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«Авіабудування визначене зараз 
стратегічним сектором, важливим 
як для безпеки, так і для економіки 
держави», – сказав Президент під час 
зустрічі з провідними спеціалістами 
підприємства.

Участь у зустрічі з Президентом 
України взяли в.о. президента ДП 
«Антонов» Михайло Гвоздьов, гене-
ральний конструктор ДП «Антонов», 
Герой України, Академік НАНУ 
Дмитро Ківа, перший заступ-
ник генерального директора ДК 
«Укроборонпром» Сергій Пінькас, за-
ступник генерального директора ДК 
«Укроборонпром» Юрій Пащенко,  
перший віце-президент – генераль-
ний директор ДП «Антонов» Віктор 
Семенцов, перший віце-президент – 
головний конструктор ДП «Антонов» 
Григорій Рудюк, віце-президент 
– директор СЗ «Антонов» Микола 
Подгребельний, віце-президент з пер-
соналу і безпеки Валерій Маєвський, 
голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Віктор Гуска, голова ПО ПАУ на СЗ 
«Антонов» Анатолій Коротенко та 
інші.

Глава держави висловив 
переконання, що об’єднання ДП 
«Антонов» з Державним концерном 
«Укроборонпром» надасть поштовх 
розвитку вітчизняного авіабудування. 
«Лише декілька країн світу 
володіють таким потенціалом і 
такими технологіями, які сьогодні 
в Україні уособлює «Антонов». 
Дуже сподіваюся, що останнє 
рішення Уряду, коли об›єднуються 
літакобудівний потенціал «Антонова» 
з можливостями «Укроборонпрому», 
дасть свою синергію», – наголосив 
Президент.

«Головне, що нам потрібно – 
поєднати досвід конструкторського 
генію, фантастичних традицій 
машинобудування з сучасними 
традиціями менеджменту», – 
відзначив Глава держави.

За словами Петра Порошенка, 

у контексті інтеграції до 
«Укроборонпрому» ДП «Антонов» 
буде відновлено державне 
замовлення. «Це не лише можливе, 
але є пріоритетним завданням 
керівництва – як підприємства, так і 
«Укроборонпрому». Хотів би бачити 
в державному оборонному замовленні 
на 2016 рік продукцію «Антонова», 
– заявив Президент, зазначивши, 
що пріоритетними мають стати 
виконання замовлень щодо створення 
перспективних транспортних та 
спеціалізованих літаків, безпілотних 
літальних апаратів, створення нової 
авіатехніки.

Глава держави звернув увагу 
на можливість розвитку співпраці 
підприємства з іноземними 
партнерами, країнами-членами НАТО. 
«Нам є що запропонувати світові», – 
підкреслив він.

Президент наголосив на 
важливості прискорення програми 
імпортозаміщення комплектуючих 
виробів на літаках «Антонов» 
та нарощення темпів серійного 
виробництва літаків. Уряд має 
забезпечити відповідні умови 
для успішного функціонування 
підприємства та виконання цих 
завдань, як висловився Глава держави, 
«дати йому можливість працювати на 
повну».

«Коли проти України ведеться 
неоголошена, підступна та жорстока 
війна, жодна кооперація та спільне 

виробництво авіакосмічної та 
оборонної продукції з Росією 
стали неможливими в принципі», – 
наголосив Петро Порошенко.

На переконання Президента, 
переорієнтація на нові ринки збуту та 
нових партнерів сприятиме розвитку 
лідера авіабудування країни. «Я вірю, 
що це лише початок відродження 
слави вашого підприємства, яке ми 
підтримаємо настільки, наскільки 
зможемо підтримати в умовах війни», 
– сказав він.

Петро Порошенко зазначив, що 
як Президент надаватиме підтримку 
розвитку підприємства та просуванню 
його продукції у світі. «Приємно було, 
що визначальну роль при укладенні 
контракту з Саудівською Аравією 
зіграв той факт, що Президент України 
також літає на літаку «Антонова» – 
якщо вже на такому літає Президент, 
то його варто купувати», – сказав 
Глава держави.

Президент ознайомився з роботою 
авіазаводу. У цеху номер 10 Петро 
Порошенко оглянув зразки продукції 
підприємства, а саме – літаки АН-
158, АН-70 та АН-26. Глава держави 
випробував в роботі тренажер літака 
АН-148 у залі випробувально-
пілотажних стендів.

Глава держави поставив завдання 
новому керівникові – виконуючому 
обов’язки президента Михайлу 
Гвоздьову та уточнив завдання для 
конструкторського бюро.

Президент України відвідав ДП «Антонов»
13 червня п.р. Президент України Петро Порошенко відвідав Державне підприємство «Антонов» 
напередодні його участі у Всесвітній авіаційній виставці «Ле-Бурже», повідомляє прес-служба 
Президента України.

З ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА!

Шановні працівники ЗМІ та прес-служб 
підприємств галузі!
Щиро вітаю з професійним святом – Днем журналіста!

Ваша праця для нашої країні та галузі є неоціненною 
– Ви доносите до суспільства важливу інформацію, 
формуєте громадську думку, стоїте на сторожі 
справедливості і правди.

За останній кілька років вся країна переконалася у 
важливості і складності Вашої роботи.

