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Оздоровлення дітей-2013 не за горами!

Відбулись парламентські 
слухання з питань оздоровлення 
та відпочинку дітей і молоді

ДП «Антонов» взяло участь у конкурсі 
на кращий колективний договір

Международный фестиваль «От Винта!»

П ідбиваючи підсумки оздоров
лення дітей у  2012  році, ЦК 

Профспілки звернувся з клопотан
ням до  ФПУ щодо нагородження 
організацій та посадовців, які ви
явилися найкращими у цьому пи
танні. Це: Вячеслав Богуслаєв, пре
зидент ПАТ «Мотор Січ», Олек
сандр Жданов, директор ДП «ХМЗ 
«ФЕД», Григорій Піхно, керівник 
ДОЗ ім. Гагаріна ДАХК «Артем», 
Андрій Задорожний, керівник ДОЗ 
«Маяк» ПАТ «Мотор Січ», Олена Ка
льонова, заступник голови ПО ПАУ 
на ДП «ІвченкоПрогрес», Інна Му
сієнко, головний бухгалтер ПО ПАУ 
на ДП «ІвченкоПрогрес», Наталія 
Лєскова, голова ПО ПАУ на ДП «МФ 
«Артем», Валентина Вєдєрнікова, 
начальник бюро по організації від
починку ДП «ЖМЗ «Візар», Галина 
Музичук, головний бухгалтер про

фкому ПО ПАУ на ДАХК «Артем»; 
адміністрації і профкоми ПО ПАУ 
на  ДП «Антонов», СЗ «Антонов», 
ДАХК «Артем».

Нагадуємо, що ПО ПАУ необхідно 
на виконання постанови Президії 
ЦК ПАУ №П11–3 від 14.11.2012 р. 
розробити та затвердити конкрет
ні заходи по оздоровленню дітей 
та підлітків у 2013 році.

Під час розробки заходів ПО ПАУ 
слід звернути увагу на комплекту
вання оздоровчих закладів квалі
фікованими педагогічними, ме
дичними та іншими працівни
ками та на  проходження ними 
обов’язкових медичних оглядів; 
збільшення фінансування витрат 
на програми і заходи для оздоров
лення дітей і підлітків; забезпе
чення оздоровчих закладів дезін
фекційними засобами, ліками, ме

дичним та іншим інвентарем і об
ладнанням відповідно до чинних 
нормативно — правових актів; по
стачання продуктів харчування 
та продовольчої сировини належ
ної якості, згідно з встановлени
ми нормами; проведення якісного 
навчання з питань охорони праці 
з керівниками ДОЗ і відповідаль
ними за оздоровлення дітей та їх 
нормативно — документальне за
безпечення; забезпечення соці
альної захищеності та збільшення 
контингенту дітей, що охоплюють
ся оздоровчими заходами з багато
дітних і малозабезпечених сімей, 
дітей сиріт та позбавлених бать
ківського піклування, а також ді
тей інвалідів та тих хто проживає 
у районах екологічної небезпеки.

Вл.інф.

П ід час слухань Голова Верхо
вної Ради України Володи-

мир Рибак зазначив, що на пре
великий жаль, аналіз показників 
щодо чисельності дітей, які за
безпечені оздоровчими і відпо
чинковими послугами в 2012 ро
ці, показав, що відпочинкови
ми послугами забезпечено 66 % 
(1 млн 842.031 дитину), а оздо
ровчими лише 34 % (954.773 ди
тини). Як стверджують меди
ки, оздоровчий ефект наступає 
на  14 день, тобто для оздоров
лення діти мають перебувати 
не менше 21 дня у відповідних 
оздоровчих закладах, якщо  ж 
вони там знаходяться 14 днів або 
менше, це не  вважається оздо
ровленням, а є відпочинком.

В таких регіонах, як Київ, Київ
ська, Запорізька, Луганська, Дні
пропетровська, Полтавська, До
нецька та інших (ми наводимо 
лише ті регіони, де є підприєм
ства нашої галузі) оздоровлен
ня дітей складає від 30 до 58 %. 
А  ось, наприклад, в  Закарпат
ській та Хмельницькій областях 
цей показник дуже низький  — 
6,4 % та 13,6 % відповідно.

На забезпечення оздоровчої 
кампанії у 2012 році використа
но понад 1,751 млрд грн. Левова 
частина — понад 1,208 млрд — це 
позабюджетні кошти.

Разом з тим, вже зараз необ
хідно вживати заходи для про
ведення кампанії у  2013  році. 
За  прогнозними показниками 
Мінсоцполітики України, ста
ном на 01.02.2012 р. у 2013 ро
ці планується забезпечити оздо
ровленням та відпочинком май

же 3  млн дітей шкільного ві
ку, а це 68,4 % від загальної чи
сельності дітей шкільного віку 
в  Україні. Планується забезпе
чити оздоровленням та відпо
чинком 99,9 % дітейсиріт та ді
тей, позбавлених батьківсько
го піклування, шкільного віку, 
72,7 % з багатодітних та малоза
безпечених сімей, 49,6 % дітей, 
які постраждали внаслідок Чор
нобильської катастрофи, 49,1 % 
дітейінвалідів, 74 % дітей, бать
ки яких загинули під час вико
нання службових обов’язків то
що. ПО  ПАУ слід звернути осо
бливу увагу на ці категорії дітей.

