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Абетка 
профактивіста

Объединять людей в профсоюзы — приоритет 
в деятельности IndustriALL

Профспілки — за справедливе 
оподаткування

Глобалізація — це процес всес
вітньої економічної, політичної 

та культурної інтеграції та уніфіка
ції. Основними наслідками цього 
процесу є міжнародний поділ пра
ці, міграція в масштабах усієї пла
нети капіталу, людських та вироб
ничих ресурсів, стандартизація за
конодавства, економічних та тех
нічних процесів, а також зближен
ня культур різних країн.

Це об’єктивний процес, який но
сить системний характер, тобто 
охоплює всі сфери життя суспіль
ства. В результаті глобалізації світ 
стає більш зв’язаним і залежним 
від усіх його суб’єктів.

Процес утворення світового рин
ку розпочався на зорі XX століття 
в епоху становлення великих між
національних монополій. Він дещо 
призупинився в період поділу сві
ту на ворожі табори та холодної ві
йни між ними, коли економічний і 
культурний розвиток окремих кра
їн світу, таких як СРСР та КНР, від
бувався відособлено від розвитку 
решти світу. Особливих темпів гло
балізація набрала в  останні деся
тиліття XX століття і на почату XXI 
століття. З одного боку це пов’язано 
з падінням залізної завіси та інте
грацією Китаю в світову економіку, 
з іншого — із швидким розвитком 
інформаційних технологій, завдя
ки яким зросли можливості досту
пу до будьякої інформації у світі.

Хоча процес глобалізації об’єк
тив ний, навколо нього відбуваєть
ся політична боротьба. Глобалізація 
на сучасному етапі, тобто на поча
ток XXI століття, має як палких при
хильників, так і опонентів.

Підготував Олександр П а л і й

И ногда нужен громкий призыв 
к  пробуждению. Как насчет 

этих цифр, недавно опубликован
ных Международной конфедера
цией профсоюзов (МКП):

— в мире насчитывается 2,9 мил
лиардов работников;

— только 60 %, или 1,7 миллиар
дов принадлежит формальному 
сектору, остальные трудоустрое
ны неофициально;

— только 7 %, или 200 миллио нов 
работников объединены в профсо
юзы, которые отвечают критериям 
членства МКП.

Тот факт, что численность про
фсоюзов и их количество снизи
лось в Европе и Северной Амери
ке и остается на низком уровне в 
развивающихся странах, подрыва
ет наши силы.

Некоторые из причин этой нега
тивной тенденции очевидны. Из
менения в структурах компани й и 
быстрое распространение нестан
дартной занятости в  значитель
ной степени затруднили процесс 
объединения работников в проф
союзы. Правительства правого 
толка и транснациональные ком
пании, доминирующие в  наших 
отраслях промышленности, все ча
ще и чаще применяют антипроф
союзную политику.

Еще одна причина заключается в 
том, что профсоюзы просто не вы
деляют ресурсов для привлечения 
новых членов, и им не хватает на
выков в органайзинге. Кроме того, 
профсоюзы слишком часто раз

общены и  слабы для того, чтобы 
справляться с основными задача
ми, стоящими перед ними.

В связи с этим в декабре Исполни
тельный комитет IndustriALL одо
брил стратегию, цель которой — 
усиление влияния профсоюзов 
путем органайзинга, права проф
союзов и политическое влияние. 

Стратегия была разработана в со
ответствии с  Планом действий, 
принятым на нашем учредитель
ном съезде в июне.

Реализация глобального про
екта IndustriALL по органайзингу 
подразумевает, что приоритетом 
во  всех делах  IndustriALL будет 
привлечение новых членов и соз

дание сильных профсоюзов. Це
левой группой создания профсо
юзных сетей и всемирных произ
водственных советов станут заво
ды транснациональных компаний 
(ТНК), на которых пока нет проф
союзов. В  этом по  возможности 
помогут международные рамоч
ные соглашения (МРС).

Проекты, нацеленные на созда
ние профсоюзов, будут включать 
в  себя элементы органайзинга 
с количественными показателями 
привлечения новых членов и соз
дания устойчивых профсоюзных 
структур. IndustriALL будет при
влекать партнеров для обучения 
своих сотрудников и членских ор
ганизаций методам органайзинга 
и ведения кампаний в различных 
частях мира.

Мы будем работать с  нашими 
братскими глобальными профсо
юзами с  целью укрепления вли
яния и солидарности в цепях по
ставщиков. UNI, представляющий 
интересы работников розничной 
торговли, является нашим партне
ром в цепи производителей текс
тильной и швейной промышлен
ности. Вместе с  транспортными 
работниками МФТ мы развиваем 
стратегическое сотрудничество в 
нефтегазовой, горнодобывающей, 
аэрокосмической и авиационной 
промышленности, где была на
чата новая интересная кампания 
под названием «Компоненты для 
перевозчиков».

IndustriALL

На думку фахівців ФПУ, в умовах 
світової глобалізації неможли

во домогтися справедливого опо
даткування тільки за рахунок при
йняття заходів на  національному 
рівні. Тому конче потрібен міжна
родний інструмент, який би міс
тив рекомендації до дій як на між
народному, так і на національному 
рівні, з метою реалізації принципів 
справедливого оподаткування.

До цих принципів мають нале
жати:

— звільнення від оподаткування 
мінімального рівня заробітної пла
ти (доходів), необхідного для жит
тя працівника і членів його родини 
(неоподаткованого мінімуму);

— забезпечення рівня податково
го навантаження на заробітну пла
ту не вище, ніж на інші, нетрудові 
доходи (відсотки, дивіденди тощо);

— звільнення від оподаткування 
певних витрат на навчання, медич
ні послуги, придбання житла.