Важливу роль Ваша робота відіграє і у збереженні 
та популяризації нашої авіаційної промисловості.  
Сьогодні таку роботу необхідно особливо посилити. 
Завдяки Вашій наполегливій праці  все суспільство 
змогло побачити, що наша країна має безцінну авіацій 
галузь, яку треба активно розвивати на благо всієї 
України. 

Ви завжди знаходитеся в авангарді захисту 
авіабудівної галузі, допомагаєте трудовим колективам 
галузі зберегти своє чесне ім’я.

Ми розуміємо, що журналістика - це навіть не робо-
та, а стиль життя. І сьогодні українські журналісти 
показують всьому суспільству приклад справжнього 
патріотизму. 

Дякую Вам за Ваш нелегкий труд, за принциповість і 
об’єктивність.

Зичу Вам професійного розвитку, миру і добра Вашим 
родинам.

З повагою,
Голова ПАУ   Ярема Жугаєвич

У ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС» - ЮВІЛЕЙ!

В травні 2015 року одному з провідних підприємств 
нашої галузі – ДП «Івченко-прогрес» виповнилось 70 
років з дня заснування.

Підприємство було створене незадовго до завершення 
Другої Світової війни, практично у вщент зруйнованій 
війною Україні, у м. Запоріжжя. Завдяки самовідданості 
трудового колективу і його першого керівника – 
генерального конструктора Олександра Івченко 
підприємство швидко розгорнуло свої виробничі 
потужності, ставши згодом одним з ведучих ДКБ в країні 
та отримавши світову славу.

В роки незалежності підприємству вдалося не тільки 
вижити, але й успішно продовжити свій розвиток завдяки 
авторитету і величезному досвіду його генерального 
конструктора, Героя України Федора Муравченка, який 
доклав чимало зусиль для єднання авіабудівної галузі.

Його правонаступником став Ігор Кравченко, якому 
довелося у надзвичайно складних умовах прийняти 
керування підприємством. За останні два роки ДП 
«Івченко-Прогрес» зіткнулось з такими викликами, яких 
ніколи не було за весь час його існування. Але трудовий 
колектив і його керівництво з гідністю справляються з 
усіма труднощами, впевнено крокують уперед.

Вітаючи трудовий колектив з ювілейною датою житті 
підприємства, бажаємо йому творчої наснаги, нових 
відкриттів і виробничих успіхів на благо всієї галузі і 
країни.

ЦК ПАУ, Редакція газети «Авіабудівник 
України»
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«АНТОНОВ» –  одно из важней-
ших стратегических предприятий 
как для обеспечения безопасности, 
так и для экономики страны. В то 
же время – это всемирно известный 
бренд. Выпускать продукцию тако-
го класса могут лишь единицы пред-
приятий в мире. Его вхождение в 
ГК «Укроборонпром» позволит мак-
симально локализовать производ-
ство самолетов «Ан» в Украине в 
кооперации с партнерами из других 
стран. Президент Украины ставит 
нам задачу в разы увеличить коли-
чество выпускаемых самолетов, 
обеспечить их продажи и наладить 
мощную систему их сопровождения 
в эксплуатации», – такое заявле-
ние сделал Генеральный директор 
«Укроборонпрома» Роман Романов 
на встрече с журналистами.

 Со своей стороны, новоназначен-
ный и.о. Президента ГП «Антонов» 
Михаил Гвоздев выразил уверен-
ность, что принятое решение о раз-
делении на предприятии функций 
научно−технической работы и ме-
неджмента позволит выполнить 
именно те амбициозные задачи, 

которые ставит перед предприятием 
Президент: «Я уже успел познако-
миться с коллективом «АНТОНОВ» 
и уверен, что ему под силу реали-
зовать поставленные задачи. Это 
уникальные специалисты, и я при-
ложу все усилия, чтобы развитие 
предприятия принесло благополучие 
в их семьи».

 Генеральный конструктор ГП 
«Антонов» Дмитрий Кива сделал 
акцент на современных и перспек-
тивных программах. Он отметил, 
что на Ле Бурже−2015 предста-
вители предприятия ведут очень 
интенсивный переговорный про-
цесс, направленный на расширение 
международного сотрудничества 
и продвижение самолетов «Ан» 
на мировой рынок. В числе таких 
проектов – создание нового транс-
портного самолета Ан−188 на базе 
Ан−70, дальнейшая модернизация 
Ан−124−100 «Руслан», развитие 
программы легкого транспортного 
самолета Ан−132. «Мы продолжа-
ем работать в сегменте транс-
портных самолетов. Сегодня на 
Ле Бурже мы представляем новый 

Ан−178, который, мы уверены, за-
ймет достойное место на мировом 
рынке», – сказал он.

На проходящем 51-м между-
народном авиасалоне в Ле 
Бурже (Франция) украинское ГП 
«Антонов» официально представи-
ло проект перспективного транс-
портного самолета Ан-188. Самолет 
Ан-188 фактически должен пред-
ставлять переработанный самолет 
Ан-70, оснащенный вместо четырех 
винтовентиляторных двигателей 
Д-27 четырьмя двухконтурными 
турбореактивными двигателями 
(ТРДД), в качестве которых рассма-
триваются двигатели производства 
АО «Мотор Сич» - Д-436-148ФМ 
(который предполагается также ис-
пользовать на самолете Ан-178) 
или находящийся еще только в раз-
работке АИ-28. В качестве опции 
предлагается также использование 
двигателей западного производства. 
Оборудование и системы Ан-188 
должны быть «украинского и запад-
ного производства».

