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Более полвека тому назад, 9 апреля 
1962 года приказом по Харьковскому ма-
шиностроительному заводу имени Ф.Э. 
Дзержинского создано опытно-конструк-
торское бюро при отделе главного кон-
структора. Эта дата стала отправной точ-
кой в отсчете лет ГП «ХАКБ». За 50 лет на 
базе ГП «ХАКБ» создана школа украинско-
го разработчика авиационных агрегатов. 

На собрании трудового коллектива пред-
приятия 26 декабря 2012 года по итогам 
работы предприятия в 2012 году была от-
мечена эта юбилейная дата. Работникам и 
гостям перед началом торжественного со-
брания был презентован документальный 
фильм об истории ГП «ХАКБ», созданный 
работниками предприятия. Об итогах ра-
боты и с поздравлениями выступил глав-
ный конструктор – директор предприятия 
Матусевич Владимир Анатольевич. С 
поздравлениями и самыми лучшими по-
желаниями также выступили директор го-
ловного завода – ГП «ХМЗ «ФЭД» Герой 
Украины Жданов Александр Андреевич 
и председатель профкома «ФЭДа» Тындик 
Владимир Тихонович. От гостей и коллег 
с добрыми словами и пожеланиями вы-
ступили представители ПАО «ФЭД», ПАО 
«ВАЗ», ЧАО «ПМЗ», самолетостроители 
ХГАПП и ГП «Антонов».

Работники предприятия были награж-
дены почетными грамотами и благодар-
ностями Кабинета Министров Украины, 
Харьковской областной государственной 
администрации, Харьковского областно-
го совета, Харьковского городского го-
ловы, ГК «Укроборонпром»,  ЦК ПАУ и 

ГП «ХАКБ» — 50 ЛЕТ !
Для работников ГП «Харьковское авиационное конструкторское 
бюро» подготовка к новогодним праздникам оказалась особенно 
торжественной. 2012 год ушел в историю: для многих украинских 
авиастроителей этот високосный год был годом новых свершений, 
нововведений, подъемов или спадов производства. А для работников 
ГП «ХАКБ» ушедший год ознаменовался еще как юбилейный. 

ГИМН 
Государственного 

предприятия «Харьков-
ское Агрегатное Кон-
структорское Бюро»

Мы сплавляем теорию с практикой,
В кабинетной тиши и в цехах.

Развиваем науку «Гидравлику»,
Словно нянчим её на руках.

Мы вершим работу немалую,
Слава льётся о нас везде.

Агрегатам даём начало мы,
И название нам – ХАКБ.

Знают нас и «АНы» могучие,
Помнят «МиГи», пронзив высоту.
Расправляя крылья над тучами,
Помнят нас легендарные «ТУ».

Нелегко с тяготением биться,
Мы – опора им в этой борьбе.

В небе лайнера след серебрится,
Машет вслед ему ХАКБ.

На работе, порой и ночью,
Гоним мы производственный план,

Чтоб своей богатырскою мощью
Мог похвастаться гордый «Руслан».

От конструктора до рабочего,
Утром ранним приходим к тебе,

Чтоб свой труд увидеть воочию – 
Здравствуй снова моё ХАКБ!

Пусть насквозь АМГ мы пропитаны,
Керосином пропахли насквозь,

Но годами на прочность испытаны,
Что задумано нами – сбылось.

Я тобою привык гордиться,
Стало стержнем в моей ты судьбе!

«В добрый путь, тебе!», – как говорится,
Дорогое моё ХАКБ!

Музыка: И. Дунаевского. 
Слова: нач. КС-5 ГП «ХАКБ» В. Ларкина

Харьковского областного совета профсо-
юзов. Также 16 работникам предприятия 
было присвоено звание «Заслуженный 
ветеран ГП «ХАКБ», с вручением лент и 
премий. В собрании трудового коллектива 
предприятия приняли участие 63 работни-
ка минувших лет, которые внесли свой зна-
чительный вклад в развитие предприятия. 
Все работники ГП «ХАКБ» получили па-
мятные подарки – сувениры с логотипом 
ГП «ХАКБ».

Для работников ХАКБ и гостей был ор-
ганизован праздничный концерт силами 
харьковских артистов и артистов фэдовско-
го театра «Мадригал».

В завершение официальных мероприя-
тий традиционно прозвучал Гимн ХАКБ.

Вечером работников ожидал сюрприз 
– дискотека. 