Передбачається збільшити 
граничні норми витрат на хар
чування дітей — не більше 39 грн 
на один людинодень, а на ліку
вання та культурне обслугову
вання дітей — не  більше 3  грн 
за  цей  же період, що більше 
на 2 грн порівняно з 2012 роком.

За результатами парламент
ських слухань перед учасника
ми виступила Міністр соціальної 
політики України Наталія Коро-
левська.

Вл. інф.

11квітня п. р. 
відбулося 

засідання Орга
нізаційного комі
тету ФПУ з про
ведення Всеукра
їнського конкур
су на кращий ко
лективний до
говір.

За підсумками 
конкурсу Президії ФПУ було ре
комендовано визначити пере
можцями Всеукраїнського кон
курсу на кращий колективний 
договір низку підприємств, се
ред яких і Державне підприєм
ство «Антонов».

Оргкомітет вирішив зверну
тися до Всеукраїнських проф
спілок — учасників конкурсу з 

метою визначення керівників 
підприємствпереможців Все
українського конкурсу на кра
щий колективний договір та на
городження їх почесним зна
ком Федерації профспілок 
України «За розвиток соціаль
ного партнерства».

Вл.інф.

Ф естиваль проводится при под
держке Правительства России 

и ОАО «Объединенная авиастрои
тельная корпорация».

Программа включает проведе
ние презентации творческих работ 
и проектов в области авиации, кос
монавтики и  воздухоплавания в 
ходе Международного авиакосми
ческого салона — МАКС2013.

В Фестивале принимают учас тие 
подростки, молодежь и студен ты (до 
18 лет). Допускаются как индиви
дуальное, так и групповое участие.

На конкурс работ принимаются 
по номинациям:

— исследования, разработки и 
проекты по теории авиации, кос
монавтики и воздухоплавания;

—  проекты летательных аппа
ратов;

— модели летательных аппара
тов, космических станций, аэро
портов, космодромов, пассажир
ских и грузовых терминалов;

—  проекты и  модели частей, 
узлов, деталей и отдельных видов 

авиационной, космической и воз
духоплавательной техники, обору
дования и обеспечения;

— разработки эксперименталь
ных проектов по  различным на
правлениям;

— технологические разработки 
по производству техники, обработ
ке грузов, обслуживанию пассажи
ров и т. д.

Участие в  Фестивале осущест
вляется на  основании приглаше
ния Оргкомитета, которое высы
лается участнику Фестиваля на его 
электронную почту до 1 мая 2013 г. 
с Программой и условиями пребы
вания в Москве.

Участник должен до 15 мая 2013 г. 
направить по электронной почте 
подтверждение о  своем участии 
в Оргкомитет Фестиваля.

Вся дальнейшая работа по под
готовке и участию подростка (под
ростков) в Фестивале осуществля
ется им (ими) или их педагогом — 
сопровождающим в тесной коорди
нацией с контактным лицом, ука
занным в Программе Фестиваля.

Участие проводится в  форме 
презентации участником своей ра
боты или проекта на специальной 
экспозиции Фестиваля на Москов
ском международном авиакосми
ческом салоне в сентябре 2013 год а 
(МАКС2013)

Авторы лучших работ по итогам 
финала награждаются дипломами 
лауреатов и подарками.

Рабочая контактная 
информация Оргкомитета:
эл. почта: supershow@supershow.ru; 
f2@mail.ru (прием писем на русс
ком и английском языках осущест
вляется круглосуточно)

Тел. +7 (495) 9437347
Тел. +7 (916) 8721432 — менеджер 
Елена Гамарник (переговоры ве
дутся на русском языке);

Время работы менеджера Контакт
ного центра с 12:00 до 15:00 (время 
московское).

Соб. инф.

Оздоровлення дітей — гарна традиція, започаткована ще в радянські часи, яка і до теперішнього часу збережена 
зусиллями профспілкових організацій ПАУ та соціально-орієнтованих керівників підприємств галузі.

3 квітня 2013 року відбулись парламентські слухання з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей і молоді. Участь в них взяли 
представники Профспілки авіабудівників України: Голова ПАУ Ярема 
Жугаєвич, завідувач відділу охорони праці та здоров’я — головний 
технічний інспектор праці ЦК ПАУ Станіслав Ліщинський, голова 
ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор Гуска, директор ДСОК ім. Гагаріна 
ДАХК «Артем» Григорій Піхно.

IV Московский открытый Фестиваль и I Международный фестиваль детского творчества «От Винта!» 
(далее Фестиваль) — это творческое мероприятие, направленное на привлечение внимания детей и молодежи 
к авиации, космонавтике и воздухоплаванию, развитие у подрастающего поколения интереса к профессиям, 
связанным с данными отраслями промышленности.

В ВерхоВной раде Украины 
зареГиСтрироВан законоПроект, 
ПредПоЛаГающий 
ГоСУдарСтВеннУю ПоддерЖкУ 
ЛизинГа аВиатехники 
ГраЖданСкой аВиации 
отечеСтВенноГо ПроизВодСтВа. 
Авторы законопроекта —  
Вячеслав Богуслаев и Ярослав 
Сухой — предлагают внести 
соответствующие изменения 
в Налоговый кодекс. По мнению 
депутатов, это позволит 
обновить авиапарки украинских 
авиакомпаний.