Самолет Ан-188, как заявляет-
ся, должен иметь максимальный 

взлетный вес 140 т и максималь-
ную массу перевозимого груза 
40 т. Самолет якобы будет спосо-
бен эксплуатироваться с грунто-
вых взлетно-посадочных полос 
длиной всего 3000 футов (915 м). 
Во время пресс-конференции в Ле-
Бурже 16 июня 2015 года генераль-
ный директор ГК «Укроборонпром» 
Роман Романов также сказал: 
«Президент и правительство 
Украины определили авиационный 
сектор как стратегический для без-
опасности и экономики государства. 
Поэтому одной из задач реформиро-
вания ГП «Антонов» на сегодняш-
ний день является в разы увеличить 
количество выпускаемой продук-
ции. Силами предприятия это мож-
но сделать. Первой задачей является 
выпуск в год 50 самолетов, а затем 
достичь уровня выпуска СССР - 200 
машин в год».

Транспортный самолет Ан−178 
стал одной из главных новинок 
крупнейшего авиационно−косми-
ческого салона «Ле Бурже – 2015». 
Абсолютно новый, впервые под-
нятый в воздух 7 мая, он вызвал 

большой интерес представите-
лей разных стран и иностранных 
компаний.

Как сообщает пресс-служба ГП 
«Антонов» 16 июня, в ходе авиасало-
на «Ле Бурже – 2015» ГП «Антонов» 
подписало соглашение об участии 
в  проектировании и постройке 
авиационного завода в Саудовской 
Аравии. Предполагается, что завод 
будет оснащен современным обору-
дованием, позволяющим воплотить 
новейшие авиационные технологии.

Это соглашение является пятисто-
ронним. Партнерами по программе 
являются: «Taqnia» (Королевство 
Саудовская Аравия),  УкрНИИ 
АТ, «Алтис Холдинг»  (Украина) и 
«Broetje-Automation» (Германия).

Согласно достигнутым дого-
воренностям, первым самолетом, 
постройку которого планируется 
освоить на новом авиационном ком-
плексе, станет легкий транспортный 
самолет Ан-132.

Подготовлено по материалам 
пресс-службы ГП «Антонов» и 
информационных агентств.

ГП «Антонов» представило свои самолеты на выставке в Ле Бурже
Экспозицию «АНТОНОВ» посетила официальная делегация Украины во главе с первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским, 
заместителем Министра экономического развития и торговли Русланом Коржом, а также генеральным директором ГК «Укроборонпром» Романом 
Романовым. В состав делегации вошли также представители  Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, предприятий ОПК и авиационной 
ромышленности Украины.

Наприкінці травня відбулась 
серія мітингів біля Кабінету 
Міністрів України, організато-
ром яких є Федерація профспі-
лок України та іі профспілкові 
партнери.

Мета акції – привернути увагу 
громадськості до небажання уря-
довців вести соціальний діалог з 
профспілками на належному рів-
ні, ігнорування пропозицій проф-
спілок по ключовим соціальним 
питанням тощо.

Участь у акції протесту взяли 
представники Профспілки авіа-
будівників України, які представ-
ляли Київ, Харків, Хмельниччину, 
Закарпаття. 

Перед учасниками акції виступив 
Голова ФПУ, керівник СПО 
профспілок Григорій Осовий. 

 - Ми встали на шлях справедливої 
боротьби за законні права та інтереси 
працівників, які довірили нам тут 
під стінами Кабінету Міністрів 
представляти їх права і домагатися 
гідного ставлення до людини праці, 
як того вона заслуговує своєю 
повсякденною працею, створюючи 
економічний потенціал країни, 
перераховуючи кошти в Державний 
бюджет в т.ч. на утримання влади, на 
забезпечення соціального добробуту 
і миру в нашій країні, - виголосив 
профспілковий лідер.

 Боротьба – це складна річ. 
Ми довго мовчали, враховуючи 
ситуацію, яка склалася в країні. 
Дійсно, було надзвичайно складно, 
коли розпочалися військові дії на 
Сході, коли країна знаходилася в 
хаосі, і не було політичної єдності. 
На сьогодні влада працює вже 
більше, ніж рік і має демонструвати 
результати ефективності своєї 
діяльності народу.

Як представники працівників, 
ми зазначаємо, що не бачимо жод-
них позитивних зрушень. Ми 
втратили за минулий рік 1млн. 200 
тис. робочих місць. Кожна сім’я з 
тих мільйонів стала жебрацькою. 

Ми втратили зарплату внаслідок 
девальвації гривні і інфляції - нас 
відкинуто до рівня 2007 року. Більш 
того, йде ігнорування реального 
конструктивного соціального 
діалогу, коли профспілки і Уряд 
мають сідати за стіл перемовин і 
вирішувати проблеми підвищення 
зарплат, забезпечення соціальних 
гарантій і створення робочих місць.