Подготовил Александр ПАЛИЙ
по материалам профкома ГП «ХАКБ»

Вітаємо з 30-річчям!
12 січня нашій колезі – завідувачці від-
ділу правової роботи ВА ЦК ПАУ Каріні 
Плаховій виповнюється 30 років з 
Дня народження.
Щиро вітаючи Каріну з ювілеєм, бажаємо 
їй бути і надалі наполегливою і небайду-
жою у житті. Також бажаємо їй міцного 
здоров’я всій родині, сімейного затишку, 
успіхів у роботі.

ВА ЦК ПАУ, Редакція газети 
«Авіабудівник України»  

Вітаємо ювілярку!
У нашої колеги - голови ПО ПАУ в АТЗТ 
«Авіоніка» Наталії Прищенко 
14 січня виповнюється ювілейна дата. 
Шановна Наталіє Олексіївно! Прийміть 
щирі поздоровлення і найкращі побажання 
з нагоди Вашого ювілею! Дозвольте в цей 
прекрасний день побажати Вам міцного 
здоров’я й життєвих сил, радісних подій і 
звершень, бадьорості духу й краси! Нехай 
на Вашому життєвому шляху будуть тільки 
приємні події, а оточуючі приділятимуть 
належну увагу Вашій прекрасній душі, 
красі й жіночності.

ВА ЦК ПАУ, Редакція газети 
«Авіабудівник України»  

15 січня 2013 року 
об 11.00 год. 
в залі Президії ФПУ 
(м. Незалежності 2, поверх 3) 
відбудеться зустріч з Міністром 
соціальної політики України 
Наталією Королевською, 
під час якої будуть обговорюватися шля-
хи взаємодії СПО об’єднань профспілок 
з Мінсоцполітики, 
проблемні питання та шляхи їх 
вирішення.

АНОНС

ЮВІЛЕЇ
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П О Д І Я

Премию «Коммерсантъ года», 
ставшую высшей оценкой 
лучших предпринимателей 
страны, издательский дом 
«Коммерсантъ» учредил в 
2010 году. В Украине награж-
дение проводилось впервые и 
привлекло внимание широкой 
общественности. Следует от-
метить, что профессиональная 
репутация «Коммерсанта», 
вовлеченность бренда в жизнь 
делового сообщества сделали 
«Коммерсантъ года» влиятель-
ным и престижным званием.
Среди 21 претендента победи-
ли лишь семь в различных но-
минациях. Приятно отметить, 
что из семи лауреатов премии 
– двое – представители 
авиационной промышленности 

Украины.
В номинации 
«Коммерсантъ. Стой-
кость» – за стабильное 
и эффективное развитие в 
сложных обстоятельствах – 
победу  получил председатель 
совета директоров АО «Мотор 
Сич», Герой Украины Вячес-Вячес-
лав Богуслаев.
За открытость в общении со 
СМИ и прозрачность веде-
ния бизнеса «Коммерсантъ» 
отметил в номинации 
«Коммерсантъ. Кон-
такт» Президента – гене-
рального конструктора ГП 
«Антонов», Героя Украины 
Дмитрия Киву.

Подготовил Александр ПАЛИЙ

Это не первая поездка в детские учрежде-
ния: профсоюзный комитет ГП ХМЗ «ФЭД» 
более 15 лет шефствует над этими интерна-
тами, бывая здесь по несколько раз в год с 
благотворительной целью. 

Этот год тоже не стал исключением — 
воспитанникам Харьковского интерната на-
кануне новогодних праздников отвезли сла-
дости и мандарины. Владимир Тихонович 
поинтересовался нуждами учебного заве-
дения и получил глубокое удовлетворение 
от того, что интернат опекают городские 
власти и шефы. Многое сделано за по-
следние годы: отремонтированы классы, 
спортзал. Хорошо выглядит зал для прове-
дения праздничных мероприятий. Чего бы 
хотелось в будущем году? Как сказали дети 
— большую живую ель вместо маленькой 
искусственной, которая установлена ныне. 
Весь год детишки вели себя хорошо, при-
лежно учились, поэтому накануне Нового 
года и Святой Николай и Дед Мороз (в 
их лице шефы) порадовали их сладкими 
подарками.

