
Вертолет Ми-8т 
с дВигателяМи 
четВертой серии, 
созданныМи на 
предприятии ао 
«Мотор сич», поднялся 
на рекордную Высоту 
В 8 тыс. 250 МетроВ, 
сообщил председатель 
совета директоров ао 
«Мотор сич» Вячеслав 
Богуслаев.
«Вертолет поднялся на 
высоту 8 тыс. 250 метров. 
Это рекордная высо-
та была взята для того, 
чтобы показать возмож-
ность старых вертолетов 
с новыми двигателями», 

- сказал Богуслаев на 
авиакосмическом салоне 
«авиасвит-2012» в киеве, 
передает «интерфакс».
по его словам, замена на 
старых вертолетах Ми-8т 
двигателей тВ2-117 на 
двигатели тВ3-117ВМа-
сБМ1В четвертой серии 
позволили вертолету не 
только увеличить потолок 
высоты с 6 тыс. метров 
до 8 тыс. 250 метров, но и 
одновременно увеличить 
ресурс вертолета, его 
жизненный цикл, а также 
удлинить сроки эксплуата-
ции самых массовых вер-
толетов марки «Миль».

рекордный полет вертоле-
та был выполнен в рамках 
летной программы авиа-
космической выставки 
«авиасвит-2012».

ВладиМир путин 
проВёл раБочую 
Встречу с МинистроМ 
проМышленности и 
торгоВли рФ денисоМ 
МантуроВыМ. 

В ходе встречи глава госу-
дарства поручил денису 
Мантурову подготовить 
совещание по вопросам 
развития авиастроитель-
ной отрасли.

россия планирует 
потеснить МироВых 
лидероВ аВиапроМа к 
2025 году. 

к середине следующе-
го десятилетия россия 
планирует не только со-
хранить за собой статус 
мировой авиационной 
державы, но и собира-
ется претендовать на 
лидерство в основных 
сегментах рынка. об этом 
говорится в проекте фе-
деральной целевой про-
граммы «развитие авиаци-
онной промышленности» 
на 2013-2025 годы, опубли-
кованном на официальном 

сайте Минпромторга. 

ноВый город 
населенностью 
В 60 тыс. челоВек 
Возникнет рядоМ 
с подМоскоВныМ 
ЖукоВскиМ, где 
планируется создать 
аВиационный кластер.
 
указ о создании в Жуков-
ском национального цен-
тра авиастроения (нца) 
президент Владимир пу-
тин подписал в 2008 году. 
при реализации проекта 
должно появиться около 
10000 рабочих мест. 

Розвиток і модернізація вітчиз-
няного оборонно-промислового 
комплексу є важливою складо-
вою реформування Збройних 
Сил України. Про це Президент 
України Віктор Янукович сказав 
під час наради з питань розви-
тку оборонно-промислового 
комплексу.

«Переоснащення наших Збройних 
Сил сучасним озброєнням, військовим 
обладнанням різних напрямків, модер-
нізація армії, реформування ЗСУ - все 
це потребуватиме нашої великої згур-
тованої роботи», - наголосив Глава дер-
жави.

Президент зазначив, що кожне з 
підприємств ОПК потребує розробки 
окремого плану розвитку або реструк-
туризації.

Віктор Янукович особливо наголо-
сив на важливості планування і що-
річного збільшення оборонного замов-
лення. У цьому контексті він відзначив 
необхідність розвитку реального секто-
ру економіки та вироблення нових під-
ходів у промисловій політиці.
 
За інформацією прес-служби 
Президента України

ЄднайМося І  шануйМося,  Бо В спІльностІ  та ВзаЄМопорозуМІннІ  -  наша сила!
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Президент наголошує на 
важливості модернізації 
оборонно-промислового комплексу як 
складової реформування ЗСУ

14-15 листопада п.р. заплановано засі-
дання ЦК ПАУ.
Під час засідання будуть розглянуті на-
ступні питання:
— про проект Галузевої Угоди на 2013 
рік та позицію ПАУ на колективних пе-
реговорах по укладенню Галузевої Угоди 
та колективних договорів;
— про внесення змін і доповнень до Ста-
туту ПАУ; 
— про план роботи та кошторис ЦК ПАУ 
на 2013 рік.
До участі в засіданні запрошуються чле-
ни ЦК ПАУ та голови ПО ПАУ. 