Уряд навіть заліз до кишені 
пенсіонерів, які через жалюгідні 
пенсії змушені захищати себе на 
фронті праці. За рік на робочих місцях 
ми втрачаємо півтисячі життів, 10-
12 тис. працівників стають каліками 
внаслідок нестворення належних 
умов праці і незабезпечення умов 
охорони праці. Що зробив Уряд? 
Він заборонив державній інспекції 
праці відвідувати з перевірками 
робочі місця. Фактично цілий рік 
ця державна структура не працює. 
Цього терпіти ми не можемо і не 
повинні. Тому СПО об’єднань 
профспілок прийняв відповідальне 
рішення про вступ до колективного 
трудового спору з Урядом. Ми 
започаткували переговорний процес. 
Але він розпочинається складно 
- Уряд намагається ухилитися від 
своєї відповідальності щодо захисту 
конституційних прав громадян.

Якщо буде така пасивність і 
відверте нехтування переговорним 
процесом, ігнорування наших 
вимог, ми вимушені будемо вдатися 
до наступного кроку – вся Україна 
встане – це буде Всеукраїнський 
національний страйк, якого ще не 
було в нашій державі. Але ми не 
прагнемо до цього, профспілкові 
організації України об’єдналися в 
спільній боротьбі, - це знакова подія 
для профспілкового руху, коли ми не 
в розбраті, а в єдності будемо боро-
нити свої права і трудові гарантії. 

Нас підтримують міжнародні 
організації. Зокрема, Міжнародна 
конфедерація профспілок, яка 
висловила солідарну підтримку 
нашим діям.

Сьогодні порушується право 
на працю, це те, що гарантоване 
Конституцією, але його не має у 
наших працівників, права на зарп-
лату та гідний рівень життя – цього 
теж немає. Тому ми переконані, 
що наша боротьба є законною і 
справедливою.

Наступна наша ініціатива від 
штабу проведення акції: ми маємо 
зібрати підписи з вимогами до 
депутатських фракцій нашого 
парламенту і розпочати консультації 
з Верховною Радою, яка також має 
зробити кроки на зустріч народу.

До учасників пікету звернувся 
керівник антикризового штабу, 
заступник Голови ФПУ Сергій 
Кондрюк. Він проінформував про 
причини, через які профспілки 
були вимушені вийти під стіни 
Кабміну і повідомив, що таких 
акцій планується провести три у дні 
засідання Уряду – 3 і 10 червня.

Він зазначив, що сьогодні в 
акції беруть участь представники 
профспілкових організацій 
підприємств виробничої сфери 
і регіональних об’єднань 
профспілок, на другому етапі до 
них приєднаються репрезентативні 
профспілкові об’єднання, які входять 
до Спільного представницького 
органу профспілок, та інші 
профспілки, а учасниками третьої 
акції разом з профспілками стануть 
представники інших громадських 
організацій, які також захищають 
інтереси людей праці, ветеранів, 
афганців, чорнобильців, тому 
що антисоціальний наступ, який 
ведеться останнім часом, на жаль, 
зачепив не тільки працюючих, 
а й інших обездолених людей, - 
підкреслив виступаючий.

І закликав урядовців почути 
людей, які доведені до відчаю, 
дослухатись до їхніх найболючіших 
проблем, що вони висловлять 
з трибуни мітингу, та врешті 
решт розпочати конструктивний 
соціальний діалог, спрямований на 

поновлення конституційних прав 
трудящих, які наразі порушуються.

- Ми були поставлені перед 
вибором: або терпіти й надалі 
політику дешевої робочої сили, 
яку проводить Уряд, або розпочати 
застосовувати інші дії. Відповідно 
до закону про колективні договори 
і угоди ми використали можливість 
застосування механізмів вступу 
до національного колективного 
трудового конфлікту з Урядом і 
роботодавцями.

В країні існують джерела, - 
зазначив Сергій Кондрюк, - звідки 
можна взяти гроші, щоб вирішити 
проблеми, які наразі виникли в 
соціально-економічній сфері. Він 
наголосив, що не людина праці 
створила кризу в Україні, а ось саме 
ті, хто її створив, і мають поділитися 
з державою у цей скрутний час 
своїми статками. Профспілки 
сьогодні вийшли виключно з метою 
захистити свої конституційні права, 
тому що не можна позбавляти людей 
роботи та засобів існування.

Ми хочемо щоб урядовці нас 
почули. Наші вимоги як пакет 
пропозицій від профспілок ми 
передамо КМУ і включимо 
лічильник зворотного відліку часу, 
що буде свідчити, якщо цей Уряд 
спроможний вирішувати соціально-
трудові питання, то він повинен це 
зробити . Якщо не спроможній, то 
мабуть не варто обіймати такі високі 
і відповідальні державні посади.

Виступ профспілкової активіст-
ки Людмила Скосарєва – інженер 
ДП «Антонов»: 

- Те, що сьогодні тут відбувається, 
стосується нас всіх. 24 роки в нашій 
незалежній країні знищується 
виробництво. Керманичі штучно 
банкрутують підприємства, котрі 
приносять нашій країні мільярди 
грн. в казну. Їх банкрутують, а 
потім продають за безцінь, а гроші 
переводять в офшори, набиваючи 
власні кишені.

Яскравий приклад – підприємство 

«Южмаш», яке практично доведе-
не до банкрутства. Це підприєм-
ство – справжній взірець сучасних 
технологій і наочного потенціалу. 
Воно могло би приносити славу 
Україні і гроші Проте Уряд 
позичає десятки мільярдів доларів 
США кредитів не для розвитку 
власної промисловості, не для їх 
інвестування у реальний сектор 
економіки, а на проїдання. У народа 
ніхто не питає, а чи потрібні нам 
ці кредити? Перед народом ніхто 
не звітує. А віддавати ці кредити 
доведеться нашим дітям, онукам та 
правнукам.

