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За матчами, які пройшли в  ці
кавій та напруженій боротьбі, 

спостерігали численні вболіваль
ники. Переможцем турніру стала 
команда загальноосвітньої школи 
№ 3, яка й отримала почесний ку
бок, диплом та медалі першого сту
пеню. Друге та третє місця, відпо
відно, завоювали юні футболісти 
ЗШ № 6 та Білоколодязької ЗШ, які 
нагороджені дипломами та меда
лями відповідного ступеню.

Також кожен учасник цих зма
гань отримав квитки на календар
ну гру першості України з футболу 
команди «Металіст» (Харків), які 
надав футбольний клуб «Металіст» 
безкоштовно.

За інформацією профкому 
ПАТ «ВАЗ»

Лока́ут (англ. lock out, бук-
вально «замикати двері пе-
ред кимось») — тимчасова зу-
пинка роботи (або суттєве 
скорочення обсягів вироб-
ництва) під приємства робо-
тодавцем, одночасно з при-
пиненням виплати зарплати 
праців никам.

Роботодавець влаштовує ло
каут з метою вчинення тиску 

на робітників, таким чином по су
ті локаут є своєрідним страйком з 
боку роботодавця.

На Заході розрізняються два ти
пи локауту. Перший — це нас ту
пальний локаут, що використо
вується роботодавцями для на
в’язування своїх умов праці пра
цівникам (наприклад, при змі
ні умов праці), навіть якщо проф
спілки не вдалися до страйку. 
Другий тип локауту — оборон
ний. Він розглядається як реакція 
роботодавця на страйк і має міс
це при відмові роботодавців від 
функціонування підприємства і, 
таким чином, узаконення неви
плати заробітної плати в тих ви
падках, коли це стало неможли
во через проведення працівника
ми страйку.

Крайньою формою локаута є 
колективне звільнення з ініціа

тиви роботодаця у зв’язку з тру
довою суперечкою, оголошенням 
страйку з боку працівників то
що — у цьому разі роботодавець 
(тобто власник і/або його пред
ставники) діють з метою попере
дити або зупинити страйк пра
цівників, перешкодити створен
ню професійної спілки або зму
сити профспілку чи страйковий 
комітет піти на поступки, напри
клад, пом’якшити свої вимоги.

Дещо іншими критеріями ке
рується власник підприємства 
(його представники) в умовах по
гіршення його фінансової лік
відності або в умовах економіч
ної кризи — локаут в такому ра
зі є способом економії і оптимі
зації витрат на підприємстві (на
приклад, реорганізація підприєм
ства), що майже завжди вилива
ється у масове звільнення робіт
ників з виробництва. Крайнім ви
падком є остаточна зупинка ви
робництва і/або ліквідація цеху, 
виробничої лінії, філії або й ціло
го підприємства.

Однією з форм боротьби на
йманих працівників з локаутом є 
організована відмова звільнених 
працівників залишити підпри
ємство, що ліквідується і само
стійне продовження роботи всу
переч оголошеному роботодав
цем локауту.

Олександр П А л і й

? У працівниці 40  календар-
них днів відпустки (24 дні — 

щорічна відпустка, 6 днів — до-
даткова відпустка за ненормо-
ваний робочий день та 10 днів — 
додаткова соціальна відпуст-
ка на дітей). Працівниця вже ви-
користала 14  календарних днів 
щорічної основної відпустки та 
10 календарних днів додаткової 
соціальної відпустки працівни-
кам, які мають дітей. Чи можна 
за решту відпустки (16 днів) ви-
платити компенсацію?

! Відповідно до частини че твер 
тої статті 24 Закону Україн и 

«Про відпустки» за  бажанням 
пра цівника частина щорічної 
від пуст ки замінюється грошо
вою ком пенсацією. При цьому 
тривалість наданих працівни
кові щорічних основної та до
даткових відпусток не повинна 
бути менше ніж 24  календар
них дні.

Згідно зі статтею 4  Закон у 
про відпустки до щорічних на-
лежать такі відпустки: осно
вна; додаткова за  роботу із 
шкідливими та важкими умова
ми праці; додаткова за особли
вий характер праці; інші додат
кові відпустки, передбачені за
конодавством. Щорічні відпуст
ки надаються за  відпрацьова
ний робочий рік, який відлічу
ється з дня укладення трудово
го договору.

Додаткова відпустка пра
ців никам, які мають дітей (ст. 
19 Закону про відпустки), нале-
жить до соціальних, а не що
річних відпусток, тому вона не 
береться до розрахунку загаль
ної тривалості наданих за від
повідний робочий рік щорічних 
відпусток.

Навіть якби роботодавець 
за хотів виплатити компенсаці ю 
за невикористану частину що
річно ї основної відпустки три
валістю 10 календарних днів і 
6 календарних днів за ненормо
ваний робочий день, коректно 
вирішити це питання неможли
во, адже щорічну основну від
пустку надають за робочий рік, 
а соціальну відпустку працівни
кам, які мають дітей, — за  ка-
лендарний рік. Тому у разі до
давання до 14 календарних днів 
щорічної відпустки 10  кален
дарних днів соціальної відпуст
ки на дітей було б не зрозуміло, 
за який же період слід вважати 
використаними 24 календарних 
дні відпустки — робочий чи ка
лендарний.