Профспілка авіабудівників Укра
їни раніше, постановою Президії 

ЦК ПАУ від 28  вересня 2012  року, 
підтримала ініціативу ФПУ і звер
нулась за солідарною підтримкою 
до керівництва нещодавно утворе
ного Глобального союзу профспі
лок IndustriALL, складовою части
ною якого є Міжнародна Федерація 
профспілок металістів (МФМ).

29  січня п. р. в  Будинку спілок 
ФПУ у м. Києві відбувся міжвідом
чий круглий стіл, за  участі пред
ставників ФПУ, галузевих проф
спілок, центральних органів ви
конавчої влади, учасники якого 
обговорили та, в  основному, під
тримали зазначену ініціативу. Від 
Профспілки авіабудівників Укра
їни участь в обговоренні прийняв 
заступник Голови ПАУ Юрій Єф-
ремов.

Розгляд ініціативи ФПУ в Міжна
родній організації праці заплано
ваний на поточний рік. Будемо спо
діватись на міжнародну підтримку 
профспілкових починань!

Вл.інф.

Во всем мире только 7 % работников объединены в свободные и независимые профсоюзы. В связи с этим IndustriALL запускает глобальный 
проект по органайзингу, цель которого — укрепить наше влияние в стратегически важных цепях поставщиков.

Федерація профспілок України звернулась до Міжнародної організації 
праці (МОП) з ініціативою щодо розробки та ухвалення та ухвалення 
Рекомендації МОП про справедливе оподаткування заробітної плати, 
з метою усунення дискримінації в оподаткуванні працюючих громадян.

Сила профсоюзов заключается  
в их способности объединять работников 

и мобилизовать их на действие

20 лютого — День соціальної справедливості!
Зметою привернення уваги су

спільства, органів державної 
вла ди, органів місцевого само
врядування, суб’єктів господарю
вання, громадських організацій 
до вирішення питань соціальної 
справедливості та необхідності 
спільної побудови в Україні су
спільства соціальної справедли
вості та активного впроваджен
ня в життя політики і стратегії, 
спрямованих на її забезпечення 
в Україні наприкінці 2011  року 
Указом Президента України бу
ло встановлено День соціальної 
справедливості.

Історія цього Дня бере свій по

чаток раніше: 26 листопад а 2007 
року, коли Генеральна Асам блея 
проголосила 20 лютого Все світнім 
днем соціальної справедливості, 
який відзначається щорічно, по
чинаючи з 2009 року. Вона також 
запропонувала всім державам
членам присвятити цей спеціаль
ний день проведення на націо
нальному рівні конкретних захо
дів у відповідності з цілями і за
вданнями Все світньої зустрічі 
на вищому рівні в інтересах соці
ального розвитку і двадцять чет
вертої спеціальної сесії Генераль
ної Асамблеї. Проведення Дня має 
сприяти подальшому нарощуван

ня зусиль міжнародного співтова
риства в області викорінення бід
ності, забезпечення повної зайня
тості, гідної роботи, рівноправ’я 
чоловіків і жінок, соці ального до
бробуту та соціальної справедли
вості для всіх.

10 червня 2008 року Міжнарод
на організація праці одноголосн о 
прийняла Декларацію МОП про 
со ціальну справедливість в цілях 
справедливої глобалізації.

В рамках відзначення Дня соці
альної справедливості Федераці я 
профспілок України проводить 
тиж  день заходів:

14 лютого
Інтернет-конференція на офіційному  
веб-порталі ФПУ до Всесвітнього дня 
соціальної справедливості — консультації 
та роз’яснення громадянам з питань 
трудових та соціально-економічних прав 
та інтересів

15–18 лютого 
Міжнародна конференція «Соціальна 
справедливість — від мінімумів до 
соціальних стандартів» 

15 лютого
Секція I. «Гідне життя для всіх! 
Соціально справедливий прожитковий 
мінімум»

18 лютого
Секція II. «Справедлива оплата праці»

Секція III. «Соціальна справедливість 
в соціальному страхуванні та пенсійному 
забезпеченні»

Секція IV. «Здоров’я і безпека людини 
на виробництві — найважливіші складові 
соціальної справедливості»

19 лютого
Ток-шоу «Соціальна справедливість 
для трудящих в Україні!»

Дискусійний клуб «Що таке соціальна 
справедливість? Рівні можливості 
і рівність у сфері праці»

20 лютого
День відкритих дверей у ФПУ

Проведення інформаційної 
та роз’яснювальної роботи щодо мети 
та завдань відзначення Дня соціальної 
справедливості в Україні.

Надання юридичних консультацій 
та роз’яснень з питань застосування 
трудового та соціально-економічного 
законодавства.

21 лютого
Молодіжний дискусійний клуб
«Голосом молоді про соціальну 
справедливість: рівні можливості 
та ставлення у сфері праці»

www.industriall-union.org
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Первинка 
«Радіовимірювача» 
отримала нове 
керівництво

До уваги голів 
первинних 
організацій ПАУ!

26 лютого п. р. 
заплановано 
проведення 
чергового засідання 
Президії ЦК ПАУ

ГП «Антонов» 
примет участие 
в выставке 
Aeroindia’2013

Михаил Короленко назначен Министром 
промышленной политики Украины

Уряд планує зустріти кризу у всеозброєнні

М ихаил Константинович ро
дился 20 апреля 1962 год а. 

Получил высшее образование, 
окон чив Криворожский горноруд
ный институт.