Так, в країні війна, але що. Країні 
не потрібне виробництво власної 
продукції? Не потрібні літаки, тан-
ки. Сучасні розробки наших вчених 
використовує увесь світ, окрім нашої 
держави. Ми обрали європейський 
вектор розвитку нашої країни, але 
європейські цінності полягають у 
тому, що влада не краде у власного 
народу і поважає закони. 

Наприклад, у Польщі природні 
ресурси, що залягають у землі 
на глибіні більше 9 метрів, на-
лежать народові, – їх не можна 
використовувати у власних 
потребах… 

Ми стали суспільством злодіїв – 
ми мовчимо, коли нас обкрадають, 
коли руйнують наші підприємства. 
Викидають нас на вулиці, не даючи 
заробити кусок хліба, коли крадуть 
наші майно і землю, але тепер 
хочуть ще протягнути закон про 
продажу землі нашої святої землі, 
окропленою кров’ю, забувши 
першопричини революції гідності, 
яка привела нинішніх керманичів до 
влади. Новий Уряд, якого ще не було 
за всі роки незалежності – він почав 
свою роботу з наруги над законом. 
Нам можна надіятись тільки на себе 
і на Бога. Тільки спільними зусилля-
ми ми можемо захистити себе і всю 
країну.

Олександр ПАЛІЙ
інтервв’ю читайте на 4 стор.

УРЯД ПОВИНЕН ПОЧУТИ ГОЛОС НАРОДУ!
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До складу комісії також 
входять заступники генерального 
директора ДК «Укроборонпром» 
Юрій Пащенко та Денис Гурак, 
заступник керівника апарату 
ДК «Укроборонпром» Андрій 
Бабіч, директор дивізіону 
авіабудування та авіаремонту 
ДК «Укроборонпром» Геннадій 
Януль та інші. Всього участь в 
роботі комісії взяли 10 членів 
комісії. Участь в роботі комісії від 
представників ЗМІ взяв головний 
редактор газети «Авіабудівник 
України». Інші ЗМІ не були 
представлені.

Варто зазначити, що це - лише 
перший етап конкурсу, під час 
якого розглядались документи 
претендентів на відповідність їх 
вимогам, затвердженим Кабінетом 
Міністрів.

На посаду директора ДП «ХМЗ 
«ФЕД» претендувало понад 10 
претендентів. Комісія не допустила 
до другого етапу конкурсу трьох з 
них.

Перед другим етапом конкурсу 
претендентам, яких до нього 
допустили, буде надана можливість 
ознайомитися з фінансовою 
документацією підприємства 
і підготувати презентацію 
розвитку підприємства. Для 
цього у претендентів буде 20 
днів. Для підготовки конкурс-
них пропозицій учасники мають 

право ознайомлюватися у строк та 
в порядку, що визначені комісією, 
з інформацією, що стосується фі-
нансово-економічного стану під-
приємства, - відомості про баланс, 
звіт про фінансові результати , 
звіт про рух коштів, звіт про влас-
ний капітал, примітки до річної 
фінансової звітності, розшифру-
вання простроченої кредиторської 
заборгованості, фінансовий план 
підприємства, звіт про інвестиції в 
основний капітал.

Сергій Пінькас зазначив, що 
кандидатура,  яку обере конкурсна 
комісія на посаду директора ДП 
«ХМЗ «ФЕД», буде обов’язково 
погоджена з Кабінетом Міністрів 
України, оскільки «ФЕД» відно-
ситься до стратегічних підпри-
ємств країни.

Серед претендентів – Олександр 
Грибанов, колишній перший за-
ступник генерального директо-
ра заводу «Авіант», Олександр 
Попов, Андрій Фадєєв, Олександр 
Пащенко, в.о. директора ДП 
«ХМЗ «ФЕД», Соловьов, ди-
ректор ______ інші. Загалом 14 
претендентів.

Олександра Грибанова для 
участі у другому етапі конкурсу 
не допустили. Причина – 
відсутність інформації про 
успішність діяльності на займаній 
посаді. Він наполягав на тому, 
що підтвердженням тому є його 

трудова книжка. До речі, з цього 
приводу між членами комісії 
розгорнулася дискусія – що 
саме вважати підтвердженням 
успішної діяльності. Більшість 
членів комісії дійшли висновку, 
що наявність записів в трудовій 
книжці про заняття претендентом 
керівних посад не може бути 
підтвердженням саме успішності 
його діяльності. Більшість 
претендентів таку інформацію 
надали комісії. Наприклад, один 
з претендентів, зазначив, що 
за час його роботи на одному 
з підприємств, рівень його 
капіталізації було збільшено у 
кілька разів.

З цього приводу, а також щодо 
самого конкурсу Сергій Пінькас 
поцікавився думкою головного 
редактора газети «Авіабудівник 
України» Олександра Палія

Тож претендентам на керівні 
посади в державних підприємствах 
слід ретельно підійти до подачі 
такої інформації. Варто зазначити, 
що це - вимога п. 10 Порядку 
проведення конкурсного відбору 
керівників суб’єктів господарю-
вання державного сектору еконо-
міки, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України №777 
від 03.09.2008р. Саме оформлен-
ня зазначеної інформації допуска-
ється у довільній формі, оскільки 
ніяких вимог щодо цього поки 

не встановлено ні КМУ, ні ДК 
«Укроборонпром».