Отже, працівниця, про яку 
йдеться у запитанні, має пра-
во одержати грошову ком-
пенсацію тільки за 6 днів до-
даткової відпустки за ненор-
мований робочий день та ли-
ше за  умови використання 
24 календарних днів щоріч-
ної основної відпустки.

Каріна П л АхО В А, відділ 
правової роботи виконавчого 

апарату ЦК ПАУ

Юридична 
консультація

Абетка профактивіста

Відбувся  
футбольний  
турнір на кубок  
ПАТ «ВАЗ»

Учасники змагань

Представник команди,  
яка посіла І місце

Під час гри

Нещодавно на спортивному 

майданчику зі штучним 

покриттям відбувся традиційний 

дитячий юнацький футбольний 

турнір на кубок ПАТ «Вовчанський 

агрегатний завод», в якому взяли 

участь збірні команди шкіл міста 

та с. Б. Колодязь.

На ГП «аНтоНов» состоялось 
совещаНие УчастНиков ПроГраммы 
реГиоНальНоГо тУрбовиНтовоГо 
самолета аН‑140,
включая руководителей 
заводовизготовителей: ОАО 
«Авиакор — авиационный завод», 
Харьковского государственного 
авиационного производ ствен
ного предприятия (ХГАПП), 
представительства HESA (Иран) 
на госпредприятии, а также 
предприятийпоставщиков 
покупных комплектующих 
изделий (ПКИ).

Обсудив состояние серийного 
производства Ан140, участники 
совещания выработали ряд мер, 
направленных на повышение 
конкурентоспособности Ан140, 
в том числе за счет снижения цен 
на ПКИ и обеспечения их под
держки в эксплуатации в тече
ние всего жизненного цикла са
молета.

кабмиН включил Проект разработки 
и серийНоГо Производства На Пао 
«мотор сич» и ГосПредПриятии 
«ивчеНко‑ПроГресс» тУрбо реактив‑
НоГо двУхкоНтУрНоГо двиГателя 
(трдд) аи‑28 
для перспективных модифика
ций самолетов в Государственную 
программу развития внутренне
го производства. Предполагает
ся, что продажи двигателя соста
вят около 5,9 млрд долл.Согласно 
документу, утвержденному рас

поряжением Кабинета министров 
от 7 ноября 2012 г. № 970 госпро
грамма также предполагает вы
пуск и ремонт соответственно 
505 и 590 авиационных двигате
лей в четвертом квартале 2012го 
и в течение 2013 г.

В госпрограмму также включен 
контракт с военновоздушными 
силами Индии по ремонту и мо
дернизации самолетов Ан32. 
Этот контракт предполагает ре
монт 106 таких машин, в т. ч. 40 в 
Украине, а также налаживание се
рийного производства самолетов 
Ан70 на госпредприятии «Анто
нов» в 2013–2015 гг.

Предполагается, что включен
ные в госпрограмму внутренне
го производства проекты получат 
кредитную и экспортную под
держки.

УсПешНо завершились в ПлаНовые 
сроки стеНдовые ГосУдарствеННые 
исПытаНия виНто веНтиляторНоГо 
авиадвиГателя д‑27 
разработки ГП «Ивченко
Прогресс», предназ наченного 
для среднего военнотранс
портного самолета Ан70, серий
ное производство которого гото
вится в России и Украине, сооб
щил журналистам генеральный 
конструктор предприятия Игорь 
Кравченко.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я
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Учасники засідання Президії Цк ПаУ

ФЕДу — 85 років!

Відбулось засідання Президії ЦК ПАУ

Рада ФПУ визначилась із 
завданнями на наступний рік

Вячеслав Богуслаев 
о приоритетных задачах нового 
Правительства Украины

29 грудня 2012 року виповнюється 85 років відомому підприємству 
авіабудівної галузі — ДП «Харківський машинобудівний завод „ФЕД“».

12 грудня поточного року у Будинку спілок у м. Києві відбулось 
чергове засідання Ради Федерації профспілок України. Його учасники 
обговорили результати діяльності Федерації профспілок щодо 
соціально-економічного, правового захисту найманих працівників 
і завдання профспілкових організацій із забезпечення громадського 
контролю за додержанням трудового законодавства.

Председатель совета директоров АО «Мотор Сич», народный 
депутат Украины вячеслав богуслаев считает, что отечественному 
машиностроению необходимо дать зеленый свет. Об этом он 
сказал в интервью газете «Мотор Сич»:

Розпочавши свою історію з май
стерень дитячої трудової ко

муни ім. Ф. Е. Дзержинського, роз
ташованої на околиці столичного 
(тоді) Харкова, підприємство ста
ло сучасним центром виробництва 
великої номенклатури промисло
вої продукції, в першу чергу авіа
ційного призначення.

Першим керівником підприєм
ства став всесвітньовідомий педа
гог, письменник і громадський ді
яч Антон Семенович Макаренко. 
Науковопрактичні методики сла
ветного вихователя заклали потуж
ний потенціал трудового колекти
ву «ФЕДа». Тому федівці завжди 
ста вили перед собою чітку мету, 
прагнули бути лідерами.