Большая дружба связывает наш завод 
с Люботинской школой-интернатом. Это 
не пустые слова. Ежегодно профком за-
вода и лично его председатель, депутат 
Харьковского горсовета В.Т. Тындик 

выделяет средства на нужды этого учебно-
го заведения. Кроме того, завод взял шеф-
ство над двумя воспитанниками интерната 
— Таней и Алешей Твердохлеб. А к этой 
высоконравственной миссии подключились 
профкомы ПАО «ФЭД», ГП «Харьковское 
агрегатно-конструкторское бюро».

Люботинский интернат в этом году от-
праздновал 51-ю годовщину со дня своего 
основания. Созданный, как учебное заве-
дение для детей железнодорожников, чья 
работа связана с длительными командиров-
ками, интернат впоследствии был преобра-
зован. Сегодня здесь живут и учатся дети-
сироты и дети, чьи родители были лишены 
родительских прав. Заботой и вниманием 
их окружил педагогический коллектив и 
шефы.

«В интернате учится 107 детей в воз-
расте от 7 до 17 лет - рассказала директор 
учебно-воспитательного заведения В.М. 
Сивицкая. - Откровенно говорю, что ра-
ботать с подростками трудно. Вырванные 
из родной среды и немного привыкшие к 
воле, их сегодня «причесать» сложно, но 
наш коллектив старается. В 2012 году мы 
сделали хороший выпуск. Школу-интернат 
покинули 11 учеников, восемь из них посту-
пили в вузы, пока что учатся успешно. Мы 

Лидеры авиапрома номинированы на премию 
«Коммерсантъ года 2012»

Недавно в отеле Premier Palace в Киеве состоялась 
церемония вручения премии «Коммерсантъ года 
2012». В мероприятии приняли участие лидеры  
бизнес-сообщества, государственные, культурные и 
общественные деятели.

Кандидатура на посаду 
Міністра промислової 
політики України на стадії 
розгляду, - М.Азаров

Кандидатура на посаду 
Міністра промислової політики 
України на стадії розгляду. Про 
це заявив Прем’єр-міністр Ми-
кола Азаров, спілкуючись 
з користувачами соціальної 
мережі Фейсбук з приводу 
призначення нового складу 
Кабінету Міністрів.
«По Міністру промислової 
політики. Це міністерство 
створюється на базі відпо-
відного агентства, керівника 
якого призначено Головою 

Дніпропетровської облдер-
жадміністраціїі. Призначений 
Віце-прем’єр-міністр Юрій 
Бойко, який буде курирувати 
промислову політику. Саме 
йому доручено розглянути і 
представити кілька кандидатур 
на цю посаду», - повідомив 
Микола Азаров.

Держава буде підтриму-
вати промисловість

Відкриваючи перше засідання 
Уряду у 2013 році, Премєр-мі-
ністр України Микола Азаров у 
своїй промові торкнувся питань 
розвитку промисловості країни:
«Наші критики постійно 

намагаються переконати людей, 
що реформи не йдуть. Але 
факти переконливо свідчать про 
інше: ми продовжуємо перетво-
рення у всіх сферах діяльнос-
ті… Нововведення спрямовані 
на те, щоб стимулювати модер-
нізацію вітчизняної промисло-
вості, розширення виробництва 
і створення робочих місць. 
Держава цілим комплексом 
заходів підтримує розви-
ток сільськогосподарського 
машинобудування, авіаційної 
промисловості, суднобудування 
тощо. Встановлено механізм 
визначення інвестиційних про-
ектів в пріоритетних галузях, 
яким буде надано державну 
підтримку у вигляді звільнення 

від сплати ввізного мита за 
обладнання, яке не випуска-
ється в Україні, оподаткування 
прибутку інвестиційного проекту 
за нульовою ставкою до 2017 
року та інше. На довгостроковій 
основі такі стимули від держави 
отримають лише успішні про-
екти, які на практиці доведуть 
свою ефективність. Підкрес-
люю, що це не пільги, які діють 
незалежно від результату, а 
стимули, які можна і скасувати, 
якщо позитивного ефекту не-
має. За цим повинні прискіпливо 
слідкувати відповідні міністер-
ства та відомства».