Дуже впевнено себе відчував 
претендент Соловьов. Відразу від-
чувається, що у людини є досвід і 
вона не боїться складних запитань.

Претендент Попов має ступінь 
кандидата технічних наук, отримав 
рекомендацію від заступника 
керівника ДП «Антонов», на якому 
той пропрацював останні роки, 
а наразі вже звільнився. Сергій 
Пінькас зазначив, що такому 
гарному фахівцю не варто було 
звільнятися з ДП «Антонов», 
оскільки найближчим часом на 
підприємстві станеться зміна 
керівництва і будуть нові плани 
щодо його розвитку. І молоді 
кваліфіковані фахівці дуже 
будуть потрібні ДП «Антонов». 
Він також запропонував Попову 
розглянути можливість його 
працевлаштування в апараті ДК 
«Укроборонпром».

Претенденти Андрій Фадєєв та 
Олександр Пащенко не з’явилися 
на перший етап конкурсу. Як 
зазначив Сергій Пінькас, осо-
биста явка під час першого ета-
пу конкурсу не є обов’язковою. 
Найбільш запям’яталось, що 
у Андрія Фадєєва  в особовій 
справі крім наукового ступеня 
кандидата технічних наук є 
багато сертифікатів, патентів та 
наукових розробок. Разом з тим, 
Сергій Пінькас зазначив, що у 
претендентів Попова і Фадеєва, 
на жаль немає досвіду роботи 
керівником чи хоча б заступником 
керівника підприємства. По суті 
вони працювали керівниками 
середньої ланки.

Стосовно претендента Пащенко, 
то такий досвід  у нього є, оскільки 
останні місяці він працював 
на посаді першого заступника 

директора ДП «ХМЗ «ФЕД». В 
якості успішності своєї діяльності 
на займаних посадах Пащенко 
навів свій досвід роботи на 
підприємстві «Південмаш». Також 
керував комплексом зерносховищ.

 Стосовно успішності роботи 
на  «ФЕД», то за час роботи на 
зазначеній посаді пан Пащенко 
розпочав оптимізацію кількісного 
складу управлінського і 
виробничого персоналу до 15%. 
Зменшені витрати, збільшена 
рентабельність. На II півріччя 
заплановане підвищення 
заробітної пати. Було проведено 
заходи щодо відновлення частково 
втраченої технології обробки 
корпусних деталей та звуження 
нерентабельної кооперації, 
розпочато освоєння вузлів та 
агрегатів для бронетехніки. 

 Член комісії Юрій Пащенко – 
батько претендента - на початку 
роботи комісії подав заяву про 
конфлікт інтересів і заявив, що не 
буде брати участь у голосуванні по 
кандидатурі свого сина.

До другого етапу конкурсу, де 
претенденти мають представити 
свої плани розвитку ДП «ХМЗ 
«ФЕД», представників ЗМІ не буде 
допущено. Формальна причина – 
під час презентацій буде оголошена 
інформація, яка є конфіденційною 
або становить державну таємницю. 
Заслуховування учасників 
конкурсного відбору відбудеться 
7 липня, а результати конкурсного 
відбору будуть оприлюднені до 13 
липня пр.

Також нагадуємо, що 24 червня 
відбудеться відбір претендентів на 
посаду генерального конструктора 
ДП «Івченко-Прогрес».

Редакція газети «Авіабудівник 
України»

Розпочався відбір претендентів на 
посаду директора ДП «ХМЗ «ФЕД»
28 травня 2015р. в ДК «Укроборонпром» відбулось засідання конкурсної 
комісії щодо відбору претендентів для участі у конкурсі на заміщення 
вакантних посад  керівників державних підприємств, які входять до складу концерну. 
Серед цих підприємств - ДП «ХМЗ «ФЕД». Вів засідання комісії перший заступник 
генерального директора ДК «Укроборонпром» Сергій Пінькас. 

Анатолий Мялица, гене-
ральный директор ХГАПП*, 
Герой Украины:

- Профсоюз авиастроителей Укра-
ины является тем объединяющим 
звеном, которое дало нам возмож-
ность выстоять на протяжении 
последних 20 лет.  Дай Бог, чтобы 

25-летие Профсоюза мы отмети-
ли также все вместе, не потеряв 
предприятия и увеличивая объемы 
производства. Самое главное – мы 
должны сохранить тот потенциал, 
которые у нас есть на предприяти-
ях: это высококвалифицированные 
рабочие, инженеры, конструктора, 

технологи, летчики-испытатели, 
это те люди, которые делают для 
самолетов агрегаты, авионику и 
многое другое, без чего самолет 
летать не может. Наше предпри-
ятие всегда с уважением относи-
лось к Профсоюзу и профсоюзной 
организации на ХГАПП, всегда 

оказывали им помощь, прежде 
всего моральную. Уверен, что Про-
фсоюз авиастроителей Украины 
всегда может рассчитывать на 
Харьковское государственное 
авиационное производственное 
предприятие.

