	мають	майбутнє.	Мають	майбутнє	i	
тi,	хто	працює	сьогодні,	i	тi,	хто	прийде	завтра.

3і	 святом	вас,	 дорогі	 колеги!	Бажаємо	всім	членам	
Профспілки,	їх	рідним	i	близьким	здоров’я,	витримки	
i	розсудливості,	енергії	i	наснаги!

3	повагою,

Голова	Профспілки	авiабудiвникiв	України																												
Я.В. ЖУГАЄВИЧ

(продовження — на с.2)
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	 Занадто	 повільно	 запроваджуються	 в	
галузі	 системи	 недержавного	 соціального	 стра-
хування	 –	 пенсійного,	 медичного,	 від	 нещасних	
випадків.	 Лідерами	 в	 запровадженні	 поки	 що	
виступають ВАТ “Мотор Січ”, ДАХК “Артем”, 
ДП “ХМЗ “ФЕД”.
	 На	 засіданні	 Президії	 ЦК	 позитивно	
оцінили	започатковану	в	цьому	році	нову	форму	
профспілкового	навчання	–	навчання	голів	цехко-
мів	і	членів	профкомів	за	“кущовим”	принципом,	
через	визначені	наперед	базові	первинні	організа-
ції.	Таке	навчання	розпочалось	(проведений	тіль-
ки	перший	етап)	у	ДАХК “Артем” (взяли	участь	
представники	5-ти	первинних	організацій),	на	ДП 
“ХМЗ “ФЕД” (5	 організацій).	У	 найближчі	 дні	
відбудеться	таке	навчання	у	Хмельницькій	облас-
ті	(3	організації).
	 Разом	з	тим	прикро,	що	не	спромоглися	
його	організувати	такі	великі	 і	значимі	первинні	
організації,	 як	 на	ДП “КиАЗ “Авіант”, у ВАТ 
“Мотор Січ”, у ВАТ “Точприлад”	тощо.
	 Про	 успіхи	 наших	 спортсменів	 у	ХIV	
Всеукраїнський	Спартакіаді	газета	“Авіабудівник	
України”	вже	писала.	На	засіданні	Президії	ЦК	ці	
успіхи	 були	 детально	 обговорені,	 а	 також	 намі-
чені	плани	та	відповідні	заходи,	у	т.	ч.	і	фінансові,	
щодо	організації	спортивно-масової	роботи	в	га-
лузі	у	2008	році.
	 Центральний	 Комітет	 Профспілки	 на	
своєму	засіданні	24	жовтня	розглянув,	серед	ос-
новних,	питання	щодо:
—	змін	чисельності	Профспілки	в	останні	роки	та	
заходів	по	посиленню	мотивації	профспілкового	
членства;
—	стану	роботи	з	молоддю	та	заходів	по	її	поліп-
шенню;
—	підсумків	роботи	профкомів	за	2006	рік	та	їх-
ньої	 рейтингової	 оцінки	 за	 певними	 показника-
ми.	Призерами	рейтингу	за	минулий	рік	визнані	
профкоми	 ПО	 ПАУ	 у	 ДАХК “Артем”, у ВАТ 
“Вовчанський агрегатний завод”, на “ДП “Ма-
шинобудівна фірма “Артем”. Серед кращих 
також відзначені профкоми  ВАТ “Точприлад”, 
ДП “Жулянський машинобудівний завод “Ві-
зар”, ДП “Новатор”, ДП “Харківський маши-
нобудівний завод “ФЕД”	та	інші.
	 ЦК	 ПАУ	 затвердив	 план	 та	 кошторис	
своєї	діяльності	на	2008	рік,	нову	редакцію	Рег-
ламенту	роботи	і,	що	дуже	важливо	для	проведен-
ня	колективно-договірної	компанії	у	наступному	
році,	схвалив	профспілковий	варіант	нової	Галу-
зевої Угоди,	з	яким	у	найближчій	час	повноважні	
представники	Профспілки	вийдуть	на	колективні	
переговори	 зі	 своїми	 соціальними	 партнерами	
–	Мінпромполітики	України,	Фондом	держмайна	
України	 та	Асоціацією	 “Укравіапром”.	 Завдання	
–	відстояти	профспілкову	позицію	і	укласти	Угоду	
не	пізніше	листопада	2007	року.
	 В	 роботі	 засідання	 прийняли	 участь,	
виступили	і	відповіли	на	численні	запитання	при-
сутніх:
—	директор	департаменту	Мінпромполітики	Ук-
раїни	Кондрашов М.М.;
—	 головний	 спеціаліст	 відділу	 авіаційної	 про-
мисловості	 Мінпромполітики	 України	 Іванов 
В.Ф.;
—	генеральний	директор	ДАК	“Авіація	України”	
Шевченко О.С. та	його	заступник	Ковтун В.П.
	 Висвітлювали	 роботу	 засідань	 пред-
ставники	 багатотиражних	 ЗМІ	 підприємств	 га-
лузі.
	 В	цілому	можна	констатувати,	що	оби-
два	засідання	пройшли	у	діловому,	конструктив-
ному	руслі,	прийняті	рішення	мають	конкретний	
і	визначений	у	часі	характер.	Справа	тепер	–	за	їх	
виконанням!