На сегодняшний день изношен
ность авиатехники, которая экс

плуатируется в Украине, превы
шает 70 %. Большинство авиаком
паний выполняют региональные 
пассажирские перевозки на фи
зически и морально устаревших 
ЯК42 и АН24, снятых с произ
водства еще в 80х годах.

Законопроект предполагает ряд 
мероприятий государственной 
поддержки лизинга отечествен
ной авиационной техники. Сре
ди них финансирование целе
вых программ развития авиации 
и инвестиционных проектов ли
зинга в отечественном авиастро
ении из госбюджета. Финансиро
ваться будут субъекты лизинга, 

которые находятся на территории 
страны и будут участвовать в опе
рациях по закупке самолетов ис
ключительно украинского произ
водства. Участникам лизинговых 
схем будут предоставляться опре
деленные субсидии.

ПерВомУ УкраинСко-роССийСкомУ 
СамоЛетУ-ГоСПитаЛю ан-148 ем 
присвоено имя легендарного 
советского аса, трижды Героя 
Советского Союза Александра 
Покрышкина.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я
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Галузь може отримати новий імпульс розвитку

Коментарі для редакції «Авіабудівника України»

З Міжнародним 
Днем солідарності 
трудівників!

Внимание!

День охорони 
праці

«За результатами роботи у 2011 
році підприємства на 20 від

сотків, або 3,41 млрд гривень, збіль
шили обсяг виробництва основних 
видів продукції.

За останні три роки підприєм
ствами авіабудування виготовлено 
та передано замовникам 19 літаків. 
Державним підприємством «Анто
нов» укладено контракт на виготов
лення 47 літаків Ан148 та їх моди
фікацій для іноземних замовників.

Продовжується виконання кон
тракту державним підприємством 
«Завод 410  цивільної авіації» що
до ремонту літаків Ан32 для вій
ськовоповітряних сил Індії.

Досягнуто принципової згоди з 
Російською Федерацією щодо від
новлення спільного виробництва лі
така Ан124 «Руслан» та закінчення 
робіт з розроблення та виробництва 
літака Ан70.

Прийнято Закон України «Про вне
сення змін до Закону України «Про 
розвиток літакобудівної промисло
вості» щодо державної підтримки 
збуту авіаційної техніки вітчизня
ного виробництва, виконання яко

го сприятиме здешевленню авіацій
ної техніки для авіакомпаній та під
вищенню конкурентоспроможності 
вітчизняних авіакомпаній.»

Закінчення на с. 2

микола Галиш, 
голова ПО ПАУ на ДП «Красилівський 
агрегатний завод», депутат Красилівської 
міської ради:

— Перше травня — це, перш за все, 
День боротьби профспілок за пра
ва трудівників. Історія свята налічує 
понад 100 років.

За цей час змінилася соціально
політична ситуація в багатьох краї
нах, у т. ч. і в Україні. З часів першої 
маївки у 1905 році Свято поступо
во трансформувалось і вже, на жаль, 
не  відзначається так, як раніше. 
На це вплинуло багато факторів…

Прикро, що воно перестало бу
ти масовим і для членів профспі
лок. Адже саме в цей день історично 
профспілки демонстрували свою со
лідарність, закликаючи до встанов
лення у світі нових соціальних стан
дартів.

В Україні Першотравень відзна
чають в  основному на  польових 
роботах у  своїх присадибних ді

лянках. Але коли все ж таки органі
зовуються урочисті заходи, то бага
то хто бере участь в них із великим 
задоволенням.

Відзначення Дня Міжнародної со
лідарності трудящих у нас в регіоні 
проводить Федерація профспілок 
області. Це свято, особливо у стар
шого покоління, асоціюється з рів
ноправністю і свободою. До  цього 
Дня також завжди приурочене на
городження кращих профспілкових 
активістів області. Свято супрово
джується виступами художньої са
модіяльності, духового оркестру.

В сучасних умовах відзначен
ня Першотравня профспілки нама
гаються уникнути політизації цьо
го Свята, аби не бути використани
ми в інтересах тієї чи іншої політич
ної сили.

Хочу сказати, що члени профспі
лок мають не лише цього дня, але й 
завжди пам’ятати, що їх єдність — 
запорука перемоги людини праці 
у боротьбі за свої права.

михаил Погорелов, 
председатель ПО ПАУ на ХГАПП:

— Первое  мая, безусловно, тради
ционный праздник, который мы 
празднуем с  начала своей созна
тельной трудовой деятельности. Хо
тя у многих он ассоциируется с да
леким детством, когда празднова
ли еще со своими родителями, и эта 
традиция сохранилась в  наших 
сердцах.

С одной стороны, это — праздник 
трудящихся, а с другой — настоящий 
весенний праздник, с которым на
ступают события, связанные с воз
рождением.

Поэтому мы всегда надеемся, что 
1 Мая — это день, когда мы пересма
триваем свои достижения и  стро
им новые планы на будущее. Этот 
праздник всегда помогает осознать, 
куда мы движемся и чего ожидаем 
от своей работы в будущем.