С 1986 по 2004 год работал ма
шинистом мельниц, производ
ственным мастером, начальни
ком основного производственного 
участка обогатительной фабрики, 
заместителем начальника отдела 
технического контроля, главным 
обогатителем управления комби
ната, главным инженером обо
гатительной фабрики, начальни
ком обогатительной фабрики ОАО 
«Южный горнообогатительный 
комбинат» (г. Кривой Рог). С сере
дины 2004 по февраль 2005 г. рабо
тает главным обогатителем, дирек
тором по производству ОАО «Цен
тральный горнообогатительный 
комбинат», а  затем по  апрель 
2006 года директором по  произ
водству ОАО «Северный горно
обогатительный комбинат». За
тем на протяжении почти трех лет 
возглавляет отдел производства, 
управление производства струк
турного подразделения горноруд
ного дивизиона ООО «Метинвест 
холдинг». В  2009  году получает 
назначение на должность испол
нительного директора — главно
го инженера ОАО «Центральный 
горнообогатительный комби

нат», в том же году становится ге
неральным директором ОАО «Цен
тральный горнообогатительный 
комбинат». С конца сентября и до 
наз начения на должность Минис
тра работал председателем прав
ления ОАО «Южный горнообога
тительный комбинат».

В 2001  году Михаил Королен
ко входит в тройку лучших руко
водителей предприятий горно
обогатительного комплекса в от
раслевом рейтинге Всеукраинско
го журнала «ГVардия», возглав
ляет отраслевой рейтинг горно

добывающей промышленности, 
входит в десятку лидеров рейтин
га «ТОП100» Лучшие топменед
жеры Украины». Заслуженный ра
ботник промышленности Украи
ны, Герой Украины (за выдающий
ся вклад в развитие отечественно
го горнометаллургического ком
плекса и внедрение современных 
технологий в производство).

Депутат Днепропетровского об
ластного совета.

Женат, имеет двоих детей.

Подготовил александр Палий

30 січня поточного року від
булось засідання Уряду під 

головуванням Прем’єрміністра 
України Миколи Азарова. У сво
єму вступному слові Глава Уря
ду зазначив, що «…в  швейцар
ському Давосі завершився Всес
вітній економічний форум. Голо
вний його підсумок — це загальне 
визнання того факту, що сьогодні 
практично жодній державі світу 
не слід бути занадто оптимістич
ною з приводу відновлення еконо
міки у 2013 році.

Українська відповідь на  та
кий непевний стан світової еко
номіки — наша Державна програ
ма активізації розвитку економі
ки на  2013–2014  роки. Проект її 
ми вже розглянули, так би мови
ти, „у  першому читанні“ на  роз
ширеній нараді в Уряді. Зараз від
бувається широке, предметне об
говорення цього визначального 
документу з учасниками ринку та 
експертами». На думку Миколи 
Азарова, програма має бути сво

го роду бізнеспланом, абсолютно 
зрозумілим і прагматичним для 
учасників економічних процесів. 
Вони мають по бачити у державній 
програм і своє місце. «І на підста
ві цього спільного бачення уже по
точного року ми маємо визначити: 
де і які виробництва будуть збудо
вані, розширені, модернізовані. Де 
і скільки товарів буде випущено. 

Скільки і яких робочих місць буде 
створено. Скільки кредитних та ін
вестиційних ресурсів буде вкладе
но у 2013, 2014 роках» — зазначив 
Прем’єрміністр України.

Микола Янович запевнив, що 
маючи таке бачення, Уряд і На
ціональний банк України підуть 
на більш лояльну до виробництва 
монетарну політику, здешевлення 
кредитних ресурсів. Модернізація 
виробництва та структурна перебу
дова економіки потребують найкра
щих умов для акумулювання інвес
тиційних ресурсів і посилення ін
вестиційного потенціалу економіки.

Головним джерелом фінансу
вання капітальних інвестицій, як 
і раніше, залишаються власні ко
шти підприємств і організацій, за 
рахунок яких у  2012  року освоє
но 61 % інвестицій. При цьому, са
мі інвестиції вітчизняних підпри
ємств у власне виробництво мину
лого року зросли на 17 %.

Закінчення на с. 3

23 січня 2013  року відбулись 
загальні збори первинної 

організації ПАУ у КП «Радіовимі
рювач», на  яких, зокрема, було 
роз глянуто питання обрання но
вого голови профспілкової органі
зації у зв’язку зі складенням сво
їх повноважень Павлом Іванови-
чем Плахотним. Учасники загаль
них зборів обрали головою ПО ПАУ 
на КП «Радіовимірювач» Дмитра 
Устимо вича Кагляка. Дмитро Ка
гляк працює на КП «Радіовимірю
вач» начальником мікроелектрон
ного виробництва.

Заступником голови організаці ї 
обрано Олексія Борисовича Стрель
ченка.

Нагадаємо нашим читачам, що 
відповідно до наказу ДК «Укроборон
пром» № 118  від 03.09. 2012  р. Ка
зенне підприємство «Радіовимірю
вач» реорганізовується у державне 
підприємство.

Вл. інф.

Шановні колеги!

Відділ організаційної роботи ЦК ПАУ 
просить Вас оперативно інформу
вати про важливі заходи, які запла
новано провести на ваших підпри
ємствах або в  первинних органі
заціях: навчальні семінари, збори 
профактиву, конференції трудових 
колективів, профспілкових органі
зацій, зустрічі з урядовцями. 

Про це ви можете повідомити від
ділу організаційної роботи ЦК ПАУ 
за телефоном: (044) 2791645  або 
на ел. пошту: d.polyakov@fpsu.org.ua

Додаткова інформація на сайті 
Профспілки: ukrprofavia.org.ua

Вл. інф.

20 лютого — День соціальної 
справедливості!