Юрій ЄФРЕМОВ,
Заступник	Голови	ПАУ

ЦК ПАУ провів 
чергове засідання
продовження, початок - на с.1
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Микола Галиш, голова ПО ПАУ на ДП 
“Красилівський агрегатний завод”: 

Наше	підприємство	протягом	2007	року	пра-
цює	стабільно,	виконуються	умови	по	оплаті	

Під	час	засідання	ЦК	ПАУ	генеральний	директор	ДАК	“Авіація	
України”	Олег Шевченко	поділився	своїми	планами	на	май-
бутнє	щодо	перспектив	розвитку	галузі,	відповів	на	запитання	
присутніх.	

Інформуючи	 учасників	 засідання	 ЦК	 про	 роботу	 концерну,	
Олег	Степанович	зазначив:	“Концерн	відбувся	і	розпочав	свою	
роботу.	Для	нас	перша	половина	року	–	це	були	організаційні	
питання	та	вирішення	проблемних	питань	Харківського	авіа-
ційного	заводу.”

Олег	Шевченко	 зазначив,	що	вдалося	виправити	 ситуацію	з	
ХДАВП	і	потрохи	підприємство	повертається	до	роботи	як	по-
тужний	авіаційний	завод.	Зокрема,	вдалося	домовитися	з	кре-
диторами	щодо	 графіку	погашення	 заборгованості	 заводу.	В	
цьому	році	200	млн	грн	бюджетних	коштів	було	направлено	
на	 погашення	 відсотків	 за	 кредитами,	 планується	 виділення	
коштів	на	виплату	заробітної	плати	і	на	збільшення	обсягів	ви-
робництва.	Завод	буде	жити	-	ось	це	головне.

Він	також	повідомив,	що	у	Державному	бюджеті	України	за-
кладено	1,730	млрд	 грн	для	фінансування	ДАК	 “Авіація	Ук-
раїни”.	

“Перед	 нами	 стоять	 важливі	 завдання	 –	 збільшити	 обсяги	
виробництва,	 модернізувати	 підприємства”,	 -	 зазначив	 Олег	
Шевченко.	На	його	думку	питання	технічного	переоснащення	
підприємств	назріло	як	ніколи.	

Відмічено	 у	 цьому	 напрямку	 позитивну	 роботу	ДП	 “Івченко-
Прогрес”,	акцентуючи	увагу	присутніх	на	тому,	що	на	підпри-
ємстві	працює	чимало	молоді,	для	якої	слід	створювати	сучасні	
умови	праці,	 а	 це	 -	 вселяє	 впевненість	 у	 завтрашньому	дні.	
Також	керівник	концерну	зазначив,	що	гарно	працює	ДП	“ХМЗ	
“ФЕД”,	 який	 також	 робить	 значні	 кроки	 для	 переоснащення	
підприємства.	

Олег	Шевченко	вважає,	що	в	першу	чергу	кошти	мають	бути	
надані	Харківському	та	Київському	авіазаводам.	Генеральний	

директор	авіаконцерну	відповів	на	запитання	присутніх,	зок-
рема	щодо	рівня	загрузки	ХДАВП,	ситуації	навколо	АНТК	 ім.	
О.К.Антонова	 тощо.	 Стосовно	 вирішення	 питань	 зменшення	
податку	на	землю	для	підприємств,	який	лягає	важким	тягарем	
на	них,	Олег	Степанович	підкреслив,	що	на	його	переконання,	
розв’язання	таких	проблем	залежить	виключно	від	керівника	
підприємства,	який	має	тісно	співпрацювати	з	місцевою	вла-
дою.	

Стосовно	 питання	 вико- нання	 Галузевої	
Угоди	 в	 частині	 підви- щення	 заробіт-
ної	 плати	 працюючим,	 Олег	Шевченко	
підкреслив,	 що	 кожен	 керівник	 під-
приємства	 має	 дбати	 про	 належне	
виконання	норм	Галу- зевої	 Угоди	 і	
нести	 персональну	 від- повідальність	
за	їх	виконання.

праці.	Взагалі	в	цілому		виконуються	
зобов’язання	адміністрації	по	колек-
тивному	договору.

Проблемою	на	підприємстві	є	те,	що	
(ця	 проблема	 стосується	 не	 лише	
нашого	 підприємства,	 але	 й	 інших)	
на	ринку	з’явилося	дуже	багато	де-
шевих	 і	 в	 той	же	час	неякісних	 то-
варів.	 Тому	 що	 Україна	 проголоси-
ла,	що	 вона	 є	 ринковою	державою	
і	 відкрила	 свої	 ринки	 для	 товарів	
з	 Китаю,	 Турції	 тощо.	 Ми	 знаємо,	
якими	 шляхами	 вони	 потрапляють	
до	 України.	 Внаслідок	 цього	 віт-
чизняний	 товаровиробник	 зі	 своєю	
продукцією	 не	 може	 втиснутися	 на	
український	ринок.	

На	 наші	 неодноразові	 звернення	
щодо	 врегулювання	 питань	 з	 під-
тримки	вітчизняних	товарів	на	ринку	

розуміння	ми	не	находимо	ні	в	місце-
вих	органах	влади,	ні	у	вищих	еше-
лонах	влади	України.	Це	приводить	
до	того,	що	продукція,	яка	виготов-
ляється	на	підприємстві	(у	зв’язку	з	
конверсією	ми	перейшли	на	випуск	
товарів	 народного	 споживання),	
зокрема	це	опалювальні	газові	кот-
ли,	які	на	України	виробляються	ба-
гатьма	 підприємствами,	 вимушена	
конкурувати	із	неякісною	іноземною	
продукцією,	яка	є	дешевшою.