Ну, и, безусловно, должен быть 
день, объединяющий людей тру
да, потому что в  наше, достаточ
но сложное время, без профсоюз
ной организации свои права за
щитить очень сложно. Ведь люди 
труда не только зарабатывают се
бе на  жизнь, а  и  поднимают пре
стиж страны, поэтому должен воз
родиться престиж инженерных 
и  рабочих специальностей. В  ко
нечном результате, этот праздник 
должен получить свое новое пред
назначение.

Записав Олександр Палій

Шановні спілчани!

П риміть щирі вітання з нагоди 
Міжнародного Дня солідарнос

ті трудящих — 1 Травня!
Вже понад сто років Першотравень 

символізує собою прагнення робіт
ників усіх країн об’єднатися заради 
встановлення у світі соціальної спра
ведливості і боротися за свої трудо
ві права в лавах профспілок. Історія 
профспілкового руху набагато древ
ніша. Активний розвиток промис
ловості у  світі спонукав робітників 
об’єднуватися для відстоювання сво
їх прав, домагатися спочатку вста
новлення мінімальних соціальних га
рантій, а згодом і їх підвищення.

Рабські умови та тяжка робота по 
12 годин на добу при одному вихід
ному на тиждень раніше були нор
мою. Робітники були беззахисними 
перед роботодавцями. Не секрет, що 
і зараз у світі є роботодавці, які праг
нуть повернення тих жахливих часів.

Проте з започаткуванням проф
спілкового руху ситуація для міль
йонів робітників усіх країн значно 
покращилась. Люди збагнули, що 
вони — велика сила, що їхня єдність, 
солідарність дозволяє міняти, здава
лося б, непорушну систему безправ’я 
та надексплуатації.

З того часу багато що змінило
ся у взаємовідносинах роботодавців 
та профспілок. Відносини між ними 
стали більш цивілізованішими. Проте 
і досі профспілкам доводиться вибо
рювати права людей найманої праці 
в досить жорстких умовах.

В авіабудуванні України виваже
ний соціальний діалог став запо
рукою стабільної роботи підпри
ємств галузі, належного соціально
психологічного клімату в колективах, 
забезпечення працівників високими 
соціальними стандартами. Квінте
сенцією соціального діалогу між ро
ботодавцями та Профспілкою авіабу
дівників України є Галузева Угода, яка 
увібрала в себе найкращий досвід со
ціального партнерства.

1 Травня — це день, коли ми ще раз 
маємо згадати, що Профспілка — це 
всі люди найманої праці, які виявили 
бажання бути захищеними та спіль
но боротися за свої права. Для того 
аби людина праці краще жила, ма
ла стабільну і високооплачувану ро
боту, належні умови праці, надій
ний соціальний захист та справедли
вість, вона обов’язково має бути у ла
вах Профспілки авіабудівників Укра
їни. Адже лише спільними зусиллями 
можна домогтися реалізації цих бла
городних цілей.

Вітаючи Вас зі Святом Першотрав
ня, бажаємо Вам життєдайної енер
гії, невичерпного оптимізму та віри 
у краще майбутнє.

З повагою
Голова ПаУ                                   Ярема ЖУГаєВИч

Заявку на участие необходимо 
подать в Оргкомитет 
Фестиваля в очень сжатые 
сроки, а именно до 15 апреля 

Подробности читайте на с. 4

28квітня в Україні відзна-
чається Всесвітній День 
охорони праці.

Звертаємо увагу всіх 
первинних організацій 
ПАУ на необхідність по-
силення громадського 
контролю за станом охо-
рони праці на підпри-
ємствах галузі. З  метою 
привернення уваги адмі-
ністрацій та трудових ко-
лективів, профспілковим 
організаціям ПАУ необ-
хідно здійснити перевір-
ку виконання на підпри-
ємствах галузі комплек-
сних заходів щодо досяг-
нення встановлених нор-
мативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого се-
редовища, підвищення 
існуючого рівня охорони 
праці.

За інформацією відділу 
ОП та здоровʼя ЦК ПАУ

27 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну Програму активізації розвитку економіки 
на 2013–2014 роки. В цій Програмі визначено, що авіабудівна галузь є стратегічно важливою для України і однією 
з базових галузей національної економіки. В Програмі пояснюється чому авіабудування є пріоритетним.

Напередодні 1 Травня редакція звернулась до голів ПО ПАУ з проханням роз'яснити, що уособлює для них 
свято 1 Травня.
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16 СамоЛетоВ СемейСтВа 
«антоноВ» ан-148 и ан-158 
работают В СоСтаВе шеСти 
аВиакомПаний трех Стран 
мира.
Они уже освоили око
ло 70 внутренних марш
рутов Украины и России, 
выполняют полеты в более 
40 стран мира. Месячный 
налет отдельных Ан148 
превысил рекордный по
казатель в 400 часов, 
среднемесячный налет са
молета достиг 320 часов. 
Суточный налет Ан148 до
стиг 18 часов. 