Високий професіоналізм завод
чан і керівників заводу вивів «ФЕД» 
у лідери вітчизняного авіаційно
го агрегатобудування. Нині завод 
«ФЕД» — це високотехнологічне під
приємство з великими виробничи
ми потужностями. На «ФЕДі» пра
цюють висококваліфіковані кадри, 
які здатні випускати продукцію, що 
відповідає всім сучасним світовим 
вимогам.

Історичний досвід, який здобу
ли федівці, допоміг підприємству 
стабільно працювати за будьяких 
складних соціальноекономічних 
умов, які переживала Україна. Фе

дівці постійно нарощують обся
ги виробництва, загрузку вироб
ничих потужностей. Це дозволи
ло керівництву заводу регулярно 
збільшувати заробітну плату за
водчанам, яка є однією з найви
щих по галузі.

Проте «ФЕД» — це не просто ви
робництво з великим досвідом, не 
просто історія. Передусім «ФЕД» — 
це велика дружня родина, де кожен 
буде почутий. Саме тому на заво
ді функціонує потужна профспіл
кова організація — одна з найкра
щих у галузі. Завдяки постійному 
соціальному діалогу, який ведеться 
між адміністрацією та профспілко
вою організацією ПАУ, на ДП «ХМЗ 
„ФЕД“» трудовий колектив відчу
ває себе захищеним, впевнено кро
кує у майбутнє.

У цей святковий день хочемо по
бажати всім працівникам Держав
ного підприємства «Харківський 
машинобудівний завод „ФЕД“» і їх 
близьким щастя, міцного здоров’я, 
успіху і сімейного благополуччя. Хай 
ювілейний рік стане роком старту 
нових успішних проектів, точкою 
відліку нового етапу розвитку.

Зі Святом Вас, шановні колеги!

ЦК ПАУ,  
редакція газети  

«Авіабудівник України»

Від ПАУ участь в засіданні взяли 
члени Ради ФПУ: Голова ПАУ 

Ярема Жугаєвич, голова ПО ПАУ 
у АТ «Мотор Січ» Михайло Труш, 
голова ПО ПАУ у ДП «ХМЗ „ФЕД“» 
Володимир Тиндік, голова ПО ПАУ 
на  ДП «Новатор» Олександр Ри-
жанський, голова ПО  ПАУ у  ПАТ 
«Точприлад» Антоній Екшмідт, 
голова ПО  ПАУ у  ДАХК «Артем» 
Олександр Кельїн. Діловий, кон
структивний характер обговорен
ня шляхів вирішення актуальних 
питань профспілкового руху обу
мовив виступ Голови ФПУ Юрія 
Кулика.

У своєму виступі він наголо
сив, що головним досягненням ро
ку стало не  лише те, що вдалось 
збе регти Федерацію, здійснити її 
фінансовоорганізаційне зміцнен
ня, але й те, що з ініціативи Феде

рації профспілок у країні віднов
лено соціальний діалог. Подальшо
му розвитку діалогу сприяли осо
бисті зустрічі Голови ФПУ з Прези
дентом України Віктором Януко-
вичем, Прем’єрМіністром Украї
ни Миколою Азаровим, Головою 
Федерації роботодавців Дмитром 
Фірташем, спільна робота соці
альних партнерів у рамках НТСЕР.

«Завдяки активному соціально
му діалогу ми зберегли можливос
ті представництва ФПУ в роботі за
сідань Уряду, Комітету з питань со
ціальної політики та праці Верхо
вної Ради України. Голова ФПУ є 
членом Конституційної асамблеї 
та Комітету економічних реформ 
при Президентові України, — під
креслив Юрій Кулик. 

Закінчення на стор. 2

– Правительст ву, в 
пер вую очередь, 

следует принять про
грамму увеличения ра
бочих мест. А она может 
быть выполнена только 
при условии развития 
машиностроения (для 
сельского хозяйства, лег
кой промышленности 
…). И возглавить эту ра
боту должно специальное ми
нистерство. Пусть оно будет 
называться «общего машино
строения» или «высоких техно
логий». И нужно выделять этому 
министерству 10 % ВВП на разви
тие машиностроения. Кроме то
го, надо провести во всех городах 
и районных центрах ревизию то
го, что осталось, чтобы дать над
ежду людям и рабочие места мо
лодежи. Чтобы остановить масш

табную миграцию на
селения в  центральные 
города и за границу, ку
да в первую очередь уез
жают молодые люди с 
интеллектом, образова
нием, не  найдя приме
нения своим силам. Это 
позорное явление для 
страны. 

До  тех пор, пока мы 
не уделим должного внимания 
развитию машиностроения, мы 
не решим в  нашем государстве 
проблемы валютного накопле
ния, занятости, наполнения пен
сионного фонда… Надеюсь, что 
правительственный блок задач, 
связанных с развитием машино
строения, будет решаться в пер
вую очередь. 

Соб. инф.

10 грудня 2012 року, в День за
снування Профспілки авіа

будівників України, відбулось засі
дання Президії ЦК ПАУ. Вів за
сідання Голова ПАУ Ярема Жуга-
євич.

Під час засідання Президії ЦК 
ПАУ були заслухані питання стану 
укладення Галузевої Угоди авіа
ційної промисловості, підбито під
сумки спортивномасової роботи 

в ПАУ за 2012 рік, розглянуто ка
дрові питання. Президія ЦК ПАУ 
затвердила звіт про роботу ЦК 
ПАУ у  2012  році, розглянула пи
тання підбиття підсумків навчан
ня профспілкових кадрів і активу 
ПАУ у 2012 році та завдання щодо 
організації навчання у 2013 році.