Тому	 таку	 проблему	 варто	 було	 б	
розглянути	 на	 одному	 із	 засідань	
або	Президії	 	ЦК	ПАУ,	або	ЦК	ПАУ,	
виробити	свою	позицію	і	направити	
відповідні	 звернення	 до	 Міністерс-
тва	 промислової	 політики	 України.	
Цю	проблему	необхідно	вирішувати	
також	і	на	урядовому	рівні.	

 Руководство самарского 
“Авиакор - авиационного завода” 
объявило о планах увеличения про-
изводства самолетов Ан-140, при-
званных заменить популярные в 
СНГ модели Ан-24. В течение трех 
лет “Авиакор” выпустит 44 самолета, 
продажами машин займется лизин-
говая компания “Ильюшин Финанс 
Ко”. Эксперты отмечают, что с реали-
зацией самолетов проблем не возник-
нет - спрос на них намного превыша-
ет предложение.

	 Советы	 директоров	 россий-
ского	 холдинга	 “Русские	 машины”	 и	

завода	“Авиакор	 -	 авиационный	завод”	
утвердили	 план	 производства	 самоле-
тов	 Ан-140.	 Как	 пояснил	 генеральный	
директор	ОАО	“Авиакор	-	авиационный	
завод”	Вячеслав Артемьев,	в	2008	году	
на	“Авиакоре”	будет	построено	10	само-
летов	Ан-140,	в	2009	-	14,	а	в	2010	-	20.	
Пока	заводом	было	выпущено	всего	два	
Ан-140	 по	 заказу	 авиакомпании	 “Яку-
тия”.	Один	 экземпляр	 уже	 работает	 на	
линии,	другой	проходит	летные	испыта-
ния.
	 В	 настоящее	 время	 все	 пра-
ва	на	разработку	самолета	Ан-140,	вы-
пускаемого	 “Авиакором”,	 принадлежат	
Украине.	Так	что	ранее	самарские	про-

изводители	 не	 имели	 возможности	 са-
мостоятельно	адаптировать	модель	под	
нужды	заказчика.	
	 Однако	 в	 августе	 этого	 года	
на	 “Авиакоре”	 сообщали,	 что	 вместе	
с	 АНТК	 им.	 Антонова	 (Киев)	 найдена	
юридическая	 схема,	 которая	 позволит	
создать	совместное	предприятие,	имею-
щее	права	на	доработку	самолетов	раз-
работки	АНТК	им.	Антонова	на	терри-
тории	России.	В	компании	уверены,	что	
необходимых	ресурсов	для	увеличения	
производства	достаточно.
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мя	было	много	производственных	корпусов,	
много	земли.

В	 2001	 году	 было	 принято	 решение	 сокра-
тить	свою	площадь,	улучшить	компактность	
производственной	 территории,	 поскольку	
видели,	 что	 техники	 будет	 мало.	 Хотелось	
бы	 отметить,	 что	 переезды	 производствен-
ных	 объектов	 предприятие	 делало	 за	 свой	
счет.	Очень	большие	средства	были	потра-
чены	на	это.	В	среднем	около	500	тысяч	грн	
тратилось	в	год	на	эти	цели.	В	целом	пере-
езд	 занял	 пять	 лет.	 Для	 нас	 это	 большая	
сумма.	Нам	никто	ничего	из	этих	понесенных	
расходов	не	компенсировал,	хотя	мы	и	госу-
дарственное	предприятие.

И	хотя	производственная	территория	умень-
шилась,	однако	высвобожденная	земля	оста-
лась	принадлежать	заводу.	Летом	текущего	
года	 Винницкий	 исполком	 принял	 решение	
об	 увеличении	 налога	 на	 землю	 для	 пред-
приятий	более	чем	в	4	раза.	Естественно	из-
за	этого	у	предприятия	существенно	увели-
чились	расходы.

Следует	 сказать,	 что	 заказчики	 украинские	
к	нам	не	идут,	их	практически	нет.	В	основ-
ном	мы	работаем	с	зарубежными	заказчика-
ми	–	из	Венгрии,	Румынии,	России	и	других	
стран.	 С	 иностранными	 заказчиками	 у	 нас	
были	 заключены	 соответствующие	 догово-
ра.	Когда	же	был	повышен	налог	на	землю,	
завод	встал	перед	небходимостью	пересмот-
ра	условий	договоров	с	заказчиками	в	части	
повышения	цен	на	нашу	продукцию.	Естес-
твенно,	что	сделать	это	мы	в	текущем	году		
не	можем.

Сейчас	 администрация	 ведет	 переговоры	 с	
местным	 советом	депутатов	 с	 тем,	 чтобы	 с	
начала	следующего	года	уменьшить	размер	
налога	на	землю.	А	сейчас	идет	фактически	
выкачка	оборотных	средств	предприятия.