ВаСо ПредЛаГает раССмотреть 
меры ГоСПоддерЖки дЛЯ 
заВодоВ, ПредоСтаВЛЯющих 
ПоСтГарантийное 
обСЛУЖиВание на УроВне 
мироВых СтандартоВ.
В эксплуатации находит
ся 12 самолетов Ан148, 
произведенных на ВАСО. 
Из них 3 самолета обеспечи
вают транспортную связан
ность Севера страны в авиа
компании «Ангара», два — 
в авиакомпании «Полет», 
6 — в компании «Россия», 1 — 
СЛО «Россия». География их 
полетов превышает 30 на
правлений. Среди них более 
десятка пунктов назначения. 

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и яВ аэропорту Лейпциг-Халле состоялась презентация Ан-124-100
В Лейпциге, в аэропорту Лейпциг-Халле, по инициативе Посольства Украины в Германии и ГП «Антонов», был организован Прием по случаю 
30-летия первого полета тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 разработки ГП «Антонов». В мероприятии приняли участие лидеры 
политических и экономических кругов, общественные деятели Германии, руководители аэропорта, представители Посольства, члены делегации 
ГП «Антонов».

Начиная с  2006  г., Лейпциг
Халле является базовым для 

самолетов
Ан124100 «Руслан», выполняю

щих перевозки в рамках програм
мы SALIS. С 2007 г. в аэро  порту ра
ботает база технического обслужи
вания этих самолетов.

Выступая на презентации, Посол 
Украины в Германии Павел Клим-
кин отметил важность расшире
ния сотрудничества в этой сфере. 
По его словам, Ан124 стал «сим
волом» доверительных отношений 
Украины со странами НАТО и Евро
союза. «На примере успешной де
ятельности ГП «Антонов», — заявил 
Климкин, — можно видеть, какие 
возможности и шансы открывают
ся для ЕС в результате курса Укра
ины на европейскую интеграцию».

Руководитель Государственной 
канцелярии земли Саксония Йо-
ханесс Беерман отметил, что «ба
зирование и обслуживание само
летов в аэропорту ЛейпцигХалле 
стало одним из ключевых факто
ров успешного развития Саксо
нии как пункта воздушного сооб
щения». Такое  же мнение выра
зил Обербургомистр Лейпцига 
Бурхард Юнг. По его словам, ре
ализация этой программы оказа
ла положительное влияние на ре
гион Лейпцига: «в 2005 г. в аэро

порту было создано около 1900 ра
бочих мест, в  2012  г. это количе
ство увеличилось до  5900. И  се
годня ЛейпцигХалле является 
не  только важнейшим фактором 
логистической отрасли Средней 
Германии, но  также играет зна
чительную роль в экономическом 
развитии нашего региона». Обер
бургомистр сказал и о 50летии 
партнерства Киева и Лейпцига, ко
торое отмечалось в прошлом году: 
«Компания «Антонов» находится 
в Киеве. Организация базы техни
ческого обслуживания в Лейпциге 
является ещё одним шагом в раз

витии сотрудничества между на
шими городами».

В свою очередь Первый вице
Президент  — Генеральный ди
ректор ГП «Антонов» Владимир 
Король выразил благодарность 
немецкой стороне за долгосрочное 
и  плодотворное сотру дничество. 
Он отметил, что сегодня оно раз
вивается по многим направлени
ям, в том числе, предприятия Гер
мании принимают участие в ком
плектации при производстве но
вых самолетов семейства Ан148, 
Ан158, Ан140. При этом, «Герма
ния является ключевым партне

ром «Антонов» в программе SALIS, 
в рамках которой самолеты объе
диненного флота нашей компа
нии и ГрК «ВолгаДнепр» выпол
нили около 1400 рейсов, в том чис
ле 222 рейса из Германии и 177 — 
в  Германию, перевезли более 
81 500 т грузов, в том числе 14 195 т 
из Германии, 8440 т — в Германию. 
База технического обслуживания, 
созданная в  аэро порту Лейпцига 
обеспечивает го товность самоле
та к вылету в установленные сро
ки», — сказал В. Король.

Пресс-служба ГП «антонов»

Закінчення. Початок на с. 1

Саме тому одним із завдань дер
жавної політики на 2013–2014 ро
ки Програма визначила забезпе
чення сталого функціонування та 
розвитку авіабудівної галузі.

В заходах, направлених на  ре
алізацію Програми, передбачено 
кілька напрямків. Це — створен
ня додаткових потужностей на ДП 
«Виробниче об’єднання Півден
ний машинобудівний завод іме
ні О. М. Макарова» для збільшення 
обсягу виробництва шасі літаків 
АН140, АН148 та інших авіацій
них агрегатів і систем. На це пла
нується витратити 12 млн грн., при 
цьому очікується, що чистий при
ведений дохід складе 26,7 млн гри
вень плюс придбання 10 одиниць 
верстатів.

Також Уряд вирішив стимулю
вати придбання вітчизняних лі
таків шляхом використання лі
зингових компаній із застосуван
ням зниженої ставки кредитуван
ня (на рівні облікової ставки Наці
онального банку України +2 відсо
тки). На ці ціли планується залу
чити до 5 млрд грн. Очікується, що 
це призведе до збільшення щоріч
ного обсягу реалізації авіаційної 
продукції на  5  млрд гривень, що 
дасть змогу забезпечити беззбит
ковість діяльності ХДАВП та по
кращити фінансовоекономічні 
показники серійного виробництва 
літаків на ДП «Антонов».