Участь в засіданні Президії ЦК 
ПАУ взяв Голова Молодіжної Ради 
ПАУ Андрій Сидоров.

Перед учасниками засіданн я та
кож виступили гості, серед яких — 
Голова Комітету Верховної Ради 
України з питань праці та соціаль
ної політики ІІ скликання Юрій 
Буздуган.

Учасники засідання вручили 
пам’ятні сувеніри з нагоди 21 річ
ниці з Дня заснування ПАУ.

Олександр П А л і й

Вітаємо  
з ювілеєм!
8 грудня 2012 року у на

шої колеги — голови пер
винної організації ПАУ в До
чірньому підприємстві АТ «Мо
тор Січ» — Гуляйпольский меха
нічний завод 
Валентини 
Василівни 
Дерев’янко 
виповнилась 
ювілейна дата.

Валентина 
Василівна ко
ристується ви
соким автори
тетом на під
приємстві та у профспілково
му р усі. Люди знають її як напо
легливу, енергійну і чуйну жін
ку з великим серцем. Валенти-
на Василівна з тих людей, хто 
обов’язково допоможе, розра
дить. Саме такими і повинні бу
ти профспілковці.

Щиро вітаючи Валентину 
Ва си лівну з такою подією, ба
жаємо їй міцного здоров’я, жит
тєдайної енергії, сімейного за
тишку, успіхів в роботі.

ЦК ПАУ,  
редакція газети  
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ПодПисаНием 30 коНтракто в 
На ПоставкУ 202 самолетов 
различНых тиПов На общУю 
сУммУ 11,8 млрд долларов  
завершился в китайском горо
де Чжухае (Южный Китай) 9й 
международный авиационно
космический салон «Эйршоу 
Чайна2012».

Нынешний смотр достиже
ний мировой авиаиндус трии 
на юге Поднебесно й стал самым 
масштабным за всю историю 
проведения с 1996 года. 

В авиасалоне участвовали 
650 компаний из 39 стран и ре
гионов мира. Представлено бо
лее сотни летательных аппара
тов, треть из которых соверша
ли демонстрационные полеты.

иНдия объявила теНдер 
На ПоставкУ 56 воеННо‑
траНсПортНых самолетов 
для замеНы Устаревших 
траНсПортНиков Hawker Siddeley 
748M avro. 
«Возможная сделка оце ни  ва
ется в 2,5–3 милли арда долла
ров. Первые 16 самолетов Ин
дия планирует купить у изгото
вителя. Остальные 40 предпола
гается собрать в Индии по ли
цензии. При этом 16 из лицен
зионных самолетов должны на 
30 процентов комп лекто ваться 
запчастями местного произ
водства, а оставшиеся 24 маши
ны — на 60 процентов», — зая
вил представитель Министер
ства обороны Индии.

20 Ноября ПрезидеНт объеди‑
НеННой авиа строительНой 
корПораЦии (оао «оак») михаил 
ПоГосяН Провел рабочее 
совещаНие в оао «васо».
Одна из главных тем совещания 
касалась возможности размеще
ния на ВАСО твердого консоли
дированного госзаказа по само
летам Ан148 для госзаказчиков 
на период до 2020го года. Речь 
идет о самолетах данного типа 
в количестве не менее 20 еди
ниц для ряда госструктур. Полу
чение консолидированного за

каза по Ан148, — отметил ге
неральный директор ОАО «ВА
СО» Виталий Зубарев, — не толь
ко бы содействовало развитию 
программы Ан148, но и укре
пило бы позиции ВАСО как 
крупнейшего налогоплательщи
ка региона и одного из ведущих 
предприятий области».

российские авиастроители 
обойдУт Правила вто с Помощью 
вНешэкоНомбаНка рФ. 
Все льготные кредиты на отече
ственные самолеты пустят через 
госкорпорацию, которой власти 
компенсируют убытки. В прави
лах Всемирной торговой орга
низации такая схема не запре
щена.

С 2010 года применяетс я ме
ханизм предоставления госсуб
сидий лизинговым компани
ям на возмещение час ти затрат 
на уплату процентов по креди
там, полученным в российских 
банках в 2008–2010 годах на за
купку отечественных самолетов 
(самолеты при этом должны по
пасть в аренду российским ком
паниям). 

Субсидия приз вана обеспе
чить доступ лизинговых ком
паний к деньгам на условиях, 
«сопоставимых с [иностранны
ми] конкурентами», — 2–3 % го
довых.

ГП «аНтоНов» Готовит НовУю 
модиФикаЦию ближНе маГис‑
тральНоГо самолета аН‑148‑100, 
проект имеет обозначение Ан
148200. На Ан148100 немно
го увеличивается пассажиро
вместимость и немного «уреза
ется» дальность полета, однако 
достигается практически полная 
унификация Ф3 обоих самоле
тов и удешевляется их произ
водство. Пассажировместимость 
Ан148200 увеличивается до 89 
человек, то есть на четыре чело
века (вместо 85 человек на базо
вом варианте).