За матеріалами 
Урядового порталу

ПОДІЇ І КОМЕНТАРІ

Наші читачі пам’ятають, що ЗВВО вже три-
валий час знаходиться в критичному стані, 
і держава, попри свої обіцянки, так і нічого 
не зробила для того, щоб допомогти йому.
В минулому році між адміністрацією 
підприємства і профспілковим комітетом 
загострився конфлікт. За словами Василя 
Івановича Мадара, він був спричине-
ний затримкою із виплати заробітної плати 
працівникам. Також профспілковий актив 
був схвильований тим, що підприємство 
не має жодних окреслених позитивних 
перспектив. Металоконструкції цехів ЗВВО 
продовжують «різати», підприємство на 
грані знищення.
В цій складній ситуації профспілковий комі-
тет спробував ініціювати ведення колектив-
но-договірних переговорів з адміністрацією 
ЗВВО. Однак і досі підписати Колективний 
договір не вдається.
Ситуація із виплатою заробітної плати 
трохи покращилась – заборгованість випла-
тили, проте деякі працівники стверджують, 
що з ними ще не розрахувались. На наше 
запитання, за рахунок чого відбулося по-
гашення заборгованості із заробітної плати, 
Василь Іванович зазначив, що внаслідок 
відчуження меблевої дільниці підприємства 
вдалося отримати необхідні кошти. 
За словами голови ПО ПАУ, на ЗВВО на 
даний час адміністрація підприємства 
чинить тиск на профспілкову організацію, 
заблокувавши їй збір і перерахунок член-
ських внесків. Він не виключив, що надалі 
можуть бути створені умови для того, аби 
працівники вийшли зі складу Профспілки. 
На даний час в ЗВВО працює біля 60 
працівників.

Підготував Олександр ПАЛІЙ 

СИТУАЦІЯ НА ЗВВО– 
ВКРАЙ СКЛАДНА

11 січня п.р. редакція газети 
«Авіабудівник України» 
зателефонувала до голови 
ПО ПАУ у Закарпатському 
вертолітному виробничому 
об’єднанні Василя Мадара, щоб 
з’ясувати – якою є поточна 
ситуація на підприємстві. 

Какой же Новый год без подарка?
Накануне Нового года депутат Харьковского городского совета от 
фракции Компартии Украины, председатель ПО ПАУ на ГП «ХМЗ 
«ФЭД» В.Т. Тындик вместе с шефами из трех предприятий (ГП 
ХМЗ «ФЭД», ПАО «ФЭД» и ГП «ХАКБ») побывал в Харьковской 
специализированной школе-интернате для детей с дефектами речи 
и Люботинской школе-интернате. 

В.Т. Тындик в школе-интернате 

их проведываем, следим за успеваемостью. 
Многие приезжают в интернат на встречи и 
праздники. Конечно, мы очень благодарны 
вам за поддержку и за то, что дети знают вас, 
дети ждут вас и понимают, что их судьбы не-
безразличны. Вы интересуетесь их жизнью, 
как дети растут, как себя ведут», - сказала, 
обращаясь к шефам, директор интерната.

Депутат Харьковского горсовета В.Т. 
Тындик поблагодарил директора интерната 
В.М. Сивицкую и педагогический коллек-
тив за их тяжелый труд. Ведь именно педа-
гоги стали для воспитанников Люботинской 
школы-интерната первыми людьми, кото-
рые посеяли в детские души любовь и до-
броту. Прекрасно, что дети не забыты и по-
сле выпуска. 

А так, как свой визит шефы приурочили 
к Новому, 2013 году, то и подарки были но-
вогодние. Депутат Харьковского горсовета, 
председатель профкома ГП  «ХМЗ «ФЭД» 
В.Т. Тындик и представители профкомов 
трех родственных предприятий привезли в 
интернат сладкие подарки. В благодарность 

за это дети специально для шефов подгото-
вили и провели праздничный концерт.

Не остались без внимания депутата и вете-
раны Коминтерновского района. 26 декабря 
в помещении клуба юных техников завода 
имени Малышева состоялась встреча пред-
ставителя фракции Компартии Украины 
в Харьковском горсовете В.Т. Тындика с 
избирателями. На встрече присутствова-
ло около 60 человек. Владимир Тихонович 
отчитался о проделанной в округе работе, 
поздравил избирателей с наступающим 
Новым годом и передал привет от первого 
секретаря обкома Компартии Украины А.А. 
Александровской и Харьковского город-
ского головы Г.А. Кернеса. Депутат ответил 
на вопросы избирателей, поинтересовался 
текущими проблемами, пообещал их ре-
шить в ближайшее время. В конце каждому 
участнику встречи был вручен новогодний 
подарок.