Є заходи Програми, які не потре
бують додаткового фінансування. 
Так, планується вирішити питан
ня здешевлення кредитів, отри
маних підприємствами авіабудів
ної галузі у  комерційних банках 
для забезпечення розвитку осно

вної діяльності, створення нових 
зразків техніки, що в  свою чергу 
призведе до  збільшення обсягів 
виробництва підприємств авіабу
дівної галузі; визначення потре
би в оновленні та розширенні на
явного парку авіаційної техні
ки із зазначенням характеристик, 
кількості, орієнтовної ціни літаль
них апаратів та завдань, виконан
ня яких потребуватиме придбання 
авіаційної техніки, наслідком чого 
має стати формування державно
го замовлення на авіаційну техні
ку. В результаті забезпечення фор
мування державного замовлен
ня на авіаційну техніку збільшать
ся обсяги виробництва авіаційної 
техніки.

Заходами також передбачена 
організація поглибленої модерні
зації та виробництва вертольотів 
Мі2 МСБ та Мі8 МСБ на вітчизня
них підприємствах для потреб Мі
ноборони, МВС, МОЗ, Держпри
кордонслужби та експорту в краї
ни Азії та Африки.

З метою оптимізації механізму 
реалізації авіаційної техніки, ДП 
«АнтоновФінанс» буде підпоряд
коване Міністерству промислової 
політики України.

Реалізація заходів Програми 
торкнеться і зміни організаційно
правової форми ДП «Антонов». 
Передбачається утворення Дер
жавної холдингової компанії «Ан

тонов», статутний капітал якої бу
де сформований шляхом переда
чі до нього 100 відсотків акцій, що 
належатимуть державі у  статут
них капіталах господарських то
вариств, утворених шляхом пере
творення державних комерційних 
підприємств «Завод 410 ЦА», «Ан
тонов» та ХДАВП. Очікується, що 
це призведе до фінансового оздо
ровлення підприємств літакобуду
вання, створення умов для наро
щування темпів випуску продукції 
літаків сімейства Ан.

На збільшення обсягів се
рійного виробництва літаків 
Ан148/Ан158 на  ДП «Антонов» 
планується виділити 4,5 млрд грн. 
Пргнозується, що це дозволить ор
ганізувати виробництво 144  лі
таків Ан148 та 72 літаків Ан158 
в  Україні, з яких близько 30  мо
же бути направлено для потреб 
внутрішнього ринку, понад 180 — 
на експорт (близько 4,5 млрд дола
рів США у діючих цінах), а сума до
даткових відрахувань до Держбю
джету за цей період становитиме 
9,3 млрд грн. При цьому буде ство
рено близько 5200 нових робочих 
місць на  ДП «Антонов», а  також 
близько 12–13 тис. робочих місць 
на 33 суміжних підприємствах.

В Програмі приділено увагу і 
вертольотобудуванню. Так, на ор
ганізацію виробництва вертольота 
МСБ2 ПАТ «Мотор Січ» планується 

витратити 109,4 млн грн., а на ор
ганізацію виробництва вертольо
та злітною масою 5–6  тонн ПАТ 
«Мотор Січ» — 632,6 млн грн. Очі
кується, що це призведе до забез
печення заміщення імпорту лег
ких вертольотів на суму не менш 
як 100 млн доларів США і забезпе
чення експорту вертольотів у кіль
кості 50 одиниць (на суму не менш 
як 100 млн доларів США),

створення 500  додаткових ро
бочих місць на  ПАТ «Мотор Січ» 
та 300 робочих місць на суміжних 
підприємствах;

збільшення обсягів відрахуван
ня до Держбюджету на 82 млн гри
вень. Стосовно вертольота злітною 
масою 5–6 тонн, то тут прогнозні 
дані ще кращі — забезпечення за
міщення імпорту легких вертольо
тів у кількості 150 одиниць (вартіс
тю близько 1,5 млрд доларів США) 
і забезпечення експорту вертольо
тів у кількості 250 одиниць (вартіс
тю близько 2,5 млрд доларів США), 
збільшення обсягів відрахуван
ня до Держбюджету на 3,14 млрд 
гривень, створення 3600 додатко
вих робочих місць на ПАТ «Мотор 
Січ» та 800  нових робочих місць 
на  дев’яти суміжних підприєм
ствах, підвищення заробітної пла
ти працівникам.

Окрему увагу Уряд в  Програ
мі приділив розробці та серійно
му виробництву турбореактивно
го двоконтурного двигуна АИ28 
для перспективних модифіка
цій літаків ДП «ІвченкоПрогрес». 
Очікується, що 167  млн грн. під
приємство отримує на  ці цілі 
вже у 2013 році, а ще 423 млн грн 
у  2014  році. Реалізація цього на
прямку Програми має призвести 
до започаткування серійного ви

робництва двигунів на вітчизня
них підприємствах у  2018  році, 
при цьому прогнозований обсяг 
реалізованої продукції станови
тиме близько 2 млрд доларів США, 
а також додатково буде створено 
до 15 тис робочих місць.