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я

Навчання — запорука успіху в роботі Соціальний  
діалог розпочато4 грудня 2012 року відбувся семінар голів цехових профспілкових організацій та профгрупоргів заводоуправління і цехів первинної організації ПАУ 

на Волочиському машинобудівному заводі АТ «Мотор Січ».

Відкрив семінар голова ПО ПАУ на 
ВМЗ Євген Васильович Сіньков.

Про роль профспілок на сучас
ному етапі, колективнодоговірне 
регулювання соціальнотрудових 
відносин розповів голова Федера
ції профспілок області Геннадій 
Харьковський.

Тему щодо реалізації пенсій
ного законодавства в області зміс
товно розкрила перший заступник 
начальника Головного управління 
Пен сійного Фонду України в облас
ті М. Ф. Квятківська.

Цікавою та корисною для проф 
активу та уповноважених по офор
мленню лікарняних листків на під
приємстві була інформація голов
ного спеціаліста відділу експерти
зи та надання матеріального за
безпечення виконавчої дирекції 
обласного відділення ФСС з ТВП 
Н. П. Даньковської по призначен
ню та виплатах матеріального за
безпечення.

Актуальні питання трудового 
за конодавства та охорони прац і 
ви світлили П. І. Іващенко — заві

ду вач відділу правової допомоги 
Фе дерації профспілок області та 
В. М. Франко — начальник держав

ної інспекції нагляду за промисло
вою безпекою та охороною праці 
територіального управління Держ
гірпромнагляду по Хмельницькій 
області.

Учасники семінару прийняли 
ак тивну участь в обговоренні ви
світлених тем, отримали змістов
ні відповіді на запитання, що їх ці
кавили.

Семінар проходив на підприємс
тві, що дало можливість охопити 
навчанням більшу кількість членів 
профактиву.

Профспілковий комітет заводу, 
учасники семінару висловлю ють 
щиру подяку голові ФПО Г. П.  Харь-
ковському, зав. відділом НКЦ «По
бужжя» З. О. Чернезі, лекторській 
групі за надання методичної допо
моги в організації і проведенні на
вчання.

людмила Н і КУл і ш е Н А, 
заступник голови профкому

Наприкінці листопада відбу
лась зустріч Міністра еко

номічного розвитку і торгів
лі України Петра Порошенка з 
керівництвом Федерації проф
спілок України та представни
ками всеукраїнських профспі
лок промислової сфери і торгів
лі. Від ПАУ участь у зустрічі взяв 
Голова Профспілки Ярема Жу-
гаєвич. За результатами зустрі
чі було визначено Першого за
ступника Міністра А. А. Максю-
ту повноважним представни
ком від Мін економрозвитку що
до ведення колективних перего
ворів з укладення міжгалузевої 
угоди та галузевих угод.

Заступник Міністра економ
розвитку О. І. Пінський визна
чений координатором роботи з 
питань формування та забезпе
чення реалізації промислової 
політики.

Міністр зобов’язав всіх сво
їх за ступників та керівників 
структур них підрозділів Мініс
терства за про вадити регуляр
ні зустрічі із представниками 
профспілок.

Олександр П А л і й

робоча президія семінару

Россия поддержала свой авиапром,  
а Украина пока думает…
Пока в Украине размышляют над тем, кто же возьмет на себя ответственность представить  
на утверждение Кабинета Министров Украины Государственную программу развития авиационной 
промышленности Украины до 2020 года, в России такую программу уже утвердили.

23 ноября на заседании Прави
тельства РФ Министр про

мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров представил проект Госу
дарственной программы РФ «Раз
витие авиационной промышлен
ности на 2013–2025 годы».

По словам Мантурова, даже в ус
ловиях затяжного экономического 
кризиса отрасль сохраняет высо кие 
темпы роста: до  2025  года объем 
мирового рынка авиаци онной тех
ники увеличится более чем в 2 раза. 
Острая конкурен ция заставляет 
лидеров мирово й авиаиндустрии 
непрерывн о совер шенствовать все 
элементы авиа цион ной техники, 
использовать новей шие техноло
гии, конструкции и ма териалы. Ави
ационная промыш ленность стиму
лирует развитие смежных отраслей 
и передовых технологий, создавая 
значительный мультипликативный 
эффект. Так, если в 2011 году миро
вой рынок авиационной продук
ции и услуг оценивался в 256 млрд 
долларов США, то по прогнозам уже 
в 2025 году он вырастет более чем 
в 2 раза, составив 543 млрд $. Важ
нейшую роль играет авиастрое

ние и в обеспечении обороноспо
собности и национальной безопас
ности: в мировом экспорте воору
жений доля авиационной техники 
к 2025 году превысит 70 %.

Денис Мантуров заявил, что 
Россия попрежнему занимает 
устойчивые позиции в военном сег
менте авиапрома, но довольно сла
бые в  гражданском авиастроении, 
за исключением вертолетостроения.

Примечательно, что в  докла
де Мантурова показано, что за по
следние 10  лет при практически 
неизменном бюджетном финан
сировании выручка предприятия 
авиапрома выросла со 195 млрд ру
блей в 2002 году до 579 в 2012 году. 
Реальный рост выручки начался в 
2005  году, несмотря на  мировой 
финансовоэкономический кри
зис, продолжился вплоть до теку
щего года. Такая тенденция отме
чается как раз именно тогд а, ког
да и государство увеличива ет бюд
жетное финансирование от расли. 
Но в каждом году государство вкла
дывало значительно меньше, чем 
получали прибыли от предприятий 
отрасли.