* На момент интервьюирования

Профсоюз – связующее звено отрасли
ИНТЕРВЬЮ
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В Центральном Комитете 
Профсоюза авиастроителей 
Украины (ЦК ПАУ), 
совместно с Ассоциацией 
предприятий авиационной 
промышленности Украины 
“Укравиапром”, подведены 
итоги рейтинговой оценки 
социально-экономической 
деятельности предприятий 
и организаций авиационной 
промышленности Украины по 
итогам первого квартала 2015 
года.
Победителями Рейтинга (призовые места в 
своих группах предприятий) стали:
ПО ГРУППЕ А (ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):
первое место заняло:
- Публичное акционерное обще-
ство «Мотор Сич», г. Запорожье, (Пре-
зидент – Богуслаев В.А., председатель 
первичной организации ПАУ – Труш 
М.И.); 
второе место заняло:
- Государственное предпри-
ятие «Антонов», г. Киев, (Президент 
- Генеральный конструктор - Кива Д.С., 
председатель первичной организации ПАУ - 
Гуска В.П. ) ;
третье место разделили:
- Государственное предприятие 
«Новатор», г. Хмельницкий, (директор 
– Вдовиченко А.А., председатель пер-
вичной организации ПАУ - Рыжанский 
А.Т.).
- Государственное предприятие 
«Завод 410 ГА», г. Киев, ( генеральный 
директор – Подреза С.М., председатель 
первичной организации ПАУ - Бояндин 
С.И.).
ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ):
первое место разделили: 
- Публичное акционерное обще-
ство «ФЭД», г. Харьков, (председатель 
правления – Попов В.В., председатель 
первичной организации ПАУ - Носова 
О.Ю.);
- Частное акционерное общество 

«УХЛмаш», г. Киев, (директор-пред-
седатель правления – Приходько В.Р., 
председатель первичной организации ПАУ 
– Воскобойников А.А.);
- Общество с ограниченной 
ответственностью «Металличе-
ская мебель», г. Боярка, Киевской 
обл. (директор – Соломяный М.И., 
председатель первичной организации ПАУ - 
Бекало В.В.);
третье место заняло:
- Дочернее предприятие публич-
ного АО «Мотор Сич»- Гуляй-
польский механический завод, г. 
Гуляйполе, Запорожской обл., (директор 
– Семенюта А.Н., председатель первич-
ной организации ПАУ - Деревянко В.В.);
ПО ГРУППЕ В (НАУЧНЫЕ И ПРО-
ЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ):
первое место заняло:
- Публичное АО «Научно-техни-
ческий комплекс «Электронпри-
бор», г. Киев, (председатель правления 
- генеральный директор – Дробинов 
В.П., председатель первичной организации 
ПАУ- Абрамов А.Н.);
второе место заняло: 
- Государственное предприятие 
«ГосККБ «Луч», г. Киев, (генеральный 
директор - генеральный конструктор – Ко-
ростелёв О.П., председатель первич-
ной организации ПАУ - Малый Л.И.);
третье место заняло:
- Публичное акционерное обще-
ство «УкрНИИАТ», г. Киев , (пред-
седатель правления – Кривов Г.А., 
председатель первичной органи зации ПАУ 
– Столейкова О.И.);
***
По отдельным показателям Рейтинга 
лучших результатов в I квартале 2015 году 
достигли:
а) по объемам товарной продукции (выпол-
ненных работ) на одного работающего:
- ПАО «Мотор Сич», ГП «За-
вод 410 ГА», ПАО»ФЭД», ГП 
«ГосККБ»Луч»; 
б) по уровню загрузки работающих:
- ПАО «Мотор Сич», ГП 

«Антонов», ПАО «ВАЗ», ПАО 
«ФЭД», ДчП ПАО «Мотор Сич»- 
ГМашЗ, ООО «Металлическая ме-
бель», ПАО НТК»Электронприбор, 
ГП «ХАКБ»;
 в) по сохранению (росту) численности 
работающих:
- ГП «Новатор»(+3,32%), 
ООО»ВИАЗ»(+0,68%), ГП 
«МФ «Артем»(+0,62%), ПАО 
«Мотор Сич»(+0,42%), ГП 
«ЖМЗ «Визар»(+0,14%),  
ПАО»ФЭД»(+7,47%), ЧАО «НПК 
«Днепроспецмаш»(+2,93%), 
ЧАО «УХЛмаш»(+0,76%), 
ООО»Металлическая ме-
бель» (+0,51%), ООО «Кие-
вавиапроект»(+61,9%), ПАО 
НТК»Электронприбор (+1,42%), 
ПАО «УкрНИИАТ»(+1,38%), ГП 
«ГосККБ»Луч»(0,70%); 
г) по уровню среднемесячной заработной 
платы:
- ГП «Антонов», ГП «Нова-
тор», ГП «Завод 410 ГА», ПАО 
«Мотор Сич», ПАО «ФЭД», 
ГП «ГосККБ»Луч», ПАО 
НТК»Электронприбор», ПАО 
«УкрНИИАТ», ГП «Ивченко-Про-
гресс», ГП «ХАКБ».  
***
По информации, предоставленной пред-
приятиями отрасли, задолженность по 
выплатам заработной платы, по состоянию 
на 01.04.2015 г., имели следующие пред-
приятия отрасли:
- ГП «ЗВПО», п.г.т. Дубовое (Закар-
патская обл.) (в среднем 19553,85 грн. на 
одного работающего);
- Южгипронииавиапром, г. Харьков 
(в среднем 8266,67 грн. на одного работа-
ющего);
- ХГАПП, г. Харьков (в среднем 12851,78 
грн. на одного работающего).