Загалом по Програмі на авіабу
дування планується виділити май
же 11 млрд грн., при цьому лево
ва частка — у 2013 році. Варто за
значити, що Програма розрахова
на на 2013–2014 рр. Де ж візьмуть
ся ці кошти? Це не будуть кошти 
Держбюджету чи кредити міжна
родних установ. В Програмі визна
чено, що це «інші джерела, в тому 
числі кошти, що залучаються під 
державні гарантії». Отже, скоріш 
за все, це будуть інвестиції.

Вже є перша реакція одного з 
найавторитетніших діячів галузі — 
Вячеслава Олександровича Бо-
гуслаєва. Під час проведення збо
рів акціонерів на ПАТ «Мотор Січ» 
наприкінці березня 2013 року пре
зидент АТ, генеральний конструк
тор, народний депутат України, Ге
рой України Вячеслав Богуслаєв з 
приводу ухвалення даної Програ
ми зазначив: «Наші зусилля у сфері 
вертольотобудування були підтри-
мані Урядом шляхом ухвалення Дер-
жавної Програми активізації роз-
витку економіки на 2013–2014 рр., 
куди вперше увійшли нові вироби як 
вертолітного призначення, так і 
двигуни».

Що  ж, будемо сподіватися, що 
ця Програма не  стане черговим 
папірцем з цифрами, а буде швид
ко і ефективно реалізована. Бо це 
потрібно не  лише галузі, а  всій 
Україні.

Підготував Олександр Палій

Галузь може отримати новий імпульс розвитку
27 лютого 2013 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну Програму активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки. В цій Програмі визначено, що авіабудівна галузь є 
стратегічно важливою для України і однією з базових галузей національної економіки. В Програмі пояснюється чому авіабудування є пріоритетним.

«Наші зусилля у сфері вертольотобудування були підтримані 
Урядом шляхом ухвалення Державної Програми активізації 
розвитку економіки на 2013–2014 рр., куди вперше увійшли нові 
вироби як вертолітного призначення, так і двигуни».

Вячеслав богуслаєв
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Военно-транСПортный 
СамоЛет ан-70 разработки 
ГоСУдарСтВенноГо ПредПриЯтиЯ 
«антоноВ»
прошел все необходимые 
испытания и передан на 
вооружение Министерству 
обороны Украины. Формально, 

с марта 2013 года Ан70 — 
больше не экспериментальная 
машина, а полностью бое
способная единица, готовая к 
выполнению задач различной 
сложности.

По сообщениям 
информагентств и СМИ

 С о б ы т и я

Реєструємо Колективний договір по-новому!

Отечественный вертолет  
Ми-8МСБ проходит испытания

Відбулись звітно-виборні збори 
у ВАТ «Промінь»

ооо «Виаз»: Есть хорошие перспективы

Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок реєстрації галузевих угод та колективних 
договорів. Давайте разом проаналізуємо новації, які він несе.

В Крыму на базе Государственного научно-испытательного центра 
Вооруженных Сил Украины продолжаются очередные сертификационные 
специальные испытания вертолета Ми-8МСБ.

константин александров, председатель ПО ПАУ на ГП «Винницкий авиационный завод»:

Одразу слід зазначити, що, як 
і раніше, повідомну реєстра

цію колективних договорів про
водять районні держадміністрації 
(у тому числі і районні у м. Києві) 
та виконавчі комітети сільських, 
селищних та міських рад. Для га
лузевої Угоди реєструючим орга
ном визначено Міністерство соці
альної політики України.

За новим порядком:
— до реєструючого органу слід 

подавати колективний договір 
у кількості примірниківоригіналів, 
що дорівнює числу сторін, з усіма 
додатками, та копію, яка буде збе
рігається у реєстратора. Вилучені 
вимоги щодо подання інформації 
про склад повноважних представ
ників сторін;

— зменшені також вимоги до 
змісту колективних договорів. Так, 
вилучені вимоги щодо відповід
ності колективних договорів чин
ному законодавству та умовам 
Угод більш високого рівня;

— відтепер реєстратор не вима
гатиме, щоб у  колективному до
говорі містилась інформація про 
джерела фінансування заходів що
до надання додаткових (порівня
но з чинним законодавством) со
ціальних пільг та гарантій;

— за новим порядком реєстра
ція проводиться протягом 14 ро
бочих днів з дня, наступного після 
надходження договору до реєстру
ючого органу.

Щодо Галузевої Угоди
Особливої уваги заслуговує п. 3 

новоприйнятого порядку, який 
встановлює, що для реєстрації Га
лузевої угоди сторони подають ко
пії свідоцтв про підтвердження 
репрезентативності суб'єктів сто

рони профспілок та сторони робо
тодавців, які брали участь у колек
тивних переговорах з питань укла
дення відповідної угоди.

Діюча Галузева Угода авіацій
ної промисловості укладена між 
Стороною представників власни
ка (Мінпромполітики та Фондом 
держмайна, за  участю Асоціації 
«Укравіапром») та профспілковою 
Стороною (Профспілка авіабудів
ників України). При цьому Асоці
ація підприємств авіаційної про
мисловості «Укравіапром», як до
бровільне об’єднання підприємств 
галузі, формально представляє ін
тереси керівників, як роботодавців.