события и комментарии

19 жовтня поточного 
року у Будинку спілок 
відбулась зустріч 
профактиву столиці з 
головою Київської міської 
державної адміністрації 
Олександром Поповим. 

Участь у зустрічі взяли Голова 
ФПУ Юрій Кулик, голова Ки-
ївської міської ради профспілок 
Валентин Мельник, Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, голови ПО 
ПАУ на київських підприємствах, 
профактив підприємств інших 
галузей.

Від авіабудівників столиці з про-
мовою виступив голова ПО ПАУ 
у ДАХК «Артем» Олександр 
Кельїн, який наголосив на тому, 
що авіабудівна галузь в столиці 
представлена досить серйозними 
потужними підприємствами та 
установами, такими як ДП «Анто-
нов», СЗ «Антонов», ДАХК «Ар-
тем», НТК «Електронприлад», ДП 
«Завод 410 ЦА» тощо. Він звернув 
увагу Олександра Попова на те, що 
у затвердженій Стратегії розвитку 
Києва до 2025 року промисловість 
не є серед пріоритетних напрямків 
розвитку столиці.

Також не є втішною перспек-
тива переносу промислових під-
приємств за межі столиці. І не 
тому, що це є невірне вирішення 
екологічних проблем столиці. А 
насамперед тому, що такий пере-
нос підприємств може призвести 
до того, що на новому місці за-
води просто не запрацюють – їх 
не стане. Зараз у держави немає 
таких можливостей як раніше, от 
так взяти і просто перенести під-
приємство в інше місце. Це ж які 
ресурси потрібно задіяти! Зараз ні 
місто, ні держава з таким завдан-
ням просто не справляться. А що 
вже говорити про підприємства? В 
той же час в територіальній угоді 
Києва сказано, що соціальні парт-
нери беруть на себе зобов’язання 
підтримувати виробництво і збе-

регти науково-промисловий по-
тенціал Києва. 

Олександр Кельїн подякував 
Олександру Павловичу за те, що 
він дотримався своєї обіцянки і 
відвідав низку підприємств Киє-
ва, у т.ч. ДП «Антонов» і ДАХК 
«Артем».

В свою чергу Олександр По-
пов зазначив, що особливо важ-
ливо, що в такий складний період 
адміністрація та профспілковий 
комітет змогли зберегти трудовий 
колектив підприємства.

Олександр Кельїн зазначив, 
що ДАХК «Артем» не просить 
дати йому бюджетні гроші. Ні, ар-
темівці готові заробити ці гроші, 
вони просять дати роботу, дати за-
мовлення. Він звернувся до глави 
КМДА з пропозицією розміщува-
ти міські замовлення на підприєм-
стві. Ліфти, підйомники для людей 
з обмеженими можливостями, ме-
дичну техніку і багато чого ДАХК 
«Артем» може виконати!

Олександр Кельїн привітав 

слова Олександра Попова про 
«жорстке перенаправлення коштів 
на фінансування міських замов-
лень на промислових підприєм-
ствах». Він висловив сподівання, 
що такі замовлення отримають і 
підприємства авіабудування.

Під час своєї промови Олек-
сандр Дмитрович наголосив на 
важливості підготовки кадрів для 
підприємств столиці. Важливо 
відновити і надалі розвивати сис-
тему профтехнавчання у столиці. 
Не тільки навчання, але і закрі-
плення кадрів на підприємствах 
через надання гідної зарплати, 
житла та перспективи кар’єрного 
зростання.

ДАХК «Артем» просила надати 
майданчик для будівництва жит-
ла. Голова КМДА надав відповід-
ні доручення. Але вони викону-
ються без особливого ентузіазму 
-  пропонують землі, де завідомо 
неможливо почати будівництво 
будинку.

Олександр Кельїн також звер-
нувся до Голови КМДА з про-
ханням допомогти у вирішенні 
питання погашення заборгова-
ності із виплати заробітної плати 
працівникам ДАХК «Артем». Три 
місяці у центрі Києва на успішно 
працюючому підприємстві не ви-
плачують заробітну плату праців-
никам. А чому? З одного боку під-
приємству заборгувала Індія чи-
малі кошти: індійська сторона не 
довіряє фінансовій системі Украї-
ни і тому не хоче фінансувати ви-
конані роботи. А це 100 млн дола-
рів США. Це не проблема підпри-
ємства чи профкому, це проблема 
міждержавних відносин. З іншого 
боку, держава не повернула і досі 
«Артему» 29 млн грн. ПДВ. Де ж 
обіцяне автоматичне повернення 
ПДВ? А заборгованість по зарпла-
ті менша за неповернуте ПДВ!