Проблем	 хватает.	 Больным	 вопросом	 явля-
ется	 неполная	 загрузка	 работников	 пред-
приятия,	 что	 отображается	 на	 заработной	
плате.	Количество	работников	сократилось	с	
2,2	тыс	(в	советские	времна)	до	350	человек.	
Средняя	 заработная	 плата	 составляет	 чуть	

более	600	грн.	Поэтому	и	контингент	рабо-
тающих	-	в	основном	пожилого	возраста	или	
предпенсионного.	 Молодежи	 практически	
нет.	

Недавно	нам	дали	для	производства	новую	
технику	–	самолеты	Ан-3.	Сегодня	во	время	
заседания	ЦК	ПАУ	я	не	услышал	от	предста-
вителей	 Минпромполитики	 информации	 о	
том,	 что	 намечаются	 какие-то	 бюджетные	
“вливания”	по	Ан-3	для	нашего	завода.

Спасибо,	что	на	наше	обращение	с	просьбой	
о	 помощи	 отреагировал	 Председатель	 ПАУ	
Я.В.	Жугаевич,	который	направил	соответс-
твующее	письмо	в	наш	местный	совет.

Я	также	направлял	приглашение	меру	горо-
да	с	тем,	чтобы	он	приехал	на	наш	завод	и	
посмотрел,	 чем	 занимается	 наше	 предпри-
ятие,	 какие	 у	 нас	 проблемы,	 	 встретился	 с	
трудовым	коллективом.	Вот	уже	прошло	три	
недели,	 но	 никакой	 реакции	 нет.	 Не	 знаю,	
что	 для	мэрии	 сейчас	 важнее	 –	 рынок	 или	
промышленность.
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Валентина Вертай, заместитель предсе-
дателя ПО ПАУ в ГП “КиАЗ” “Авиант”: 

На	данный	момент	для	нас	очень	важен	воп-
рос	подготовки	к	зимнему	периоду.	

В	результате	погодных	условий	летом	выве-
дено	из	строя	много	осветительных	приборов	
–	уличных	фонарей.	Средств	на	их	починку	
не	хватает.	Это	вопрос	номер	один.

Ситуация	по	подготовке	предприятия	к	зим-
нему	периоду	находится	на	контроле	у	про-
фсоюзного	комитета,	не	одно	заседание	было	
проведено	по	этому	поводу.	Дубликаты	пас-
портов	подготовки	к	зиме	находятся	у	нас.

Сейчас	 мы	 составляем	 список	 необходимых	
мероприятий	 для	 устранения	 неполадок	 в	
зданиях	 и	 вокруг	 них.	 Затем	 этот	 документ	
будет	предоставлен	в	администрацию,	чтобы	
устранение	неполадок	происходило	хотя	бы	
по	возможности	согласно	имеющимся	средс-
твам.	

Второй	 актуальный	 вопрос	 для	 нас	 сегодня	
–	 это	 работа	 с	 молодежью.	 29	 октября	 мы	
будем	 проводить	 очередной	 конкурс	 Мисс	
“Авиант-2007”.	Наши	конкурсантки	уже	гото-
вятся	к	этому	мероприятию.	Сейчас	мы	реша-
ем	вопрос	о	возможности	выделения	средств	
для	их	поощрения.

Также	немаловажно,	что	в	этом	году	закан-
чивается	 срок	 действия	 коллективного	 до-
говора,	 принятого	 на	 два	 года,	 поэтому	мы	
сейчас	 вплотную	 занимаемся	 подведением	
итогов	выполнения	коллективного	договора,	
работаем	над	проектом	нового	коллективно-
го	договора	на	следующий	период.	

Практически	 все	 нормы	 действующего	 кол-
лективного	 договора	 выполняются,	 за	 ис-
ключением	 ремонтных	 работ	 в	 цехах.	 К	 со-
жалению,	почти	20	лет	никто	не	 занимался	
решением	этого	вопроса,	это	был	очень	тя-
желый	 период	 социально-экономического	
упадка	в	стране	–	завод	практически	не	ра-
ботал.	Сейчас	необходимо	все	это	исправить	
и	привести	в	порядок.

Виктор Гуска, первый замести-
тель председателя ПО ПАУ в ГП 
“АНТК им. О.К. Антонова”: 

Результаты	 заседания	 Президиума	
ЦК	 ПАУ	 и	 ЦК	 ПАУ	 я	 считаю	 очень	
положительными.	Можно	отметить,	
что	мы	работали	здесь	очень	напря-
женно	и	плодотворно.	Результатом	
этой	 работы	 стало	 принятие	 двух	
важнейших	документов.	

Первый	–	это	план	работы	на	2008	
год,	 а	 второй	 –	Отраслевое	Согла-
шение,	 которое	 является	 краеу-
гольным	 камнем	 нашей	 работы	 и	
большим	 подспорьем	 для	 заклю-
чения	 коллективных	 договоров	 на	
предприятиях,	 в	 том	 числе	 и	 на	
нашем.		Рабочая	группа	очень	ува-
жительно	и	с	вниманием	отнеслась	
к	 предложениям,	 которые	 предо-
ставили	предприятия,	в	частности	и	
наше	предприятие.	