Инна ПИДЯК, главный редактор 
газеты «Фэдовец»

В. Богуслаев Д. Кива
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На адресу Центрального Комітету Проф-
спілки авіабудівників України у зв’язку з 
новорічними святами надійшло багато 
привітальних листів та телеграм від колег 
– представників зарубіжних та українських 
профспілок, керівників підприємств авіа-
ційної промисловості країни, голів первин-
них організацій Профспілки авіабудівників 
України на підприємствах галузі. ВА ЦК 
ПАУ у переддень свят особисто відвідали 
і заслужені ветерани апарату Профспілки  
– Рожко Борис Андрійович (дові-
рений лікар)  та Власенко Антоніна 
Павлівна (керуюча справами), а також 
деякі голови ПО ПАУ, які передали свої 
найщиріші вітання всім колегам. Через 
газету «Авіабудівник України» вони по-
просили передати всім авіабудівникам по-
бажання єдності та сили, міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, успіхів у роботі 
над створенням нових літаків і верто-
літів, будівництвом вже існуючих типів 
авіаційної техніки та іншої продукції, яка 
користується попитом не лише в Україні, 
але і за її межами.

Вл. інф.

- Правовідносини, що виникають у 
зв’язку з укладенням та виконанням ко-
лективного договору на підприємстві, в 
установі, організації, регулюються по-
ложеннями Кодексу законів про працю 
України, Закону України «Про колективні 
договорі угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-
XII, Закону України «Про соціальний діалог 
в Україні» від 23.12.2010 р. № 2862-VI, 
інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 1 Закону України 
«Про колективні договори і угоди» (далі – 
Закон) колективний договір є угодою, яка 
укладається відповідно до чинного законо-
давства, прийнятих сторонами зобов’язань 
з метою регулювання виробничих, тру-
дових і соціально-економічних відносин 
і узгодження інтересів працівників та 
роботодавців.

Згідно із статтею 2 Закону колективний 
договір укладається на підприємствах, 
в установах, організаціях незалежно від 
форм власності і господарювання, які вико-
ристовують найману працю і мають статус 
юридичної особи. Аналогічні положення 
містяться у статті 11 Кодексу законів про 
працю України (далі – Кодекс), а також 
статті 65 Господарського кодексу України.

Відповідно до статті 5 Закону умови ко-
лективних договорів і угод, укладених 
відповідно до чинного законодавства є 
обов’язковими для підприємств, на які 
вони поширюються, та сторін, які їх 
уклали.

Статтею 17 Кодексу (стаття 9 Закону) 
визначено, що колективний договір набирає 
чинності з дня його підписання представни-
ками сторін або з дня, зазначеного у ньому. 
Після закінчення строку чинності колек-
тивний договір продовжує діяти до того 
часу, поки сторони не укладуть новий 

Коли Профспілка – 
єдина родина!

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

КОЛДОГОВІР МАЄ ВИКОНУВАТИСЯ
На підприємстві діє колективний договір, укладений декілька років тому. Нинішній директор не виконує 
положення зазначеного договору, посилаючись на те, що не брав участі у його підписанні та вважає його 
таким, що втратив чинність. Чи правомірні такі дії роботодавця? Куди можна оскаржити невиконання 
роботодавцем колективного договору?

або не переглянуть чинний, якщо інше 
не передбачено договором. Колективний 
договір зберігає чинність у разі зміни 
складу, структури, найменування упов-
новаженого власником органу, від імені 
якого укладено цей договір. Положення 
колективного договору поширюються на 
всіх працівників юридичної особи незалеж-
но від того, чи є вони членами профспілки, 
і є обов’язковими як для роботодавця, так і 
для працівників підприємства.

А відтак, відмова адміністрації від вико-
нання умов діючого на підприємстві колек-
тивного договору із зазначених у зверненні 
мотивів є неправомірною.

Статтею 15 Закону (стаття 19 Кодексу) 
передбачено, що контроль за виконанням 
колективного договору проводиться без-
посередньо сторонами, які його уклали у 
порядку, визначеному цим колективним 
договором.

Крім того, відповідно до статті 20 
Закону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», части-
ни 2 статті 19 Кодексу профспілки, їх  
об’єднання  здійснюють контроль за ви-
конанням колективних договорів, угод.  
У разі порушення роботодавцями, їх 
об’єднаннями, органами виконавчої  влади,  
органами місцевого самоврядування умов 
колективного договору, угоди  профспілки, 
їх об’єднання мають право направляти 
їм подання про усунення цих порушень, 
яке розглядається в тижневий термін. У 
разі відмови усунути ці  порушення або 
недосягнення згоди у зазначений термін 
профспілки мають право   оскаржити 
неправомірні дії або бездіяльність посадо-
вих осіб до місцевого суду.