Цель государственной програм
мы РФ довольно амбициозна — за
крепиться в тройке мировых лиде
ров авиастроения.

Для этих целей Россия намерена 
реализовать несколько задач:

1) выход российских корпора
ций на мировой уровень;

2) создание конкурентоспособ
ных продуктов и участие в между
народных проектах;

3) обеспечение опережающего 
развития научнотехнической ба
зы в  целях создания экономиче
ской эффективности продукции;

4) принятие мер обеспечения до
ступности финансирования и под
держки продаж.

Программа предусматрива
ет, что на  первом этапе ее реа
лизации основное финансирова
ние будет обеспечиваться за счёт 
бюджетних средств, а в дальней
шем  — за  счет внепрограммных 
внебюджетных инвестиций, до
ля которых, начиная с  2019  года 
до 2025 года, должна вырасти, бо
лее чем в 3 раза.

Подготовил Александр П А л И й

Закінчення. Початок на стор. 1

— Потрібно сказати, що нас чують і 
рахуються з переконливими аргумен
тами. За цей рік з урахуванням пози
ції Федерації профспілок прийнято 
чимало корисних для людей рішень».

Голова ФПУ поінформував про 
непросту, але конструктивну робо
ту над Генеральною угодою на но
вий строк. «Ми зараз з роботодав
цями швидше знаходимо спільну 
мову та компроміси, ніж з урядо
вою стороною», — сказав він. І до
дав, що «профспілки будуть і нада
лі послідовно відстоювати закон
ні права та інтереси працівників 
на будьяких рівнях».

Юрій Кулик оприлюднив по
зицію профспілок щодо Держбюд

жету2013. «Ми занепокоєні тим, 
що в  цьому документі закладено 
зниження рівня соціальних стан
дартів та гарантій, і про це пові
домили у зверненні Президії ФПУ 
до  Президента України, — під
креслив він. — Ми вважаємо, що 
темпи зростання середньої за
робітної плати мають складати 
не менше 16 % при зростанні ВВП 
на 4,5–5,5 %. Це вкрай необхідно 
для забезпечення добробуту пра
цюючого населення. Іншого шля
ху у нас немає. Президія ФПУ звер
нулась до Глави держави з прохан
ням доручити новому Кабінету мі
ністрів України невідкладно роз
почати консультації з соціальними 
партнерами з метою пошуку мож
ливих додаткових джерел і ресур

сів для наповнення Держбюджету». 
Рада ФПУ також вирішила оголоси
ти 2013 рік роком боротьби проф
спілкових організацій проти неле
гальної зайнятості, використання 
запозиченої праці та «тіньової» ви
плати зарплати.

Рада також доручила Прези
дії ФПУ, членським організаціям 
ФПУ — всеукраїнським профспіл
кам та регіональним об’єднанням 
профспілок розробити та здійсни
ти комплекс заходів щодо проф
спілкового контролю за дотриман
ням трудового законодавства.

Члени Ради одноголосно обра
ли заступником Голови ФПУ Євге-
на Драп’ятого.

Вл. інф.

Рада ФПУ визначилась із завданнями 
на наступний рік
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сергей кучер, начальник отдела 
охраны труда ГП «антонов» :

— Председатель профкома ГП «Ан
тонов» Виктор Петрович Гуска 
ини циировал проведение ежегод
ного обучения общественных ин
спекторов по охране труда подраз
делений ГП «Антонов». Руковод
ство нашего предприятия поддер
жало эту инициативу: был утверж
ден план проведения данного ме
роприятия. Администрация пред
приятия понимает важность такой 
работы, поэтому всегда идет на
встречу профкому. Поэтому все об
щественные инспектора на  один 
рабочий день были освобождены 
от своей основной работы и посвя
тили этот день обучению.

Следует отметить, что такие ме
роприятия проводятся ежегодно, 
поскольку для нашего предприятия 
работа общественного инспекто
ра важна. Они являются помощни
ками руководителей структурных 
подразделений по вопросам охра
ны труда и  отдела охраны труда 
предприятия. Общественные ин
спекторы непосредственно нахо
дятся в производственных подраз
делениях, выполняют производ
ственные задания, которые постав
лены перед подразделениями, воо
чию видят те нарушения, которые 
иногда возникают, первыми на них 
реагируют, ставя в известность ли
бо мастера, либо непосредственно
го начальника цеха, помогая про
водить профилактическую работу 
по вопросам охраны труда.

Организаторы обучения поста
вили перед собой цель — довести 
к  сведению участников обучения 
те нормативноправовые акты, ко
торые действуют в  сфере охраны 
труда, напомнить им требования 
законодательства об охране труд а, 

и  так нацелить их работу, чтобы 
она не выходила за рамки право
вого поля.