Все	 предложения,	 которые	 дало	
АНТК,	 вошли	 в	 вопросы,	 которые	
слабо	 освещены	 в	 Отраслевом	 Со-
глашении	 (ОС).	 Это	 вопросы,	 ко-
торые	 подавали	 работники	 летно-
подъемного	 состава.	 Вопросы	 по	
их	социальной	защите	мы	записали	
в	проект	ОС,	но	не	все.	Есть	такой	
специальный	 пункт,	 в	 котором	 го-
ворится,	 что	 в	 первом	 полугодии	
необходимо	 собрать	 все	 вопросы	
летно-подъемного	
состава,	 их	 обрабо-
тать	 и	 представить	
в	 конце	первого	по-
лугодия	 в	 качестве	
дополнения	к	Отрас-
левому	 Соглашению	
2008	года.
 
Очень	важный	пункт,	
на	 который	 обраща-
ли	внимание	и	кото-
рый	записали	в	про-
ект	ОС	-	это	участие	
выборных	 органов	
нашего	 Профсоюза	
при	 формировании	
и	изменении	уставов	
предприятий.	 Эти	 очень	 важно.	 И	
эту	 позицию	 мы	 будем	 защищать	
при	 подписании	 ОС	 с	 Министерс-
твом.

В	плане	работы	ЦК	один	из	важных	
вопросов	 –	 это	 вопрос	 мотивации	
профсоюзного	 членства.	 Для	 нас	
этот	 вопрос	 актуален,	 поскольку	
из-за	 многих	 сложных	 социальных	
и	 производственных	 процессов,	

происходящих	в	государстве,	у	нас	
наблюдается	 отток	 работников	 из	
нашего	Профсоюза.	

Они,	 разуверившись	 в	 улучшении	
своего	 социального	 состояния,	 на	
фоне	 того,	 что	 инфляция	 часто	
растет,	 а	 зарплату	 мы	 не	 всегда	
успееем	 повышать,	 обращаются	 в	
профсоюз.	И	не	найдя	разрешения	
своих	 вопросов,	 пытаются	 уходить	
из	 Профсоюза.	 Хотя	 мы	 работаем	
с	 людьми,	 пытаемся	 их	 переубе-
дить.	Массового	оттока	нет,	но	все	
же	 случаи	 выхода	 из	 состава	Про-
фсоюза	имели	место.	Поэтому	этот	
вопрос	в	плане	работы	Профсоюза	
тоже	отражен.

Очень	положительной	считаю	встре-
чу	 с	 генеральным	 директором	ДАК	
“Авиация	 Украины”	 Олегом	 Шев-
ченко,	в	ходе	которой	мы	задавали	
вопросы,	которые	волнуют	нас,	вол-
нуют	наш	трудовой	коллектив.	Речь	
идет,	прежде	всего,	о	ситуации,	со-
здавшейся	вокруг	АНТК	имени	О.К.	
Антонова,	о	том,	что	готовится	но-
вый	Устав	предприятия,	кардиналь-
но	отличающийся	от	действующего.	
Сама	ситуация	вокруг	проекта	ново-
го	Устава	далеко	не	прозрачная.	О	
подготовке	нового	Устава	мы	узна-
ли	 не	 непосредственно	 от	 руково-
дителей	 министерства	 и	 концерна,	
а	из	других	источников.	Все	эти	воп-

росы	мы	задали	Олегу	Степановичу	
Шевченко.	

В	целом	хочу	сказать,	подводя	ито-
го	работы	ЦК	ПАУ,	что	выработана	
четкая	программа	работы	до	марта	
2008	года,	когда	состоится	очеред-
ное	заседание	ЦК	ПАУ,	на	котором	и	
будут		рассмотрены	первые	резуль-
таты	запланированной	нами	сейчас	
работы.

Людмила Нікулішена, заступник голови ПО 
ПАУ на ВМЗ ВАТ “Мотор Січ”:

Наше	підприємство	 є	 структурним	підрозділом	ВАТ	
“Мотор	Січ”	у	західному	регіоні	країни	–	у	м.	Воло-
чиськ	 Хмельницької	 області.	 Підприємство	 налічує	
приблизно	2,3	тис	працівників.	Майже	всі	є	членами	
Профспілки.	Не	є	членами	Профспілки	лише	чотири	
працівника.	

Наша	профспілкова	організація	налічує	34	цехові	ко-
мітети	та	профгрупи.	Свою	роботу	ми	спрямовуємо	
згідно	зі	Статутом	ПАУ,	планом	роботи	первинної	ор-
ганізації	та	відповідно	до	чинного	законодавства	Ук-
раїни.	При	нашій	 профспілковій	 організації	 працює	
дванадцять	постійних	комісій.	Серед	них	–	організа-
ційно-масова	 комісія,	 з	 питань	 соціального	 страху-
вання,	по	роботі	з	молоддю,	по	роботі	серед	жінок	
та	інші.	Особливо	хочеться	відмітити	роботу	комісії	з	
питань	охорони	праці,	з	питань	житлово-побутових,	
які	працюють	в	такому	насиченому	режимі.	Постійно	
є	ряд	питань,	які	необхідно	вирішувати.	