Див. с. 4

П ід час засідання плануєть
ся обговорити аналі з ста

тистичних звітів про чисель
ність первинних організаці й 
ПАУ та Профспілки в  цілому 
за 2012 рік, розглянути стан пе
реговорів по  укладенню нової 
Галузевої Угоди. Президія ЦК 
ПАУ має затвердити рейтин
гову оцінку роботи профкомів 
ПО  ПАУ за  2012  рік, визначи
тися щодо участі ПО ПАУ у Все
українському оглядіконкурсі 
ППО за  2012  рік. Учасники за
сідання також мають розгляну
ти питання стану заборгованос
ті по виплатах заробітної плати 
на підприємствах галузі, розгля
нути питання організації про
ведення у 2013 році чергового 
спільного з Роспроф авіа семіна
ру профспілкового активу тощо.

Вл. інф.

ГП «Антонов» с  Индией 
объединяет многолет

нее пло дотворное сотрудниче
ство. Оно началось более 50 лет 
назад, в  1961  году, с  поставки 
военнотранспортных самоле
тов Ан12 в эту страну. Всего же 
Индия закупила 46 таких само
летов, которые нашли широкое 
применение: как для оборонных 
целей, так и в системе граждан
ских воздушных перевозок.

Новым витком сотрудниче
ства «Антонов» с  Индией ста
ло совместное создание военно
транспортного самолета Ан32. 
Основная особенность Ан32 — 
способность совершать поле
ты с высокогорных аэродромов 
(до 4500 м над уровнем моря) с 
соблюдением всех норм безо
пасности, в том числе в услови
ях по вышенных температур. За
частую эти самолеты являютс я 
единственным связующим зве
но м между расположенными на 
высокогорье населенными пун
ктами и заставами и крупными 
городами.

Окончание на с. 2

Все частіше від політиків та експертів доводиться чути про наближення Світової економічної кризи. 
2013 рік буде дуже складним для світової економіки. Не стане виключенням і наша держава — 
економіка якої залежить від експорту, змушує зараз і владу, і експертів пропонувати шляхи мінімізації 
можливих наслідків кризи для населення України.

В феврале ГП «Антонов» примет 
участие в международной 
аэрокосмической выставке 
Aeroindia’2013, которая пройдет 
в городе Бангалор, Индия.

5 февраля 2013 года Указом Президента Украины Министром промышленной 
политики Украины назначен Михаил Константинович Короленко

Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров

Фото: www.visti.ks.ua

Фото: www.kmu.gov.ua



Сподіваємось, що до їх аргумен
тів прислухаються абсолютно 

всі політичні сили і згаданий за
конопроект буде ухвалено якнай
швидше.

На думку авторів законопроект у, 
на теперішній час Україною досяг
нуто домовленостей з Російсь кою 
Федерацією щодо виробництв а за 
контрактом в Росії 62 літаків Ан70, 
з яких доля України складає 40 %, 
що забезпечить повернення 20 % 
вартості у вигляді податків до бюд
жетів різних рівнів. Крім того, існу
ють протоколи про наміри щодо 
виробництва до  2022  року близь
ко 20 літаків для інших країн. Все 
це вимагає якнайшвидшого завер
шення розробки літака та налагод
ження його серійного виробництва.

Дослідний зразок військовотранс  
портного літака Ан70 № 0102, від
повідно до Комплексної програм и 
Державних спільних випробувань 
військовотранспортного літака 
Ан70, виконав понад 600 польотів з 
нальотом 685 годин, про що ми пи
сали в газеті «Авіабудівник України » 
№ 24 (134).

Автори також вважають, що в ра
зі невиконання програми створен
ня літака Ан70 може бути нанесе
но невиправної шкоди економіці 
та іміджу України.

Прийняття проекту дійсно по тре 
бує значних коштів із Державного 

бюджету України: майже 3,5 млрд 
грн. на виконання першого етап у, 
термін дії якого подовжується до 
2016 року. Проте необхідно враху
вати деякі чинники.

Поперше, у разі невиконанн я ці
єї програми, Міноборони Росії мо
же пред’явити нам штрафні санкції 
на суму в 300 млн $.

Подруге, виконання експорт
ної складової програми, на думку 
В іта лія Немілостівого та Вячес-

лава Богуслаєва, в обсязі приблиз
но 80 літаків надасть можливість 
додатково покращити усі техніко
економічні показники галузі та от
ри мати приблизно 6,5 млрд $ ва
лютної виручки, з яких, приблизн о 
40 %, а саме 2,6 млрд $ складає част
ка вітчизняного виробництва, 
що надасть можливість отримати 
близь ко 20 %, а саме 4,2 млрд грн., 
при сьогоднішньому валютному 
курсі, надходжень до державного 

та місцевих бюджетів, Пенсійного 
та інших державних фондів.

Потретє, авіабудування — єди
на з усіх галузей ОПК, яка завдяки 
підтримці держави змогла порів
няно з 2008 роком збільшити:

— чисельність працюючих з 63,5 
тис. осіб до 67,7 тис. осіб;

— загальні щорічні обсяги вироб
ництва з приблизно 5,8 млрд грн. 
по 13,8 млрд грн.;

— обсяг виробництва у розрахун
ку на  одного працюючого з при
близно 80 тис. до 195 тис. грн. в рік;

— збільшити середньомісячну 
зарплатню на одного працюючого 
з 2014,6 до 3442,67 грн.;

— збільшити надходження до дер
жавного та місцевих бюджетів, Пен
сійного та інших державних фондів 
приблизно на 1,6 млрд грн. в рік.

Також автори законопроекту вва
жають, що наслідком прийняття 
цього законопроекту стане збере
ження існуючих та створення бага
тьох нових робочих місць у високо
технологічних галузях вітчизняної 
економіки та забезпечення надход
женні до бюджетів різних рівнів.

ПАУ підтримала законопроект, 
запропонувавши доповнити його 
соціальною складовою, і закликає 
народних депутатів якнайшвидше 
його ухвалити.