Крім того, у випадку порушення чи неви-
конання роботодавцем умов колективного 

договору, працівник має право особисто 
звернутися до Державіної інспекції України 
з питань праці (Держпраці України).

Посадові особи Держпраці України, яка є 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері нагляду та контролю за додер-
жанням законодавства про працю, мають 
право за зверненням фізичних та юридич-
них осіб проводити перевірки додержання 
роботодавцями законодавства про працю. 
За результатами таких перевірок у разі ви-
явлення порушень посадовими особами 
Держпраці видаються обов’язкові для вико-
нання роботодавцями приписи про усунен-
ня порушень, а також можуть складатися 
протоколи про адміністративні правопору-
шення, передбачені, зокрема, статтею 41-2 
Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (Порушення чи невиконання 
колективного договору, угоди).

Також слід зазначити, що згідно зі стат-
тями 3, 15 Цивільного процесуального 
кодексу України кожна особа має право в 
порядку, встановленому зазначеним кодек-
сом, звернутися до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів що виникають із 
цивільних, житлових, земельних, сімейних, 
трудових відносин.

Отже, якщо роботодавцем порушуються 
чи не виконуються умови чинного колек-
тивного договору, що стосуються конкрет-
ного працівника (наприклад положення, 
які регулюють умови оплати праці), такий 
працівник має право особисто звернутися 
до судових органів за захистом порушених 
прав.

 
Департамент правового захисту 
апарату ФПУ

Правительство РФ предо-
ставило государствен-

ную гарантию по кредиту, при-
влекаемому ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» (ГСС) на 
финансирование работ по про-
грамме Sukhoi Superjet 100 на 
сумму до $1 млрд, говорится в 
распоряжении правительства 
№2619-р. 
Как сообщается в документе, 
ГСС предоставляется гарантия 
РФ на сумму до $1 млрд по 
кредиту, привлеченному во 
Внешэкономбанке для финан-
сирования работ по изготов-
лению самолетов программы 
SSJ-100. «Государственная 
гарантия предоставляется 
с целью обеспечения ис-
полнения обязательств ГСС 
по возврату суммы кредита, 
начиная с 1 января 2015 года», 
говорится в распоряжении. 
Таким образом, не потребует-
ся дополнительных расходов 
федерального бюджета ранее 
этого срока. Срок погаше-
ния кредита - не более 144 
месяцев. Предоставление 
государственной гарантии 
нацелено на создание необ-
ходимых условий для испол-
нения ГСС обязательств по 
ранее привлеченным креди-
там и займам и стабильного 
финансирования программы 

серийного производства само-
летов SSJ-100 по контрактам с 
российскими и зарубежными 
авиакомпаниями.

15 декабря на аэродроме 
города Иркутск при-

землился третий самолет Ан-
148-100Е производства ОАО 
«ВАСО» для авиакомпании 
«Ангара». Авиалайнер был 
передан «Ангаре» в рамках 
подписанного в марте 2012-го 
года контракта между авиаза-
водом (входит в ОАО «ОАК»), 
авиакомпанией и лизинго-
вой компанией «Ильюшин 
Финанс Ко.» Как известно, 
Авиакомпания «Ангара» 
планирует задействовать 
воронежские Ан-148-100Е как 
для рейсов в пределах России 
- в Новосибирск, Хабаровск, 
Владивосток, Читу, так и за 
границу – в Китай, Японию, 
Корею.  Для выполнения по-
летов на Ан-148-100Е было 
подготовлено десять экипажей, 
которые прошли тренажерную 
и теоретическую подготовку.

С аэродрома ОАО 
«Авиакор-Авиационный 

завод» поднялся в воздух 
еще один самолет самар-
ского производства Ан-140. 
«Принимать» его пробный 

полет прибыли представители 
Военно-морского флота РФ. 
Вместе с ними за полетом 
машины наблюдали пред-
седатель совета директоров 
«Авиакора» Сергей Лихарев, 
замминистра промышленности 
и технологий Самарской 
области Олег Жадаев, пред-
седатель губернской думы 
Виктор Сазонов и заместитель 
главы Самары Юрий Ример. 
«На самолете сегодня обуча-
ются пилоты - представители 
Военно-морского флота, - 
рассказал Сергей Лихарев. 
- Это третий самолет, который 
мы передаем в министерство 
обороны по существующе-
му контракту на поставку 11 
машин, и первый, который 
внутри Минобороны передает-
ся ВМФ».  