В	сфері	соціально-економічного	захисту	працюючих	
профспілкова	організація	докладає	максимум	зусиль	
щодо	підвищення	 заробітної	 плати.	 Хоча	 заробітна	
плата	періодично	підвищується,	 однак	 середній	рі-
вень	 заробітної	 плати	 бажає	 бути	 кращим.	 Також	
вивчаємо	питання	житлово-побутових	та	санітарних	
умов	на	підприємстві,	виконання	комплексу	заходів	
щодо	покращення	умов	праці	трудящих.	Ці	питання	
розглядаються	на	засіданні	профспілкового	коміте-
ту.	Свої	засідання	профком	проводить	згідно	з	пла-
ном	роботи,	а	у	разі	необхідності	–	позачергово.	

Профспілкові	 збори	в	цехах	 та	 відділах	проводимо	
раз	 у	 два	місяці.	 Регулярно	відбуваються	 інформа-
ційні	дні	за	участі	адміністрації	підприємства	та		про-
фактиву.	На	таких	заходах	ми	маємо	можливість	під-
бивати	підсумки	зробленого	за	попередній	місяць		та	
виробляти	план	роботи	на	наступний,	де	висвітлює-
мо	 ключові	 питання,	 котрі	 вирішуватиме	 профком,	
залучаємо	до	цього	увесь	профактив	підприємства.

В	цьому	році	ми	започаткували	випуск	своєї	газети	
“Машинобудівник”	 Вже	 побачили	 світ	 три	 випуски	
газети	 і	 готується	 до	 друку	 четвертий.	 В	 газеті	ми	
висвітлюємо	 не	 лише	 питання	 діяльності	 профор-
ганізації,	але	й	питання	життя	та	роботи	людей	на-
шого	підприємства.

Головне - проблеми й досягнення

Виктор Гавшин, председатель ПО ПАУ 
в ГП “Винницкий авиационный завод”:

У	нашего	предприятия	очень	большая	тер-
ритория.	Связано	это	с	наличием	летно-ис-
пытательной	станции.	В	советские	времена	
предприятие	 было	 очень	 крупным,	 в	 том	
числе	и	по	численности	работников.	Мы	ре-
монтировали	авиасельхозтехнику.	В	то	вре-

Профспілка авіабудівників України на черговому засіданні свого ЦК підбила підсумки своєї роботи. Чим же сьогодні 
живуть первинки? З таким запитанням редакція “АУ” звернулась до учасників засідання.

Записав	інтерв’ю	Олександр ПАЛІЙ.	Продовження	теми	-	читайте	в	наступному	номері	газети



У Києві 23 жовтня цього року відбувся семі-
нар-нарада головних редакторів багатотираж-
них видань підприємств авіабудівної галузі. 
	 Участь	 у	 заході	 взяли	 Голова	 Профс-
пілки	 авіабудівників	 України	Ярема Жугаєвич,	
завідувач	інформаційним	відділом	аналітично-ін-
формаційного	 управління	 Федерації	 профспілок	
України,	 доктор	 історичних	 наук	Олег Бондар-
чук,	 директор	 підприємства	 “Профінформ”	 Фе-
дерації	 профспілок	 України,	 головний	 редактор	
газети	“Профспілкові	вісті”	Володимир Тетерук,	
головний	 редактор	 газети	 “Авіабудівник	 Украї-
ни”	Олександр Палій,	 головний	 редактор	 газе-
ти	“Федівець”	Інна Підяк (ДП	“ХМЗ	“ФЕД”,	м.	
Харків),	 головний	 редактор	 газети	 “Артемівець”	
Катерина Колесник	 (ДАХК	 “Артем”,	 м.	 Київ),	
в.о.	 головного	редактора	 	 газети	“Крила”	Роман 
Подоляк	(ДП	“КиАЗ	“Авіант”,	м.	Київ),	член	ред-
колегії	 газети	 “Родина” В’ячеслав Заярін	 (ДП	
“АНТК	 ім.	 О.К.	 Антонова”,	 м.	 Київ),	 член	 ред-
колегії	 газети	 “Машинобудівник”	Людмила Ні-
кулішена (ВМЗ	ВАТ	“Мотор	Січ”,	м.	Волочиськ	
Хмельницької	області).	
	 Семінар-нарада	 керівників	 багатоти-
ражних	 ЗМІ	 галузі	 проводилась	 за	 ініціативою	
Профспілки	авіабудівників	України	вперше.	Мета	
проведення	 заходу	 –	 налагодження	 зв’язків	 між	
ЗМІ	 та	 Профспілкою,	 зміцнення	 співробітниц-
тва,	 активізація	 інформаційного	 обміну,	 участь	
журналістів	 багатотиражних	 газет	 у	 висвітленні	
діяльності	профспілкового	активу	галузі	тощо.
Зі	вступним	словом	до	представників	засобів	ма-
сової	інформації	авіапрому	звернувся	Голова	ПАУ	
Ярема Жугаєвич.	Він	розповів	про	історію	засну-
вання	та	становлення	Профспілки,	поінформував	
присутніх	 щодо	 сучасного	 стану	 соціально-еко-
номічного	розвитку	авіабудівної	галузі.	Зокрема,	
наголосив	на	важливості	активізації	 інформацій-
ного	обміну	між	Профспілкою,	її	організаціями	та	
редакцією	газети	“Авіабудівник	України”	з	одного	