Підготував Олександр Палій

н о в и н и  г а л у з і
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17 янвАря 2013 г. ЗАО «рУсАвиАинтер» 
ОсУществилО ПервУю ПОстАвКУ 
элеМентОв интерьерА для сАМОлетА 
Ан-158
Заказчик — ГП «Антонов». В  на
стоящий момент данный тип са
молетов производится в  Филиа
ле ГП «Антонов» Серийный завод 
«Антонов».

В конце 2012 г. между ЗАО «Рус
авиаинтер» и  ГП «Антонов» был 
заключен договор о поставке се
рии комплектов интерьеров для 
самолетов типа Ан158. По  до
говору конструкторский депар
тамент «Русавиаинтер» получил 
одобрение на разработку оснастки 
и внесение изменений конструк
ции с целью сокращения произ
водственного цикла изделия. Из
готовление всех элементов ин
терьера и бытового оборудования 
пассажирской кабины  — задача 
производственного департамента 
компании.

ПрОеКт сбОрКи нА бАЗе КАПО 
иМ. ГОрбУнОвА вОеннО-трАнсПОрт -
нОГО сАМОлетА Ан-70 ПОКА 
финАнсирОвАться не бУдет
А вердикт о закупке этих бортов 
для ВВС России примут только 
после испытаний самолета.

Таков итог совещания, которое 
прошло под руководством мини
стра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Между тем вопрос о  производ
стве Ан70 в Казани считался уже 
решенным.

По сообщениям 
информагентств и СМи

 С о б ы т и янемілостівий та богуслаєв хочуть, щоб держава підтримала Ан-70
Приємно відзначити, що представники різних політичних сил — віталій немілостівий («Батьківщина») та вячеслав богуслаєв (Партія регіонів) 
розробили та зареєстрували законопроект (№ 2105 від 28.01.2013), направлений на підтримку Загальнодержавної програми створення військово-
транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням. Політика політикою, а людям потрібно забезпечувати робочі 
місця, платити гідну зарплату, розвивати промисловість країни.

Вот уже как 22 годовщину со Дня Независимости Украины будем отмечать в текущем году, а проблема 
несвоевременной выплаты заработной платы до сих пор актуальна. При этом каждый новый министр 
социальной политики, каждый новый Глава Правительства, когда приступают к своим обязанностям, говорят 
о том, что вот-вот, скоро, это позорное явление будет ликвидировано. Но воз и ныне там.

Долги по зарплате — позор! Но для кого?..

Когдато людям обещали: по
терпите, со временем все на

ладится, это такой переходной пе
риод в жизни страны. Но шли годы, 
а ситуация не улучшалась. А сейчас 
все можно списать на кризис. Он 
во всем виноват. Вот только кризи
сы никак у нас не проходят. Навер
ное, украинцы даже и не знают как 
это — жить без кризиса? Вся разни
ца лишь в их масштабах.

Вместе с тем за эти годы измени
лось одно  — причины невыпла
ты заработной платы. На  многих 
предприятиях, особенно государ
ственной формы собственности, 
такая ситуация сложилась вовсе не 
потому, что руководители не хотят 
платить зарплату. Просто решить 
проблемы, которые не позволяют 
им выплачивать заработную пла
ту своевременно — выше их сил! 
Это — проблемы государственные. 
Проблемы, которые должны решать 
Правительство и Парламент. Вооб
ще поражаешься, как в такой тяже
лой ситуации в стране наши пред
приятия еще держатся на плаву?..

Читаешь очередную сводку Мин
соцполитики о том, что руководи
тели предприятий предупрежде
ны строго о  персональной ответ
ственности за невыплату своевре
менной зарплаты и думаешь, а что 
изменится, если их заменят? Ве
рите ли Вы, дорогой читатель, что, 
если отстранить от  должности, 
кпримеру, генерального директо
ра ХГАПП Анатолия Мялицу или 
председателя правления ГАХК «Ар
тем» Станислава Смаля, ситуация 
на  названных предприятиях сра
зу же улучшится — исчезнут дол

ги по зарплате, появится загрузка 
с помощью государственных зака
зов и т.  д.? Сомнительно. Заменить 
людей, которые предпринимают 
титанические усилия для спасения 
родных предприятий, на популис
тов, которые пообещают «золотые 
горы», значит обречь эти предпри
ятия, скорее всего, на  уничтоже
ние, а их работников — на безра
ботицу.

Конечно, Профсоюз должен до
биваться своевременной выпла
ты заработной платы работника м 
отрасли. Но не ценой ликвидации 
рабочих мест или, извините за вы
ражение, «распиливания» отечест
венных предприятий, как это име
ет место в других отраслях (тоталь
но), и, увы, пусть и  поодиночно, 
но и в нашей отрасли (см. события 
на ЗВПО)!

Если бы государство поддержи
вало свои  же (!) предприятия, то 
вопрос долгов не стоял бы и вовсе. 
Обеспечив поддержку авиастрои
тельным предприятиям (как и все
му машиностроению и ОПК в це
лом), государство решает целый 
комплекс проблем:

1) исчезает задолженность по вы
плате заработной платы;

2) обеспечивается гарантирован
ная занятость населения;

3) в связи с пунктом 2 уменьша
ется нагрузка на фонд социально
го страхования на случай безрабо
тицы;

4) увеличиваются поступления 
в пенсионный фонд, в фонды со
циального страхования, налоговые 
платежы (и не надо тогда НДС ав
томатически взимать!);

5) увеличиваются возможности 
Государственного и местных бюд
жетов, что позволяет решить про
блемы бюджетников и смежных от
раслей;

6) повышается имидж государ
ства, которое имеет своё конку
рентоспособное машиностроение 
и оборонку;

7) сохраняются и  развиваются 
предприятия.