Работу семинара открыл Вик-
тор Гуска. Для проведения се
минара были приглашены веду
щие специалисты нашего пред
приятия. Как начальник отдела 
охраны труда, предприятия я до
вел к  сведению участников обу
чения требования законодатель
ства об охране труда, требования 
трехступенчатой сис темы кон
троля, основные требования но
вого порядка расследований и ве
дения учета несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний 
и  аварий на  производстве, кото
рый утвержден Постановлением 
КМУ 30.11.2011 № 1232. Кроме то
го, я рассказал инспекторам о ви
дах инструктажей по охране тру
да, об инструкциях, действующих 
на нашем предприятии, о порядке 
их разработки, осветил состояние 
охраны труда на нашем предприя
тии, рассказал об имеющихся фак
тах нарушений, производственно
го травматизма.

Также выступили ведущие спе
циалисты по  направлениям: от 
служ бы главного энергетика, ко
торые рассказали об  энергетиче
ской безопасности предприятия, 
представители медсанчасти, ко
торые напомнили о порядке про
ведения медосмотров работников 
предприятия (первичных и пери
одических), выступил врач по ги
гиене труда, рассказав о  поряд
ке проведения аттестации рабо
чих мест по условиям труда (кото
рое согласно Постановлению КМУ 
№ 442 проводится на ГП «Антонов» 
системно — один раз в пять лет). 
Кроме этого, перед участниками 
семинара выступил с  интересным 
до кладом главный технический 
ин спектор труда ЦК ПАУ Станис-
лав Лещинский.

В семинаре приняли участие 
около 60  человек, представляю
щих разные структурные подраз
деления ГП «Антонов». Этот семи
нар показал, что люди восприняли 
его очень положительно. Они уви
дели, что их работа защищена За
коном, а полномочия определены 
действующим законодательством, 
они освежили знания, которые по
лучили ранее. Было много вопро
сов, на которые участники семина
ра получили исчерпывающие отве
ты. Такая живая беседа даст новый 
положительный импульс в  даль
нейшей работе.

Проведение такого мероприя
тия будет в значительной степени 
способствовать работе обществен
ных инспекторов именно в  пра
вовом русле, и это даст свои хоро
шие плоды. Повышенное внима
ние к вопросам охраны труда зна
чительно улучшит ситуацию в дан
ной сфере. Для нас важно, чтобы 
человек как приходил на  работу, 
так и уходил домой с работы, буду
чи здоровым.

Анализ производственного трав 
матизма на нашем предприятии 
показывает, что это явление про
исходит главным образом по  ор
ганизационным причинам. Т. е. 
человеческий фактор чаще все
го выступает на первое место. За
частую это невнимательность, по
спешность и  пр. Мы предприни
маем все меря для того, чтобы 
не  допустить несчастных случа
ев на производстве. Прежде всего, 
обучая непосредственных испол
нителей работ. У  нас по  всем ви
дам работ, профессиям, оборудо
ванию, разработаны инструкции 
по охране труда. Систематически 
проводятся инструктажи по охране 
труд а в соответствии с требовани
ями нормативноправовых актов. 
Когда человек находится постоян-
но в  системе охраны труда, когда 
ему постоянно рассказывают о его 
действиях, о том, как следует по-
ступать и что нельзя делать, что 
опасно, это все в значительной мере 
предотвращает появление печаль-
ных событий. Наша задача — повы
сить внимательность работников, 
требовательность к подчиненным, 
улучшения тех качеств, которые 
должны присутствовать у  каждо
го исполнителя: добросовестность, 
полная отдача работе.

Вопрос о проведении техниче
ского перевооружения, модерни
зации производства тесно связан 
с  охраной труда. ГП «Антонов» — 
специфическое предприятие. Его 
невозможно назвать одним сло
вом — «завод». Это в большей сте
пени научноисследовательский 
институт, который имеет произ
водственное направление. В осно
ве деятельности предприятия ле
жит разработка и  конструирова
ние различных видов авиационной 
техники, создание опытных образ
цов этой техники, а также надзор 
за ее эксплуатацией (послепродаж
ное обслуживание).

Благодаря заботе руководства 
нашего предприятия о  трудовом 
коллективе, о его будущем, колос

сальные средства вкладываютс я в 
модернизацию производства. При
обретается новое высокотехноло
гичное оборудование, поскольку, 
не имея его, нельзя будет создавать 
новые виды авиационной техни
ки. Высокими темпами развивает
ся компьютеризация нашего пред
приятия. Все это в комплексе в зна
чительной степени влияет на сни
жение производственного травма
тизма на предприятии.

владимир швец, член профкома, 
председатель комиссии 
профкома по вопросам охраны 
труда ГП «антонов»:

— На нашем предприятии проис
ходит периодически ротация об
щественных инспекторов — нема
ло избрано за последнее время но
вых людей. Поэтому очень важн о 
провести обучение, чтобы они зна
ли не только азы охраны труда, но 
и получили более глубокие зна
ния, а общественные инспектора 
с  большим опытом работы обно
вили свои знания. Отрадно отме
тить, что все участники семинара 
понимают необходимость такого 
обучения.

Наша комиссия по охране тру
да профкома предприятия пери
одически проводит проверки со
стояния охраны труда в структур
ных подразделениях, привлекаем 
к проверке общественного инспек
тора. Бывают случаи, когда инспек
тора манкируют своими обязанно
стями, «мол, нарушение я  видел, 
но что могу поделать»? Объясняем, 
что необходимо об этом наруше
нии проинформировать мас тера, 
начальника цеха, в  крайнем слу
чае, сообщить в  нашу комиссию. 
Проведем разъяснительную работу, 

глядишь и ситуация с охраной тру-
да улучшилась.