Отдел социально-
экономической защиты 
исполнительного аппарата ЦК 
ПАУ

Итоги Рейтинга среди предприятий
авиационной промышленности Украины

за I квартал 2015 г.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Звільнення 
батька-одинака

Я батько-одинак, виховую 5-річну ди-
тину. На роботі попередили про наступне 
скорочення. Чи має право адміністрація 
звільнити мене?

Частина 3 статті 184 Кодексу законів про 
працю України (далі - Кодекс) вказує, що не 
допускається звільнення з ініціативи влас-
ника вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, а також, відповідно до 
статті 179 Кодексу, жінок, які мають дітей 
віком до шести років, одиноких матерів при 
наявності дитини віком до 14 років або дити-
ни інваліда, крім випадків повної ліквідації 
підприємства, коли звільнення допускається 
за умови обов’язкового працевлаштуван-
ня. Обов’язкове працевлаштування зазначе-
них жінок здійснюється також у випадках їх 
звільнення після закінчення строку трудового 
договору.

Відповідно до статті 1861 Кодексу всі 
гарантії, що встановлені особам, які виховують 
малолітніх дітей без матері, поширюються 
також на батьків, які виховують дітей без 
матері, а також на опікунів (піклувальників). 
Отже, такі гарантії має і одинокий батько.

Слід зазначити, що пільги будуть поширю-
ватися не лише на вдівця, а й на батька, у разі 
тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі, у разі розлучення, коли батько 
самостійно виховує дітей, а також, коли чоловік 
усиновив дитину.

Виходячи з вищезазначеного, можна зроби-
ти логічний висновок: звільнення з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу 
батька, що виховує дитину без матері, не 
допускається, крім випадків повної ліквідації 
підприємства, установи, організації. А також, 
виходячи з статті 179 Кодексу, у разі звільнення 
одинокого батька по закінченню строку тру-
дового договору на нього теж поширюється 
гарантія обов’язкового працевлаштування.

Відділ правової роботи ВА ЦК ПАУ

Интервью с участниками 
митинга: Мария Иголкина, ин-
женер-технолог ГП «Антонов», 
профактивистка: - 

Мы пришли к зданию Кабинета 
Министров Украины, чтобы 
выразить свой протест против 
того произвола, что творит наше 
Правительство. Мы пришли сюда 
под флагами профсоюзов бороться 
за лучшую жизнь. Правительство 
должно в условиях кризиса 
снизить тарифы на коммунальные 
услуги. Ведь из-за падения 
курса гривны цены на основные 
продукты питания выросли в не-
сколько раз. Предметами роскоши 

скоро станут, а для неработающих 
пенсионеров однозначно стали – 
рис, подсолнечное масло, фрукты. 
Цены на лекарства просто 
сказочные. Как жить дальше?

Мы хотим, чтобы Правительство 
создавало нормальные условия 
для развития промышленных 
предприятий, чтобы оно помогало, 
а не мешало им функционировать. 
Будет промышленность – будут и 
поступления в бюджет, а значит и у 
пенсионеров будет за что жить. Мы 
хотим, чтобы наше Правительство 
хотя бы немного прислушивалось 
к своему народу.

Олександр Свищев,  конструктор 
ПАО «НПК «Електронприлад»:

- Мы хотим добиться 
выполнения всех тех прекрасных 
обещаний, которые давало наше 
Правительство своему наро-
ду. Но пока вместо выполнения 
обещаний, мы видим обратное – 
жизненный уровень нашего народа 
ухудшается с каждым днем. С де-
вальвацией национальной валюты 
резко выросли цены абсолютно на 
все: на продукты, обувь и одежду, 
лекарства, бытовую химию. 

Но нашему Правительству, 
очевидно, этого показа-
лось мало, поэтому еще и 
повысили, при том резко, 
тарифы на газ, электроэнергию. 
Минимальные нормы потребления 

электроэнергии снизили со 150 до 
100 кВт на семью, без учета ко-
личества проживающих в семье. 
Но это уменьшение норм в век 
научно-технического прогресса, 
абсолютно непонятно. А почему 
тогда не уменьшили до 50 или 
даже до 25 кВт? Это что, путь к 
средневековью? Да, необходимо 
экономить электроэнергию, газ. С 
этим никто не спорит. Но мы ви-
дим, как они расходуются даже 
на уровне ЖЭКов, когда освеще-
ние подъездов включено днем. А 
если посмотреть на более высокий 
уровень, то там экономия полу-
чается еще большая. На этом ев-
роинтеграция и заканчивается. 

Европейские цены, но уровень 
зарплат – африканский. У нас 
минимальная заработная плата в 
долларовом эквиваленте – самая 
низкая в Европе и странах СНГ. 
Может быть Правительству во-
обще ее людям не выплачивать, 
а сразу выдавать сухпайком? Так 
жить дальше нельзя. Мы хотим ви-
деть свет в конце длинного тонне-
ля псевдореформ. Мы хотим знать, 
когда же наконец-то мы, а если не 
мы, то хотя бы наши дети и внуки 
начнут нормально жить – без воин, 
без кризисов, без потрясений?  В 
нормальной стабильной Украине. 
И мы будем бороться за это!