боку	та	багатотиражною	пресою	підприємств	га-
лузі	з	іншого.
	 З	 лекцією	 на	 тему	 “Висвітлення	 про-
блематики	людини	праці	у	засобах	масової	інфор-
мації”	 виступив	 Олег Бондарчук.	 Він	 зокрема	
підкреслив,	що	 питання	 соціально-економічного	
захисту	 людини	 праці	 мало	 висвітлюються	 за-
гальнодержавною	пресою.	Але	 це	 саме	 та	 тема,	
яка	хвилює	кожного	працівника,	який	є	потенцій-
ним	читачем	багатотиражки.	Чим	більше	багато-
тиражні	 видання	 будуть	 розміщувати	 матеріали	
про	те,	як	вирішуються	проблеми	працівників	га-
лузі	щодо	підвищення	заробітної	плати,	соціаль-
них	 гарантій	 тощо,	 тим	 цікавішою	 вони	 будуть	
для	людини	найманої	праці.	
	 Олег Бондарчук	 констатував,	що	 та-
кий	 захід,	 який	 зініційовано	 Профспілкою	 авіа-
будівників	 України,	 серед	 профспілок	 –	 членсь-
ких	організацій	ФПУ	-	проводиться	вперше.	Він	
висловив	сподівання,	що	подібні	зустрічі	продов-
жаться	 і	 надалі,	 зміцнюючи	 взаємодію	 профспі-
лок	та	багатотиражних	ЗМІ.
	 Володимир Тетерук	 у	 своїй	 лекції	
розповів	про	своє	бачення	ролі	та	тенденцій	роз-
витку	багатотиражної	преси	у	сучасному	суспіль-
стві.	Зокрема,	на	його	думку,	так	звані	популярні	
друковані	видання	не	цікавляться	життям	простої	
людини.	Як	наслідок,	вони	друкують	інформацію	
про	все	що	завгодно,	проте	не	про	проблеми,	які	
хвилюють	пересічних	українців.	Саме	тому	бага-
тотиражна	 преса,	 висвітлюючи	 питання	 захисту	
людини	 	 праці,	 знаходиться	 до	 неї	 найближче.	
Володимир	Тетерук	у	своїй	лекції	також	окреслив	
перспективи	 розвитку	 багатотиражних	 видань,	
запропонувавши	шляхи	до	їх	популяризації	серед			
відповідної	 читацької	 аудиторії,	 поділився	 влас-
ним	досвідом.
	 Олександр Палій	зупинився	на	питан-
нях	 взаємодії	 ЗМІ	 і	 профспілкових	 організацій.	
Він	 вважає,	 що	 висвітлення	 діяльності	 профс-
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Спільними зусиллями отримати довіру людини праці

Вечер молодого рабочего на заводе „ФЭД” 
<<< молодіжна політика

Как	 и	 было	 запланировано	 завод-
ским	 Советом	 молодежи,	 вечер	
молодого	 рабочего	 	 состоялся	 5	
октября,	 после	 подведения	 итогов	
конкурса	 на	 звание	 «Лучший	 по	
профессии».	В	конкурсе	професси-
онального	мастерства,	прошедшего	
накануне	 Дня	 машиностроителя,	
приняли	 участие	 молодые	 токари,		
фрезеровщики,	 доводчики,	 опе-
раторы	 станков	 с	 ЧПУ	 и	 слесари-
инструментальщики,	 всего	 24	 че-

ловека.	 Многие	 молодые	 рабочие	
в	 возрасте	 до	 30	 лет	 продемонс-
трировали	 хорошие	 практические	
навыки	 по	 избранной	 профессии,	
работы	выполнили	на	уровне	при-
своенных	им	разрядов.

За	 успешное	 выполнение	 конкур-
сного	 задания	 победители	 и	 при-
зеры	 были	 премированы,	 им	 была	
объявлена	благодарность	от	адми-
нистрации	 и	 профсоюзного	 коми-

На фото учасники семінару: Р. Подоляк, К. Колесник, В. Заярін, І. Підяк, О. Палій

пілкових	організацій	ПАУ,	ЦК	ПАУ	на	сторінках	
багатотиражних	видань	доцільно	було	б	зробити	
регулярнішим,	 адже	 чим	 краща	 буде	 співпраця	
профкому	 і	 газети	підприємства,	 тим	більше	на	
сторінках	 видань	 буде	 інформації	 про	 питання,	
що	хвилюють	трудящих.
	 На	його	думку	від	авторитету	видання	
залежить	 і	 його	 впливовість,	 а	 тому	 він	 запро-
понував	 всім	 учасникам	 семінару-наради	 пуб-
лікувати	 інтерв’ю	 з	 державними	 посадовцями,	
актуалізуючи	 перед	 ними	 саме	 ті	 питання,	 що	
хвилюють	трудовий	колектив	та	кожного	праців-
ника	підприємства.	В	цьому	сенсі	редакція	газети	
“Авіабудівник	 України”	 готова	 надати	 інформа-
ційну	підтримку	своїм	колегам.
	 Учасники	семінару-наради	обмінялися	
думками	щодо	різних	питань	–	щодо	організації	
збору	інформації,	розповсюдження,	необхідності	

зміцнення	матеріально-технічної	бази,	соціально-
го	захисту	працівників	ЗМІ	тощо.	Всі	були	одно-
стайні	у	тому,	що	необхідність	подібних	заходів	є	
нагальною.	Зі	свого	боку	Голова	ПАУ	Ярема Жу-
гаєвич	запевнив,	що	ця	перша	зустріч	редакторів	
газет	знайде	своє	продовження	і	у	майбутньому.
	 Пропозиції	 та	 рекомендації	 учасни-
ків	семінару-наради	будуть	опубліковані	в	газеті	
“Авіабудівник	України”	в	наступних	випусках.