Тут варто зазначити, що Голова 
КМДА не може розпорядитися по-
вернути ПДВ або попросити Індію 
погасити борги. Разом з тим ми 
маємо приклад з ХДАВП, де ке-
рівництво міста Харкова і Харків-
ської області регулярно направляє 
листи і звернення до Президента 
і Уряду з проханням допомогти 
ХДАВП. А могло б і не направ-
ляти, підприємство ж державне, 
не комунальне. А от працівники 
ХДАВП – мешканці Харкова і від 
того як вони живуть залежить ба-
гато що. Тож Олександр Кельїн і 
попросив Олександра Павловича 
Попова задіяти увесь свій вплив 
для розв’язання проблем ДАХК 
«Артем».

В свою чергу Олександр Попов 
пообіцяв, що питання артемівців 
розгляне окремо, враховуючи всю 
ступінь його складності. 

Будемо сподіватися, що голос 
артемівців буде почутий і завдяки 
Олександру Попову.

Олександр Палій,
Член Громадської Ради 
при КМДа

Олександр Попов зустрівся з профактивом столиці
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У зв’язку із прийняттям Закону 
України «Про громадські 
об’єднання» виникло чимало 
запитань щодо впливу його норм 
на діяльність профспілкового 
руху в Україні (зокрема щодо 
засновників, реєстрації, 
майнових інтересів тощо).

Законом України «Про громадські 
об’єднання», який вводиться в дію з 1 січ-
ня 2013 року, встановлено загальні правові 
та організаційні засади реалізації права на 
свободу об’єднання, порядок утворення, 
реєстрації, діяльності та припинення гро-
мадських об’єднань. При цьому визначено 
(частина третя статті 2), що «особливості 
регулювання суспільних відносин у сфе-
рі утворення, реєстрації, діяльності та 
припинення окремих видів громадських 
об’єднань можуть визначатися іншими 
законами».

Щодо профспілок, то особливості право-
вого регулювання, засади створення, орга-
нізаційну побудову, їх права та гарантії ді-
яльності визначені у Законі України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності», який базується на нормах 
Конвенції МОП  № 87 про свободу асоці-
ації і захист права на організацію. Зазначе-
на Конвенція гарантує працівникам право 

створювати свої профспілкові організації, 
самостійно визначати їх статус, структуру, 
регламенти тощо.

Державна реєстраційна служба Украї-
ни – головний орган у системі центральних 
органів виконавчої влади з питань реаліза-
ції державної політики у сфері державної 
реєстрації (легалізації) об’єднань громадян 
та інших громадських формувань у відпо-
віді на  офіційний запит Федерації профспі-
лок України підтвердила:

Закон України «Про громадські 
об’єднання» не містить положень, які 
б визначали, що сфера його діяльності 
поширюється на правовідносини у сфері 
утворення, реєстрації діяльності та при-
пинення професійних спілок.

З огляду на зазначене, Державна реє-
страційна служба України вважає, що 
ці правовідносини визначаються Законом 
України «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності».

З метою уникнення можливого вільно-
го тлумачення норм Закону про громадські 
об’єднання Федерація профспілок України 
направила до Кабінету Міністрів України 
ФПУ пропозиції щодо закріплення на 
законодавчому рівні чіткого визначення 
сфери його застосування у частині застосу-
вання щодо професійних спілок, їх органі-
зацій та об’єднань.  

Відповідно до статті 64 Господарсько-
го кодексу України підприємству надано 
право самостійно визначати свою органі-
заційну структуру, встановлювати кіль-
кість працівників і штатний розпис. Тобто 
роботодавець може зменшити чисельність 
працівників певного фаху і кваліфікації, а 
також скоротити посади, звільнити праців-
ників.

Незвільнені від виробничої діяльнос-
ті члени виборних органів Профспілки є 
штатними працівниками підприємства, 
тому вони можуть «попасти під скорочен-
ня».

Разом з тим, стаття 41 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності» та стаття 252 Кодексу зако-
нів про працю передбачає ряд гарантій для 
здійснення членами виборних органів своїх 
функцій. 

Зокрема, на звільнення працівника - чле-
на виборного профспілкового органу під-
приємства власник зобов'язаний, крім 
додержання загального порядку, дістати 
попередню згоду органу, членом якого є 
працівник, а також вищестоящого органу 
Профспілки.