Украина становится 
соперником России на 

рынке вооружений Индии и 
видит огромный потенциал 
для развития двусторонней 
торговли.

Об этом Президент Украины 
Виктор Янукович заявил в 
интервью индийскому изданию 
The Hindu.

«Мой визит в Индию, а 
это первый визит главы 

Украинского государства за 

последние 10 лет, призван 
дать новый импульс нашим 
отношениям после периода не-
стабильности, которым отме-
тилась предыдущая украинская 
власть. Я надеюсь на значи-
тельное усиление экономиче-
ских связей и политических 
контактов на высшем уровне», 
– сказал Янукович.

«Наша торговля, кото-
рая в настоящее время 

находится на достаточно 
высоком уровне в $ 3 млрд, 
имеет огромный потенциал 
для роста, потому что наши 
экономики дополняют друг 
друга. Мы предлагаем Индии 
сотрудничество в сферах, 
где Украина является очень 
сильной - авиация, космос, 
энергетика, металлургия, 
судостроение, машиностро-
ение, химия и строительство 
инфраструктуры».

Российская авиацион-
ная промышленность 

в скором времени получит 
серьезную помощь от го-го-
сударства, которое решило 
поддержать испытывающие 
трудности проекты. В этой 
связи несколько министерств 
и ведомств готовят гигантский 
заказ на общую сумму порядка 
5 миллиардов евро. Речь идет 

о приобретении 130 машин у 
консорциума «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
(ОАК), который был создан 
Владимиром Путиным в 2006 
году и объединяет главные 
гражданские и военные 
авиастроительные компании 
страны: «Сухой», «МиГ», 
«Туполев», Авиационный 
комплекс им. Ильюшина, ОКБ 
им. Яковлева, ТАНТК им. 
Бериева и «Иркут».

Заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Юрий Слюсарь рассказал 
газете «Ведомости» о будущих 
клиентах ОАК: Министерства 
обороны и чрезвычайных си-
туаций, ФСБ (бывший КГБ) и 
президентская администрация. 
Речь идет о беспрецедентном 
по своим масштабам заказе, 
который гарантирует ОАК 
значительные объемы произ-
водства. Инициатива касается 
регионального лайнера Superjet 
100, Ту-204 (конкурент Airbus 
321), Ан-148 (выпускается 
совместно с Украиной) и, нако-
нец, Ил-476 (модернизирован-
ная версия грузового самолета 
Ил-76).

По сообщениям СМИ и 
информационных агентств

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Борис Рожко і Антоніна Власенко
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Р О Б І Т Н И Ч И Й  С П О Р Т

Элементы футбола, гандбола, баскетбо-
ла, тенниса, а также дартс, импровизиро-
ванный боулинг, перетягивание каната и 
даже «лыжные гонки». В состязаниях по 
этим видам приняли участие 6 команд: 4 
команды вице-президентов по направлени-
ям работы (Витюка В.А., Грищенко М.А., 
Винниченко В.Н., Козыренко В.И.), коман-
да командира представительства заказчика 
№634 МОУ Уварова С.А. и команда пред-
седателя профкома Кельина А.Д.

На построение команды вывел директор 
СК «Сокол» Баринов Ю.Г.

С приветственной речью к участникам об-
ратился Президент Компании Смаль С.Н. 
Он поблагодарил коллектив Компании за 
оптимизм, умение сплоченно работать и по-
нимание в сложных экономических услови-
ях, сохранение «артемовских» традиций, а 
также рассказал о ближайших перспективах  

и пожелал всем участникам дальнейших по-
бед, в т.ч. и в спорте.

Уже не в первый раз почетным гостем 
Соревнований и талисманом команды пред-
седателя профкома Кельина А.Д. был 
Председатель Профсоюза авиастроителей 
Украины Жугаевич Я.В. В своем обраще-
нии к участникам он отметил «артемовские» 
традиции, спортивные достижения коллек-
тива ГАХК «Артем» на Спартакиаде ПАУ и 
достижения представителей ГАХК «Артем» 
в команде ПАУ на Всеукраинской межотрас-
левой Спартакиаде промышленной сферы и 
траспорта, на Спартакиаде Киевского город-
ского совета профсоюзов. А также отметил, 
что главным достижением «артемовцев» 
есть развитие массового спорта.