В нашем профкоме утвержден 
согласованный с  отделом охраны 
труда предприятия бланк предпи
сания. Его выписывают обществен
ные инспекторы по  охране труда 
в подразделениях. Замечания, за
писанные в предписании, подлежат 
обязательному устранению. Это на
ше начинание было на предприя
тии воспринято с пониманием.

Общественные инспекторы ре
гулярно проводят проверки, и мы 
видим реальную пользу в улучше
нии охраны труда.

Немало нарушений охраны тру
да происходит изза беспечно
сти самих работников. К  приме
ру, в одном из цехов работник це
ха проводил разрезку композици
онных материалов без респирато ра. 
На замечания не реагирует. Мастер 
и начальник цеха тоже не воспри
няли замечание с должной серьез
ностью. В таких случаях приходит
ся писать предписание на  устра
нение нарушений. Если наруше
ние устранить структурное под
разделение не может собственны
ми с илами, тогда мы обращаемся в 
а дминистрацию предприятия.

Наша комиссия тесно сотрудни
чает с отделом охраны труда пред
приятия, не дублируя его работу. 
Если мы видим какието серьез
ные нарушения, то  обязательно 
подключаем к разрешению ситуа
ции отдел — ведь он наделен соот
ветствующими полномочиями от 
адми нистрации предприятия.

* * *
Сергей Николаевич и Владимир 
Федорович едины в понимании, 
что государство должно больше 
внима ния уделять государствен
ным пред приятиям  — ведь тогда 
у них было бы значительно боль
ше возможности уделить внимание 
вопросам финансирования меро
приятий по охране труда, хотя да
же нынешний уровень финансиро
вания, который имеется на ГП «Ан
тонов» — один из лучших в отрасли.

Можно поразному относить
ся к работе этих людей. Ктото ска
жет, что они мешают работать, от
влекают, ктото, наоборот, похва
лит, но важно не забывать о глав
ном — они работают для вас, бес
покоятся о вашей жизни и здоро
вье. Такая у них работа. И низкий 
поклон им за это.

Александр П А л И й

Общественное предписание — инициатива профкома ГП «Антонов»
Недавно в профкоме ГП «Антонов» состоялся учебный семинар для общественных инспекторов по охране труда. Об этом и о текущих делах мы попросили рассказать начальника 
отдела охраны труда ГП «Антонов» сергея кучера и владимира швеца, председателя комиссии по охране труда профкома ГП «Антонов».

10 грудня раптово пішов з життя наш колега Олександр 

Павлович Корнієнко, який багато років очолював профспілкову 

організацію Профспілки авіабудівників України в НТК 

«Електрон прилад».

Все своє життя Олександр Павлович на профспілковій 

ниві присвятив служінню людям праці, на виробництві — 

рідному підприємству.

Вдячну пам‘ять про Олександра Павловича в своїх серцях 

зберігають всі, хто його знав. Висловлюємо щирі співчуття 

його рідним і близьким. Сумуємо разом з вами.

ЦК ПАУ, редакція газети «Авіабудівник України»

СпівчуттяГП «аНтоНов» Начало ПередачУ 
«объедиНеННой авиа строи‑
тельНой корПораЦии» 
докУмеНтаЦии По ПерсПек‑
тивНомУ воеННо‑траНсПортНомУ 
самолетУ аН‑70 для орГаНизаЦии 
еГо Производства в россии.
Об этом 19 декабря сообщил 
президент ОАК Михаил Погосян.

«Мы начали процесс переда
чи документации по этому са
молету со стороны фирмы «Ан
тонова» в ОАК для проработ
ки и подготовки организации 
производства этого самолета. 
Но окончательные решения еще 
будут приняты в 2013 г. по даль
нейшему решению этой про
граммы», — сказал Погосян.

Он считает, что ОАК со
вместно с «Антоновым» на

до налаживать более тесное со
трудничество и кооперацию 
посредством реализации со
вместных программ. По мне
нию Погосяна, «конструктор
ский потенциал «Антонова» на
ходится на уровне», а вот «про
изводственная база нуждает
ся в серьезной реорганизации, 
и это является некоторым тор
мозом в нашей более тесной 
кооперации, более тесного раз
вития».

Убыток оао «объедиНеННая 
авиастроительНая корПораЦия» 
По междУНародНым стаНдартам 
ФиНаНсовоГо отчета 
(мсФо) в 2011 Г. сократился 
по сравнению с показателем 
за 2010 г. на 41,1 % — до 11 млрд 

877 млн руб., говорится в отчете 
компании. Консолидированная 
выручка увеличилась на 14,9 % — 
до 161 млрд 653 млн руб., 
в частности, консолидированная 
выручка от продаж выросла 
на 35,4 % — до 182 млрд 
851 млн. При этом, в отчете 
отмечается, что в 2011 г. выручка 
от министерства обороны 
РФ составила 13 % от общей 
выручки группы.

Затраты на НИОКР в 2011 г. 
составили 38 млрд 738 млн руб.

ОАК впервые опубликовало 
годовой отчет за 2011 г. на базе 
консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я