Процедура отримання згоди виборного 
органу Профспілки на звільнення визначе-
на у ст.43 КЗпП. Аналогічно, із дотриман-
ням всіх строків роботодавець зобов'язаний 
отримати згоду на звільнення працівника-
члена профкому у вищестоящого органу 
Профспілки - Президії ЦК ПУ.

Деякі правила щодо надання згоди:
1. З поданням до Президії ЦК Профспіл-

ки може звертатися посадова особа підпри-
ємства, яка має право на прийняття та звіль-
нення працівників;

2. Подання має бути у письмовій формі 
та обґрунтованим, повинно містити роз-

горнуту мотивацію, описувати усі фактичні 
обставини, які послужили причиною звіль-
нення;

3. Подання розглядається Президією ЦК 
ПАУ у присутності працівника (ч3 ст. 43 
КЗпП); 

4. Засідання Президії ЦК Профспілки, що 
розглядає питання звільнення, вважається 
правомочним, якщо в ньому бере участь 
більш як половина членів Президії.

Звертаємо увагу, що згоду профкому 
та вищого органу Профспілки необхідно 
отримати завчасно з дотриманням строків 
передбачених у статті 43 КЗпП.

Каріна ПлахОВа, відділ правової 
роботи Ва ЦК ПаУ 

Працюємо відповідно до Закону про профспілки

? Чи може керівник 
підприємства 
звільнити члена 
профкому у зв'язку із 
скороченням штату 
(п.1 ст40 КЗпП)?

Слід пам’ятати!!!

З ч.2 ст. 252 КЗпП випливає, 
що одержання згоди 
профспілкового органу 
обов’язкове при звільненні 
члена виборного 
профоргану з будь-якої 
підстави.

Це правило підлягає безумовному 
виконанню при розірванні трудо-
вого договору з ініціативи власника 
(не лише з підстав, передбачених ст. 
40, 41 КЗпП, але й за іншими підста-
вами). Немає підстав ігнорувати це 
правило і при розірванні трудового 
договору з ініціативи працівни-
ка, а також за згодою сторін, після 
закінчення строку трудового дого-
вору, у порядку переведення. Однак 
при припиненні трудового договору 
з інших підстав додержання цього 
правила неможливо. Це стосується, 
зокрема, звільнення працівника з 
підстав, передбачених п. 3 (призив  
на військову службу), п.7 (набрання 
законної сили вироку суду) статті 36 
КЗпП.

юридична консультація

4 октября текущего года на ГП 
«Завод 410 Гражданской авиации» 
состоялась передача очередной, 
на этот раз уже четвертой, партии 
модернизированных самолетов 
Ан-32 ВВС Индии. Еще 10 самоле-
тов находятся на модернизации на 
территории завода.

Каждый выполненный в срок этап заказа 
для работников завода – всегда праздник. 
Ведь это знак для других Заказчиков – раз-
мещайте свои заказы, и они будут выполне-
ны вовремя!

Генеральный директор ГП «Завод 410 
гражданской авиации» Сергей Подреза вы-
ступил с приветственным словом и пожелал 
индийским пилотам, чтобы им всегда сопут-
ствовала удача. 

Украинская и индийская стороны обменя-
лись памятными подарками.

Однако завод живет не только благодаря 
выполнению индийского заказа. Выполняет 
он и другие заказы, прикладывается немало 
усилий для расширения возможностей пред-
приятия.

Сергей Бояндин, председатель ПО ПАУ 
на ГП «Завод 410 ГА», говорит, что в теку-
щее время завод, помимо модернизации Ан-
32 для ВВС Индии, выполняет капитальные 
ремонты и продления ресурсов  самоле-
там Ан-24,     Ан-26, Ан-32; контрольно-
восстановительные работы на Ан-72, Ан-74. 

Производит наружную покраску воздушных 
судов различных типов. Ремонт двигателей 
Д-36.

Большое значение уделяется освоению 
новой техники. В настоящее время идет 
освоение ремонта и модернизации вертоле-
тов Ми-8. В результате такого ремонта вер-
толет не только получит летную годность 
,но и благодаря установленным новым, со-
временным двигателям ТВ-3-117ВМА СБМ, 
которые выпускает «Мотор Сич», значи-
тельно улучшатся его летно-технические 
характеристики. Потребность в вертолетах 
растет, и мы считаем это направление рабо-
ты перспективным.