Нельзя бороться со следствием, 
надо устранять причины пробле
мы. Можно отстранять прежних 
и назначать новых руководите
лей, ко торые автоматически бу
дут становиться заложниками си
туации.

Услышав команду «Фас», некото
рые чиновники уже спешат пода
вать представления на некоторых 
руководителей, мол, «не выполни л 
ликвидацию задолженности, значит, 
его надо уволить». А то, что на ко
пившиеся долги нельзя ликвиди
ровать одномоментно, это както 
их не сильно волнует.

Правда есть «руководители», ко
торые проблему погашения дол
гов решают за счет продаж обору
дования и земель предприятий. Но 
это — путь в никуда. Это — гибель 
предприятия.

По состоянию на 1 февраля 2013 
года, среди должников по  выпла
те заработной платы числятся НИИ 
«АПС», ХГАПП, ЗВПО, ГП «НИЦ 
„Вертолет“», ГАХК «Артем» и  ГП 
«МФ „Артем“».

Это — долги государства перед 
людьми труда. Помним об этом!

александр Палий

віталій немілостівий 
(«батьківщина»)

вячеслав богуслаєв 
(Партія регіонів)

Фото: www.rada.gov.ua

Окончание. Начало на с. 1

В настоящее время предпри  ятия 
Украины выполняют работы по глу
бокой модернизации 105 Ан32 ВВС 
Индии, 25 из которых уже возвра
щены заказчику.

Продолжая сотрудничество с Ин
дией в  направлении програм
мы Ан32, ГП «Антонов» предлага
ет реализовать принцип интегриро
ванной поддержки самолетов в экс
плуатации. Он предусматривает 
обеспечение всего спектра услуг, 
в  том числе: проведение научно
исследовательских, регламентных, 
ремонтных работ, оказание инжи
ниринговых услуг, обучение пер
сонала, выполнение модификаций 
ВС, обеспечение технической до
кументации, гарантийного обслу
живания, поставки запасных ча
стей и ПКИ через «единое окно» — 
ГП «Антонов». Таким образом, будет 
обеспечено наиболее эффективное 
взаимодействие между эксплуатан
том и предприятиямиучастниками 
программы Ан32.

Сегодня «Антонов» предлага
ет свои новые самолеты, которые 
могут найти широкое примене
ние в Индии и других странах Юго
Восточной Азии. В их числе — ре
гиональные реактивные самоле
ты семейства Ан148 и Ан158. Они 
успешно прошли испытания в усло
виях высоких температур окружа
ющего воздуха (до + 40 °C) и высо
когорья. В  ходе эксплуатации, са
молеты Ан148 подтвердили спо
собность выполнять полеты на раз
личных воздушных трассах, вклю
чая маршруты с высокой интенсив
ностью полетов, в простых и слож
ных метеоусловиях, днем и ночью. 
При этом они способны базиро

ваться на  широкой сети аэродро
мов. Приземляться Ан148 и Ан158 
могут в условиях практически нуле
вой видимости. Сегодня в авиаком
паниях России и Украины работают 
15 самолетов Ан148. География их 
полетов охватывает более 40 стран. 
Потребность рынка Индии до 2025 г. 
в самолетах такого класса оценива
ется в 80 машин.

Следуя пожеланиям заказчи
ков и  детально изучая их требо
вания, «Антонов» разрабатыва
ет ряд новых самолетов семейства. 
Один из  них — Ан148200  пасса
жировместимостью 89  человек. 
Самолет повышенного комфорта 
Ан148300 сможет доставлять пас
сажиров на дальность до  7000  км. 
На  его основе «Антонов» создает 
перспективный авиационный ком
плекс морского патрулирования 
Ан148300МП. Самолет предназна
чен для выполнения задач морского 
патрулирования и разведки, патру
лирования и противодействия нару
шителям, разведки электромагнит
ных излучений, разведки средств 
связи, мониторинга загрязнений 
окружающей среды, поиска и спа
сения на  море, доставки воинско
го снаряжения с размещением гру
зов в кабине. «Антонов» планирует 
представить Ан148300МП в рам
ках тендеров, проводимых мини
стерством обороны Индии на закуп
ку морских патрульных самолетов.

В ходе выставки Aeroindia’2013 
пред ставители ГП «Антонов» на
ме ре ны провести ряд переговоров 
с р уководителями промышленных 
пред приятий, министерств, ве
домств, авиа  компаний Индии и дру
гих стран ЮгоВосточной Азии.

Прессслужба ГП «антонов»

ГП «Антонов» примет участие 
в выставке Aeroindia’2013
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Поділ відпусток на частини

Металургію врятує вітчизняне 
машинобудування

До уваги первинних організацій 
Профспілки авіабудівників України!

Итоги работы российской 
авиационной промышленности 
в области гражданской авиации 
в 2012 году

Я кщо у працівника виникає ба
жання поділити свою відпуст ку 

на частини, він повинен пам’ятати 
наступне:

ПО-Перше
Законодавство про працю (ст. 12 

Закону України «Про відпустки») 
пе   редбачає можливість поділу ли
ш е тих відпусток, що відповідно до 
стат ті 4 цього ж закону належать до 
щорічних.

Такими відпустками є:
— основна відпустка (не може бу

ти меншою за 24 календарні дні);
— додаткова відпустка за роботу 

із шкідливими та важкими умова
ми праці (надається згідно Списку 
(див. п. 3 нормативної бази);

— додаткова відпустка за особ ли
вий характер праці (наприклад, за 
ненормований робочий день) тощо.

А тому, не  підлягають поділу на 
частини:

— творча відпустка;
— соціальні відпустки (у тому чи

слі і відпустка працівникам, які ма
ють дітей);

— відпустка без збереження за
робітної плати.