Соревнования традиционно прошли в бес-
компромиссной борьбе, в присутствии «арте-
мовских» болельщиков. 

ДП «Новатор» активно розвиває 
робітничий спорт

В змаганнях прийняли участь команди 
і працівники відокремлених структур-
них підрозділів підприємства. Учасники 
Спартакіади змагались з таких видів 
спорту як: міні-футбол, волейбол, на-
стільний теніс, шахи, армрестлінг і в 
цьому році запровадили такий вид спор-
ту, як баскетбол. 

З кожним роком бажаючих змагатись 
стає все більше. Загалом в Спартакіаді 
прийняло участь майже 200 спортсме-
нів-працівників підприємства. В наступ-
них етапах проведення Спартакіади, 
у тому числі весняної, передбачаєть-
ся запровадження нових видів спорту. 
Очікується, що участь в Спартакіаді під-
приємства у 2013 році візьмуть 250-300 
учасників.

 Цікаво і напружено проходили зма-
гання на Спартакіаді, присвяченої 
Дню підприємства з усіх видів спорту, 
спортсмени показали свою активність та 
волю до перемоги.

Переможцями стали: команда 
Технічного управління з міні-футболу, 
команда цеху №012 з волейболу, команда 
Адміністрації з баскетболу, Притисюк 
Сергій з настільного тенісу, Іванов 
Володимир з шахів, Кадинський 
Денис з армрестлінгу. Загалом по про-
веденій Спартакіаді: 

1-ше загальнокомандне місце виборо-
ла команда цеху №012;

Спортивные соревнования руководящего 
состава – хорошая предновогодняя 
традиция на ГАХК «Артем»!

Коллектив ГАХК «Артем» всегда имел здоровый дух, спортивный 
азарт и взаимовыручку! Именно это артемовцы в очередной раз 
подтвердили в своем спортклубе «Сокол» в канун нового года, на VII 
традиционных соревнованиях среди руководящего состава Компании.

Новинкой Соревнований стали «лыжные 
гонки», где на 2-х лыжах поместились 5 
участников, и они одновременно пробежали 
60-ти метровую дистанцию с одним разворо-
том. Наиболее дисциплинированным в этом 
виде оказалась команда командира ПЗ №634 
МОУ Уварова С.А. и пришла на финиш с 
лучшим временем. 

Победителем соревнований в комплекс-
ном зачете стала команда вице-президента 
по экономике и управлению Грищенко М.А. 
Отметим, что именно Грищенко М.А. воз-
главляет представительство администрации 
в двухсторонней комиссии по ведению кол-
лективных переговоров.

По материалам профкома ГАХК «Артем»

Розвитку спорту на державному підприємстві “Новатор” традиційно 
приділяється багато уваги. Не став винятком і 2012 рік. В період 
з 10 грудня по 20 грудня 2012 року в Фізкультурно-оздоровчому 
комплексі державного підприємства “Новатор” пройшов ІІ етап 
Спартакіади працівників підприємства, приурочений 47-річниці 
створення заводу. 

2-ге загальнокомандне місце виборола 
команда цеху №003;

3-тє загальнокомандне місце виборола 
команда Технічного управління.

Спортсмени нашого підприємства при-
ймають активну участь в Спартакіадах 
області, міста, Спартакіадах Профспілки 
авіабудівників України і виборюють при-
зові місця.

На підприємстві є команда з міні-футбо-
лу, яка приймає участь в Чемпіонаті міста 

Хмельницького, яку підтримує проф-
спілковий комітет. 

Підтримати бойовий дух своїх спортс-
менів і поздоровити зі Спартакіадою, 
що відбулася, і перемогою, у спортив-
но-оздоровчий комплекс «Новатор» 
прийшли також вболівальники – пра-
цівники підприємства. На урочистому 
закритті другого туру Спартакіади голо-
ва профкому Олександр Тимофійович 
Рижанський вручив призерам грамоти 
і грошові премії. 

Робота наших заводчан - нелегка, а 
тому спорт - це своєрідне загартування 
на витривалість до навантажень, які до-
водиться долати працівникам щодня, а 
відтак переможених не було. Виграли 
всі учасники спартакіади. За підсумка-
ми заводських Спартакіад сформується 
збірна команда, яка захищатиме спор-
тивну честь Хмельниччини на галузе-
вому, регіональному і міжгалузевому 
рівнях.

За матеріалами профспілкового 
комітету ДП «Новатор»