На этапе освоения в двигательном произ-
водстве ремонт вспомогательных силовых 
установок РУ-19А-300, ТГ-16., которыми 
оснащаются самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-32. 

Выполнение этих работ позволит расширить 
спектр услуг по ремонту самолетов, прохо-
дящих ремонт на заводе, сделает предприя-
тие более привлекательным для Заказчика.

Близка к завершению работа по серти-
фикации производства по требованиям 
стандарта PART- 145. Получение такого 
сертификата позволит производить ремонт 
и техобслуживание авиатехники, эксплуати-
рующейся в Европе, значительно расширит 
возможности предприятия.  

александр Палий

ГП «Завод 410 ГА»: заказы выполняются в срок

Станом на 1.09.2012 р. колективні до-
говори діють (укладені або уточнені) 
на переважній більшості підприємств 
нашої галузі. Разом з тим, на деяких 
підприємствах діючих колективних до-
говорів взагалі немає, що є порушен-
ням чинного законодавства та Галузевої 
Угоди. Це такі підприємства галузі:

- дп“ндц “Вертоліт”, смт. Примор-
ський, АР Крим; 
- дп “зВВо”, смт. Дубове, Закарпат-

ської області;
- дп “дкБ азп”, Київської області;

- атзт «авіоніка», м.Київ.

Відділ соціально-економічного 
захисту Ва цк пау

Колдоговір має бути у кожного підприємства!

сергей подреза

сергей Бояндин



10 октября коллектив ГП 
«ХМЗ «ФЭД» в торжествен-
ной обстановке отметил 
свой профессиональный 
праздник — День маши-
ностроителя. К этому дню 
были подведены итоги 
работы за третий квар-
тал и итоги выполнения 
коллективного договора, 
а также итоги трудового 
соперничества и итоги про-
шедшего конкурса профес-
сионального мастерства на 
звание «Лучший молодой 
рабочий».

Поздравить наш коллектив с 
праздником приехал мэр Харькова 
Г.А. Кернес и народный депутат 
Украины В.В. Писаренко.

Открывая торжественную часть 
праздника, директор завода А.А. 
Жданов подчеркнул, что наш кол-
лектив участвует в программе ре-
форм, которые проводят президент 
Украины и Кабинет министров. И в 
перспективе перед    «ФЭДом» стоят 

очень большие задачи. Про-
фессиональный праздник — 
День машиностроителя фэ-
довцы встретили достойно. 
За девять месяцев текущего 
года темп роста товарной 
продукции составил 102 %, 
реализация составила тоже 
102%. Производительность 
труда выросла на 4 %, зар-
плата на 8 %. Средняя зар-
плата по заводу составляет 
4130 гривен, это одна из вы-
соких зарплат в Харькове. 
И наша задача, как сказал 
А.А. Жданов, ее постоянно 
повышать, чем  мы и будем 
заниматься. 

Александр Андреевич по-
благодарил трудящихся за 
их самоотверженный труд, пожелал 
людям здоровья и успехов в труде.

«Я с удовольствием прихожу 
в ваш трудовой коллектив, пото-
му что здесь работают серьезные, 
ответственные и опытные люди. 
Когда в период конверсии ни-
кто не знал, что будет дальше, вы 
определили путь дальнейшего раз-
вития завода и нашли свою нишу 
на авиационном рынке, - сказал, 
обращаясь к трудовому коллективу 
нашего предприятия мэр Харькова 
Г.А. Кернес. - Здесь кипит трудо-
вая жизнь, формируются характе-
ры, определенная среда, а когда вы 
выходите за проходную, вас ждет 
быт, который обязаны вам создать 

власти разного уровня, но прежде 
всего - городская власть. Хочу ска-
зать вам спасибо за ваше терпение, 
за ваше желание сделать наш город 
лучше, за ваше стремление  сде-
лать Харьков передовым центром 
отечественного машиностроения. 

Каждому из вас и вашим семьям 
желаю счастья, здоровья и благопо-
лучия, заслуженной оплаты труда 
и уверенности в завтрашнем дне. 
Спасибо за ваш труд».