За інформацією “Аввіабудівника України“

Від	 редакції:	 На	 жаль,	 деякі	 наші	 колеги	 не	
змогли	з	поважних	причин	бути	присутніми	на	
семінарі-нараді.	Сподіваємось,	що	у	майбутнь-
ому	вони	долучаться	до	нашої	спільної	справи	
і	висловлять	свої	думки.

тета.	Денежное	вознаграждение	
получили	 все	 участники	 кон-
курса	 профессионального	 мас-
терства,	а	также	их	наставники,	
передающие	свой	богатый	опыт	
молодежи.	

Вручение	наград	провели	в	тор-
жественной	обстановке	на	сцене	
конференц-зала	 завода	 «ФЭД»,	
где	 собралось	 более	 300	 мо-
лодых	 рабочих,	 а	 также	 их	 на-
ставники.	Директор	завода	А.А. 
Жданов,	председатель	профко-
ма	В.Т. Тындик	 и	 заместитель	
директора	по	производству	В.А. 
Матюхин,	 вручая	 конкурсан-
там-победителям	 и	 их	 настав-
никам	премии,	подчеркнули,	что	
молодежь	 –	 это	 будущее	 пред-
приятия,	ей	предстоит	осваивать	
новое	 поколение	 агрегатов	 на	
современные	самолеты.	

На	наставников	тоже	возлагают-
ся	большие	надежды.	В	период,	
когда	 наша	 страна	 переживает	
кризис	 в	 профтехобразовании	
и	 промышленным	 предприяти-
ям	 катастрофически	 не	 хватает	
высококвалифицированных	 ра-
бочих,	 наш	 завод	 и	 дальше	 на-
ставничеству	 будет	 уделять	 все	
больше	внимания,	а	также	будет	
укреплять	связи	с	базовым	Харь-
ковским		профессиональным	ли-
цеем	 машиностроения,	 который	
готовит	 для	 «ФЭДа»	 рабочие	
кадры.	 На	 вечер	 молодого	 ра-
бочего	были	также	приглашены	
учащиеся	 лицея	 машиностро-
ения,	 проходящие	 производс-
твенную	 практику	 в	 производс-

твенных	цехах	завода.

Надо	 отметить,	 что	 наше	
предприятие	 и	 еще	 три	 про-
мышленных	 гиганта	 Харьков-
щины	 («Электротяжмаш»,	
«Турбоатом»,	 Чугуевский	 завод	
топливной	 аппаратуры)	 по	 ини-
циативе	 Харьковской	 областной	
государственной	 администра-
ции		принял	участие	в	пилотном	
проекте	 по	 подготовке	 рабочих	
кадров,	 цель	 которого	 –	 поса-
дить	 за	 стол	 переговоров	 три	
заинтересованные	 в	 возрожде-
нии	 промышленности	 стороны	
–	 предприятия,	 профтехучили-
ща	 и	 будущих	 рабочих.	 Работа	
на	 заводе	 с	 молодыми	 кадрами	
–	 это	 часть	 пилотного	 проекта,	
который	воплощается	в	жизнь.	

По	 окончании	 торжественной	
части	 вечера,	 организованного	
для	молодых	рабочих,	на	 сцене	
заводского	 клуба	 выступили:	
заводской	 хореографический	
ансамбль	 «Солнышко»,	 частые	
гости	 предприятия	 -	 вокальный	
ансамбль	 «Экспрессия»,	 танце-
вальный	 коллектив	 «Экстрим-
дэнс»,	преподаватель	восточных	
танцев	 физкультурно-оздорови-
тельного	центра,	который	рабо-
тает	 для	 заводчан.	 Завершился	
вечер	молодого	рабочего	диско-
текой.	 Была	 разыграна	 беспро-
игрышная	 лотерея.	 Молодежь	
завода	 хорошо	 отозвалась	 о	
проведенном	мероприяти

Инна ПИДЯК,	
главный	редактор	«Фэдовца»

Директор завода А.А. Жданов вручает молодому рабочему, 
победившему в конкурсе профессионального мастерства, премию

ВАСО и ГАК 
“Авиация Укра-
ины” подпишут 
график постав-
ки комплектую-
щих Ан-148

/voronezh.rfn.ru/ 

Воронежское авиастро-
ительное общество и 
ГАК “Авиация Украины” 
планируют подписать 
окончательный график 
поставки комплектую-
щих нового региональ-
ного самолёта Ан-148. 
Серийное производство 
этих машин в Воронеже 
и Киеве уже началось. 

Теперь	ВАСО	получит	
первый	бюджетный	транш	
на	техническое	перевоору-
жение	завода	под	произ-
водство	новой	машины	и	
начнет	привлекать	креди-
ты.	По	договоренности	с	
Украиной	воронежцы	будут	
производить	фюзеляж	и	
детали	крыла.	

Ан-148	-	ближнемагист-
ральный	самолет,	рассчи-
танный	на	перевозку	от	70	
до	90	пассажиров.

<<< наміри