ПО-дрУГе
Стаття 12  Закону України «Про 

від пустки» говорить: «Щорічну від
пустку на  прохання працівника 
може бу ти поділено на частини...» 

Отже, ця норма передбачає мож
ливість поділу щорічної відпустки 
на частини, а не обов’язок робото
давця поділити її на частини, як то
го бажає працівник.

Оскільки відпустки «надаються», 
а  не  «беруться», остаточне ріше
н  ня що до надання працівникові 
від пустки приймає роботодавець. 
З ме тою недопущення втрат робо
чого часу, беручи до уваги вироб
ничі обставини, він може й не по
годитися поділити відпустку так, як 
того бажає працівник, також може 
запропонувати свої умови поділу 
щорічної відпустки або не поділи
ти її взагалі.

Доречі, законодавством не  пе
редбачено обов’язковість умови 
щодо надання невикористаної час
тини відпустки з дня тижня, що є 
наступним за днем закінчення по
передньої використаної її частини.

ПО-третє
Відпустку можна ділити на части

ни будьякої тривалості, при умові, 
що одна з цих частин становитиме 
не менше 14 календарних днів. При 
цьому, ця частина не  обов’язково 
має бути першою.

ПО-четверте
У випадку поділу щорічної від

пустки на  частини, допомог а 
на оздоровлення виплачується 
праців никові один раз, при надан
ні будьякої з частин щорічної від
пустки.

нОрМАтивнА бАЗА:
1. Кодекс законів про працю.
2. Закон України «Про відпустки».
3. Список виробництв, робіт, ц е

хів, професій і посад, зайнятість 
пра цівників в  яких дає право на 
щорічні додаткові відпустки за ро
боту із шкідливими і важкими умо
вами праці та за особливий харак
тер праці затвердженн я, затверд
же ний постановою Кабі нету Мі
ніс трів України від 17.11.1997  р. 
№ 1290.

4. Лист Мінпраці від 26.02.2008 р. 
№ 87/13/8408 «Щодо можливості 
поділу відпустки і виплати мате
рі альної допомоги на  оздоров
лення».

Відділ правової роботи Ва ЦК ПаУ

В ін нагадав, що було ухвалено 
закони, які надають держав

ну підтримку суднобудівній про
мисловості, збуту авіаційної тех
ніки, створенню нових робочих 
місць у  перспективних галузях 
реального сектору.

Водночас Глава держави зазна
чив, що вітчизняна металургія 
кри тично залежить від експорту, 
тому будьякі кризові явища у сві
товій економіці безпосередньо 
впливають на ці підприємства. 

«Ситуація у металургії обгово
рюється під час кожної моєї робо
чої поїздки промисловими регіо
нами, під час зустрічей із керівни
ками органів виконавчої влади та 
підприємств галузі», — зазначив 
Президент.

Він підкреслив, що за підсум
ками всіх цих обговорень дер

жавним органам поставлені кон
кретні завдання. Зокрема, за сло
вами Глави держави, Уряд, Наці
ональний банк України, профіль
ні міністерства і відомства пра
цюють над здешевленням фінан
сових ресурсів і доступністю кре
дитів.

«Я також ухвалив рішення від
новити Міністерство промисло
вої політики. Упевнений, що цей 
крок сприятиме поліпшенню си
туації, у тому числі і в металур
гії. Всі ці заходи мають допомог
ти нам подолати труднощі, які 
зараз переживає українська ме
талургія, і забезпечити позитив
ні тенденції в 2013 році», — ска
зав В іктор Янукович.

За інформацією пресслужби 
Президента України

В ідповідно до ст. 9 Закону Ук
раїни «Про колективні дого

вори і угоди», та п. 2.4.1. Галузе
вої Угоди на 2011 рік, вона (Уго
да2011) продовжує діяти, і є 
основою для укладення колек
тивних договорів на 2013 рік. 

З цього питання слід також 
керуватись пос та новою Пре
зидії ЦК ПАУ від 10.12.2012  р. 
№ П132, надісланою у всі пер
винні організації ПАУ.

У зв’язку з цим первинні ор
ганізації ПАУ повинні розроби
ти проекти колективних догово
рів і надати їх до ЦК ПАУ для гро
мадського захисту до 1 березня 
2013 року.

Це стосується, в першу чергу, 
наступних підпри ємств галузі:
ДП «ВіАЗ»; ПАТ «ВАЗ»; ПрАТ «НВК 
„Дніпроспецмаш“»; ДП «ЗВВО»; 
ПАТ «Точприлад»; ПАТ «Електро
автоматика»; ВАТ «Промінь»; ДП 
«Новатор»; ДП «Антонов»; ДП  «СЗ 
„Антонов“»; ДАХК «Артем»; ДП 
«МФ „Артем“»; ПрАТ «УХЛмаш»; 
ДП «Радіовимірювач»; ДП «За
вод 410 ЦА»; АТЗТ «Авіоніка»; ДП 
«НДЦ „Вертоліт“»; ДП «НДІ АПС»; 
ЗАК ім.  Івченка; ДП «ДКБ АЗП»; 
ДП «ДержККБ „Луч“»; ТОВ «Київ
авіапроект»; ДК  «Вектор» тощо.

Відділ соціальноекономічного 
захисту Ва ЦК ПаУ

К ак сообщает Rosinvest.com, 
подводя первые итоги ра

боты российской авиацион
ной промышленности в области 
гражданской авиации в 2012 го
ду, можно сказать, что в России 
было построено 18 гражданских 
воздушных судов (учтены только 
самолеты, совершившие первый 
полет в 2012 году).