К поздравлениям присоединился 
народный депутат Украины В.В. 
Писаренко. В своем обращении к 
заводчанам он сказал: «Сегодня 
мы живем в непростое время, по-
тому что потенциал, который был у 
Харькова, у Украины еще во время 
Советского Союза, к сожалению, во 
многом утерян. Но у нас остались 
профессиональные кадры, а это 
значит, что возрождение начнется 
с того места, где есть потенциал. 
Огромным потенциалом обладает 
Харьков. Город должен стать осно-

вой строительства индустриальных 
парков и технопарков. Именно для 
этого сегодня создаются законы, 
способные обеспечить приход в 
регион капитала. Чтобы те уни-
кальные технологии, которые есть 
на «ФЭДе», не оставались нереали-
зованными. Важно, чтобы Украина 
двигалась вперед благодаря таким 
предприятиям, как «ФЭД». Я же-
лаю всем работникам завода тепла 
и уюта в домах, и чтобы завод всег-
да оставался в передовых рядах 
украинской экономики».

Г.А. Кернес и В.В. Писаренко 
вручили награды работникам на-
шего предприятия. За высокий 
профессионализм, значительный 
вклад в развитие отечественного 
авиастроения, многолетний добро-
совестный труд и в честь профес-
сионального праздника Дня маши-
ностроителя Украины Почетной 
грамотой исполкома Харьковского 
городского совета наградили то-
каря 16 цеха А.Л. Пасечника, пру-
жинщицу11 цеха В.И. Сиренко. 
Благодарность от Харьковского го-
родского головы получили началь-
ник 12 цеха С.В. Даньшин, токарь 
12 цеха С.В. Ярмак.

Также за высокий профессио-
нализм, значительный личный 
вклад в развитие отечественного 
авиастроения, многолетний добро-
совестный труд и в честь Дня ма-
шиностроителя Украины Почетной 
грамотой областной государствен-
ной администрации награждена  
ведущий инженер-технолог ОГТ. 
Л.Н. Холомеева.

Благодарности главы Харьков-
ской облгосадминистрации  удо-
стоен А.В. Белокопытов, сдатчик 
готовой продукции 22 цеха. 

Памятные знаки «Почетный 
авиастроитель Украины» вручены: 
слесарю механосборочных работ 
12 цеха Г.Г. Галушко, заместителю 
начальника 31 цеха Ю.П. Зуеву, за-
местителю главного технолога за-
вода В.Н. Музыченко, начальнику 
АХО Н.А. Стасенко, электроэро-
зионисту ИП-17 А.Я. Фесюн.

Почетными грамотами ЦК ПАУ 
награждены: доводчик-притирщик 
12 цеха С.И. Волошин, контролер 
качества 13 отдела (31 цех) В.Ф. 
Савинцева, ведущий инженер 14 
отдела О.В. Кокина. 

Почетными грамотами Объеди-
нения профсоюзов Харьковской 
области награждена контролер 
качества 13 отдела Н.И. Здор и на-
чальник учебно-производственного 
участка А.А. Кошаров, которые 
внесли большой вклад в профсоюз-
ную работу завода. 

Более ста заводчан решением ад-
министрации и профкома премиро-
ваны за добросовестный труд.

Под бурные аплодисменты фэ-
довцев  директор завода А.А. Жда-
нов, начальник производства Ю.С. 
Дорошенко и председатель совета 
молодежи И. Величко на празд-
ничном вечере наградили молодых 
рабочих, занявших призовые места 
в конкурсе профессионального ма-
стерства. Вместе с победителями 
и призерами конкурса на звание 
«Лучший молодой рабочий» на 
сцену вышли лучшие наставники 
молодежи, которым вручили де-
нежные премии.

Завершился вечер праздничным 
концертом и дискотекой.

инна ПиДЯК, главный редактор 
газеты «Фэдовец»
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День машиностроителя

Мэр харькова г.а. кернес

Мэр харькова г.а. кернес и народный депутат украины В.В. писаренко 
вручают Благодарность городского головы токарю 12 цеха  е.В.  ярмаку

народный депутат украины В.В. писаренко 
награждает пружинщицу 11 цеха В.и. 
сиренко почетной грамотой исполкома 
харьковского горсовета

директор завода а.а. Жданов и председатель профкома В.т. тындик вручают 
нагрудный знак «почетный авиастроитель украины» начальнику ахо н.а. 
стасенко

победители и призеры конкурса профессионального мастерства на звание 
«лучший молодой рабочий» вместе с директором завода а.а. Ждановым

директор завода а.а. Жданов и председатель профкома В.т. тындик вручают 
зам. начальника 31 цеха ю.п. зуеву нагрудный знак «почетный авиастрои-
тель украины»

праздничная атмосфера вечера



азбука профактивиста

аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-
using) использование внешнего источника/ре-
сурса) — передача организацией на основании 
договора определённых бизнес-процессов или 
производственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в соот-
ветствующей области. В отличие от услуг сервиса 
и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, 
случайный характер и ограниченных началом и 
концом, на аутсорсинг передаются обычно функ-
ции по профессиональной поддержке беспере-
бойной работоспособности отдельных систем и 
инфраструктуры на основе длительного контракта 
(не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса яв-
ляется отличительной чертой аутсорсинга от раз-
личных других форм оказания услуг и абонентско-
го обслуживания.

аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — 
«штат») — вывод сотрудника за штат компании-
заказчика и оформление его в штат компании-
подрядчика, при этом он продолжает работать 
на прежнем месте и выполнять свои прежние 
обязанности, но обязанности работодателя по 
отношению к нему выполняет уже компания-
подрядчик.

Компания-аутстаффер предоставляет сотруд-
ников требуемой квалификации и несет ответ-
ственность за качество выполняемых персоналом 
услуг, если качество клиента не устраивает, пер-
сонал будет заменен на другой требуемой квали-
фикации.

Аутстаффинг возник в западных странах в 
1970-е годы во время экономического спада. 

От редакции:  В следующем номере газеты 
читайте о последствиях аутсорсинга и аутстаф-
финга для работников и для Профсоюза.
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ПАО «Днепропетровский агрегатный завод» www.aodaz.com.ua 
ПрАО «НПК «Днепроспецмаш» http://dsmash.com
СМЗ ПАО «Мотор Сич» www.smz.donetsk.ua 
ПАО «Точприбор» www.tochprilad.com 
ПАТ «Мотор Сич» www.motorsich.com 
ГП «Ивченко-Прогресс» www.ivchenko-progress.com
ООО «Металеві меблі» http://metal-mebli.com.ua/
ХГАПП www.ksamc.com 
ГП «ХМЗ «ФЭД», Корпорация «ФЭД» www.fed.com.ua
ПАО «Волчанский агрегатный завод» www.vza.com.ua
ГП «Новатор» www.novator-tm.com 
ГП «Красиловский агрегатный завод» www.kaz.km.ua
ГП «Антонов» www.antonov.com 
ГАХК «Артем» www.artem.ua 
КП «Радиоизмеритель» www.ri.kiev.ua  
ГП «Завод 410 ГА» www.arp410.kiev.ua 
ГП «МФ «Артем» www.mf-artem.kiev.ua 
ГП «ГосККБ «Луч» www.luch.kiev.ua
ПАО «НТК «Электронприбор» www.electronprylad.com.ua 
УкрНИИАТ www.ukrniat.com
ЧАО «УХЛ-МАШ» http://uhl-mash.com.ua/

Сайты предприятий нашей отрасли

Сила профспілок – в єдності позицій та думок
15 жовтня у Федерації 
профспілок України 
відбулось засідання 
Спільного представницького 
органу репрезентативних 
всеукраїнських об’єднань 
профспілок на національному 
рівні. Його вів Голова СПО 
об’єднань профспілок, Голова 
ФПУ Ю.М.Кулик.

На початку засідання Ю.М.Кулик 
зачитав листа від Голови Спільно-
го представницького органу сторони 
роботодавців на національному рівні 
Д.В.Фірташа, у якому, зокрема, го-
вориться: «Вважаємо, що консоліда-
ція репрезентативних всеукраїнських 
об’єднань профспілок на національно-
му рівні позитивно вплине на розвиток 
соціального діалогу в Україні, подаль-
шу конструктивну роботу соціальних 
партнерів над актуальними питаннями 
продуктивної зайнятості та зміцнення 
ринку праці, посилення ролі профспі-
лок та їх об’єднань у громадянському 
суспільстві України».

Під час заходу було обрано заступ-
ника Голови ФПУ Г.В.Осового першим 
заступником Голови СПО об’єднань 
профспілок. 

Учасники засідання затвердили По-
ложення про Мандатну комісію СПО 

об’єднань профспілок та її складу. 
Очолив її Голова Об’єднання всеукра-
їнських альтернативних профспілок 
а.і.Широков, його заступником об-
рано Голову профспілки машинобудів-
ників та приладобудівників України 
а.В.Кубраченка.

Було також затверджено Регла-
мент та Положення про Секретаріат 
СПО, розглянуто питання про пози-
цію СПО об’єднань профспілок щодо 
питань подальшого розвитку системи  

загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування, про позицію 
щодо внесення змін до Закону України 
«Про громадські об’єднання», про до-
повідь Національного інституту страте-
гічних досліджень «Про стан розвитку 
громадянського суспільства в Україні».