Это двенадцать Sukhoi SuperJet 
SSJ10095, три Ан148100, один 
Ту214 (для правительствен
ного летного отряда «Россия»), 
один Ил96300ПУ (М1) и  один 
Ил76 МД90А  (опытный само
лет). При этом из них заказчикам 
в 2012 году были поставлены де
сять (без учета опытного Ил76 
МД90А): семь SSJ10095B, два 
Ан148100 и один Ил96300ПУ 
(М1). Кроме того, в  2012  го
ду заказчикам были переда
ны пять самолетов, построен
ных в 2011м: два Ту204300А, 

Ту214СУС (для  СЛО «Россия»), 
SSJ10095B, Ан148100Е.

Эти подсчеты приводит блог, 
созданный по инициативе Цен
тра анализа стратегий и  техно
логий.

Напомним, что в  2011  году 
в России было построено 16 граж
данских воздушных судов (сре
ди них  — два Ту214СУС), при 
этом заказчикам в этом году бы
ли переданы восемь (среди них — 
один Ту214СУС). Кроме того, 
в 2011 году заказчикам были пе
реданы два самолета, построен
ные в 2010м (среди них — один 
Ту214ПУ). В 2010 году в России 
было построено десять граждан
ских самолетов (среди них — два 
Ту214ПУ). Из  них заказчикам 
было передано пять (среди них — 
один Ту214ПУ).

По материалам  
информагентств и СМи

слід ЗАПАМ’ятАти!
Конкретна тривалість 
додаткових відпусток за роботу 
із шкідливими та важкими 
умовами праці та за особливий 
характер праці визначається 
лише у колективному договорі 
підприємства.

До відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ надходять численні запитання щодо відпусток. Зокрема, голова 
ПО ПАУ на ДП «Радіовимірювач» П. і. Плахотний звернувся із проханням надати роз’яснення щодо порядку 
поділу відпусток на частини. Публікуємо відповідь відділу правової роботи ВА ЦК ПАУ.

Новим стимулом для розвитку металургійної галузі має стати 
збільшення споживання на внутрішньому ринку. Про це нещодавно 
заявив Президент України віктор янукович в інтерв’ю виданню 
«Комсомольская правда в Украине».

З 1 січня 2013 року розпочалась чергова кампанія по укладенню 
колективних договорів на підприємствах галузі.

Уряд планує зустріти кризу у всеозброєнні
Закінчення. Початок на с. 1

Разом з тим Глава Уряду зазна
чив, що можливості державного 
та місцевого бюджетів обмежені, і 
Уряд не планує збільшувати наван
таження на них.

На його думку, зараз головне за
вдання — це створення вироб ництв, 
заснованих на передови х техноло
гіях, у існуючих галузя х економіки: 
гірничомета лургійному комплексі, 
хімічній та нафтохімічній промис
ловості та агропромисловому комп
лексі.Саме ці галузі формують 
основу вітчизняної індустріаль
ної бази, а тому від рівня їх кон
курентоспроможності значною 
мірою залежить конкурентоспро
можність економіки в цілому.

Також найближчі роки мають ста
ти періодом форсованого розви
тку високотехнологічних галузей: 
ITіндустрії, автомобіле будування, 
авіа та суднобудування, сільсько
господарського машино будування, 
фармацевтичної промисловості, 
виробництва медичної техніки.

Реалізація інвестиційних проек
тів в пріоритетних галузях має бу
ти спрямована передусім на ство
рення висококваліфікованої робо
чої сили, зайнятої у високотехно
логічних робочих місць.

Запровадження такого інстру
менту дозволить вирішити одну 
з головних проблем, що призво
дить до неефективного викорис
тання державних коштів  — усу
нути чиновників від безпосеред
нього розподілу фінансових ре
сурсів між суб’єктами господарю
вання. Одночасно держава матиме 
платоспроможних позичальників 
в особі банків, які будуть отриму
вати фінансування від Державно
го Банку Розвитку та відповідати 
перед ним за повернення коштів.

На думку Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Ігор я 
Прасолова Програма передбачає 
декілька напрямків, на  яких бу
дуть зосереджені дії Уряду:

— підвищення конкурентоспро
можності економіки та покращен
ня інвестиційного клімату;

— підтримка базових галузей, 
які роблять найбільший внесок 
у  ВВП (металургійне виробни
цтво, агропромисловий комплекс, 
машинобудування);

— забезпечення розвитку галу
зей, що є перспективними для ма
лого та середнього бізнесу (легкої, 
деревообробної промисловості, 
сектору ІТтехнологій, тощо);

— розвиток високотехнологіч
них секторів, що здатні вироблят и 
продукцію з високою доданою 
вар тістю (авіабудування, судно
будування, ракетнокосмічна га
лузь, фармацевтична промисло
вість). Міністр наголосив на  то
му, що на першому етапі реаліза
ції Програми буде створено ряд 
фінансових інструментів, покли

каних забезпечити реальний сек
тор економіки довгостроковими 
і дешевими кредитами, без яких 
неможливо забезпечити оновлен
ня основних фондів підприємств.

Ігор Прасолов також дав зро
зуміти, що сподіватися підприєм
ствам на «манну небесну» не вар
то. За його словами, особливістю 
Програми є те, що вона передба
чає надання державної підтримки 
переважно на  поворотній осно
ві. «Вже не перший рік використо
вуються такі інструменти, як зде
шевлення кредитів, компенса
ція вартості побудованих об’єктів, 
державні гарантії, але бажано
го результату  — початку масш
табної модернізації економіки — 
вони забезпечити неспроможні. 
Тому надалі Уряд буде застосову
вати такі інструменти, що стиму
люватимуть бізнес до розвитку, і 
гарантуватимуть ефективне вико
ристання коштів платників подат
ків» — зазначив Міністр.

Підготував Олександр Палій
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