Участь в роботі СПО взяв Голова 
Профспілки авіабудівників України 
Ярема Жугаєвич.

За інформацією ФПУ

Протягом жовтня та листопада 
поточного року Федерація 
профспілок України проводить 
фотоконкурс  «За гідне життя 
людини праці!». 

Метою фотоконкурсу є широке ви-
світлення професійної діяльності пра-
цівників різних спеціальностей, віко-
вих категорій, пропагування безпеч-
них і здорових умов праці, діяльності 
профспілок, спрямованої на захист 
конституційних прав та свобод членів 
профспілок. 

Участь у фотоконкурсі може взяти 
кожен, хто захоплюється фотографі-
єю та бажає підготувати фотороботу 
відповідно до його тематичної спря-
мованості, вимог до виготовлення та 

оформлення робіт. 
Учасники  фотоконкурсу  мають  на-

діслати  свої фотороботи в електро-
нному вигляді до 20 листопада  2012  
року інформаційно-аналітичному 
центру ФПУ на  адресу media@fpsu.
org.ua з позначкою «на фотоконкурс» і 
при цьому вказати повну  поштову  та  
електронну  адресу, прізвище, ім’я, по 
батькові та контактний телефон автора 
фотороботи.

Експозицію фотовиставки кращих 
фоторобіт буде оформлено у фойє Бу-
динку спілок до 6-го засідання Ради 
ФПУ, а також розміщено у фотовітри-
нах Профінформу, на  офіційному веб-
порталі ФПУ та надруковано в газеті 
«Профспілкові  вісті».

Переможці фотоконкурсу відзнача-

ються  Подякою Голови ФПУ та гро-
шовими винагородами:
І місце – одна премія 1500 грн.;
II місце – одна премія 1000 грн.;
III місце – дві  премії по  500 грн. 

Нагородження  переможців  прово-
дитиметься у грудні 2012 року.

Інформація про результати фото-
конкурсу оприлюднюється у газеті  
«Профспілкові  вісті»  та розміщується  
на  офіційному  веб-порталі ФПУ.

За додатковою інформацією слід 
звертатися до Анатолія Лисенка за  те-
лефоном – (044) 278-17-37.

Закликаємо всі первинні організації 
ПАУ взяти активну участь у цьому фо-
токонкурсі!

Редакція газети «аУ»

до уваги профактиву!

По многочисленным 
просьбам наших 
читателей публикуем 
список веб-сайтов 
предприятий нашей 
отрасли, которые 
редакции удалось 
найти с помощью 
поисковых систем 
Google и Yandex. 

Заслуживает внимание 
тот факт, что такие сайты 
представлены в глобальной 

сети, и каждый желающий 
может узнать о соответ-
ствующем предприятии, а 
на некоторых сайтах даже 
и о профсоюзной организа-
ции предприятия. Надеемся, 
что профсоюзная страничка 
вскоре будет на каждом сай-
те. 

Если по каким-то причи-
нам сайт Вашего предпри-
ятия не попал в указанный 
список, обязательно сооб-
щите нам об этом.

У каждого руководи-
теля предприятия теперь 
появилась еще одна воз-
можность сравнить сайт 
своего предприятия с сай-
тами коллег и сделать 
необходимые выводы. Со-
гласитесь, что если мы го-
ворим о том, что авиастрое-
ние – высокотехнологичная 
отрасль и при этом не ис-
пользуем возможности гло-
бальной сети, это выглядит 
довольно странно. 

Висловлюємо глибокі співчуття 
Президенту Асоціації «Укравіапром» 
Валерію Миколайовичу Шмарову, 
його рідним та близьким з приводу 
передчасної смерті доньки Катерини.

Пішла з життя найдорожча та найрід-
ніша для Вас людина. Неймовірно тяж-
ко пережити таку втрату кожному. 

Сьогодні, у цей важкий для Вас час, ми 
разом з Вами низько схиляємо голову у 
скорботі. Нехай світла пам’ять про неї 
завжди залишиться в серцях рідних та 
близьких, а Бог дасть Вам сил пережити 
цю непоправну втрату. 

Колектив Асоціації «Укравіапром»,
Центральний Комітет ПАУ, 

Редакція газети «Авіабудівник України»

Співчуття