Відповідно до  вищенаведеної 
норми Профспілка та Асоціація 
«Укравіапром» повинні, при укла
денні нової Угоди, підтвердити 
свою репрезентативність. Проф
спілка авіабудівників має таке сві
доцтво. Щодо сторони роботодав
ців, ситуація поки що є невизна
ченою. Питання стосовно пере
творення Асоціації «Укравіапром» 
і набуття нею статусу галузевого 
об'єднання роботодавців позитив
ного вирішення поки не знайшло.

Каріна ПлахОВа,
завідувач відділу правової роботи 

Ва ЦК ПаУ

– Смомента моего последне
го интервью газете «Ави

астроитель Украины» произошел 
ряд событий на предприятии, о ко
торых хотел рассказать.

13  марта мы провели профсо
юзную конференцию ООО «Вин
ницкий авиационный завод», 
на которой избрали профком но
вой профсоюзной организации. 
Председателем профкома избра
ли меня, а  заместителем Викто
ра Гавшина. Необходимость про
ведения конференции была обу
словлена тем, чтобы создать пол
ноценно действующую первич
ную профсоюзную организацию 
на  ООО «ВиАЗ», где сейчас ра
ботает большая часть работни
ков, ранее числившихся в  шта
те ГП «ВиАЗ». Кроме того, по
скольку судьба ГП «ВиАЗ» предо
пределена, и основной фронт ра
бот развернулся в ООО, мы реши
ли не  дожидаться исчезновения 
ГП «ВиАЗ», т. к. процесс санации 
может быть длительным и растя
нуться по срокам на годы.

Сейчас в  ООО «ВиАЗ» работа
ет 127 человек, на ГП «ВиАЗ» оста
лось работать 25  работников  — 
членов Профсоюза авиастроите
лей Украины. Чтобы работающие 
в ГП «ВиАЗ» не остались без защи
ты Профсоюза, мы всем работаю
щим на ГП предложили написать 
заявление с  просьбой поставить 
их на учет в профсоюзную органи
зацию ООО «ВиАЗ». Сейчас зани
маемся легализацией нашей новой 
профсоюзной организации.

В ООО заработная плата выпла
чивается своевременно, задолжен
ности не было никогда. Что каса
ется ГП, то к 8му марта задолжен
ность по зарплате перед работни
ками завода была полностью по
гашена.

Вместе с  тем остались долги 
по  выплате материальной помо
щи при выходе на пенсию — около 
500 тыс. грн. Это весьма сложный 
вопрос, над разрешением которо
го профсоюзный комитет работает 
постоянно. Профком завода неод
нократно обращался и  к  управ
ляющей санацией, и  к  председа
телю комитета кредиторов, что
бы получить вразумительный от
вет по этому поводу — когда же во
прос сдвинется с  мертвой точки. 
Но ни одного письменного ответа 
пока не последовало.

После заседания Хозяйственного 
суда официальные представители 
санаторов прибыли на  предпри
ятие для выполнения плана сана
ции. Они заявили, что принято ре
шение в ближайшее время рассчи
таться с теми, кто вообще уволил
ся с  предприятия, а  до  1  августа 
2013 года рассчитаться с теми, кто 
перешел на  работу в  ООО. Очень 
надеемся, что все эти вопросы дей
ствительно решатся.

Откуда же у ГП возьмутся день
ги, чтобы рассчитаться с людьми? 
Средства появятся за счет реализа
ции зданий и оборудования — это 
основная статья получения. На се
годняшний день структуру ГП со
ставляет в  основном руководя
щий состав  — исполнительный 
директор, заместитель директора 
по производству, еще есть помощ
ник директора и главный бухгал
тер, работники бухгалтерии, рабо
чих там нет. Одним словом, оста
лись работать те, кто необходим 
для проведения санации.

В свою очередь ООО активно ра
ботает. Мы уже получили все необ
ходимые сертификаты для ремон
та и  модернизации летной тех
ники. На  сегодняшний момент 
практически проработан договор 
с предприятиями России, которые 
заинтересовались в ремонте агре
гатов Ка26, а в перспективе, воз
можно, и самих вертолетов Ка26. 
В свое время это был наш основ
ной вид деятельности  — ремонт 
вертолетов Ка26, но, они, к сожа
лению, в Украине сейчас не лета
ют, т. к. есть проблемы с лопастя
ми, а в России есть хороший ры
нок. Предполагаемая сумма кон
тракта  — 1  миллион долларов. 
Мы также не прекращаем работы 
по ремонту Ми2. На сегодняшний 
день уже отремонтировано 24 вер
толета со  старыми двигателями, 
но, к сожалению, очень плохо об
стоят дела с реализацией, пока за
казчиков нет. А новые двигатели 
Запорожский завод нам обещал 
не  раньше августа 2013  г., и  мы 
очень на  это рассчитываем, по
скольку верим в то, что с новыми 
«движками» вертолеты будут поль
зоваться спросом.

Записал александр ПалИй

29березня п. р. відбулись 
звітновиборні профспіл

кові збори у ВАТ «Промінь» (Київ
ська область). На зборах були при
сутні 64 працівника підприємства. 

Під час зборів були заслуха
ні звіти голови ПО ПАУ про ро
боту профспілкового комітету та 
голови ревізійної комісії проф
спілкової організації. Учасники 
зборів визнали роботу виборних 
органів профспілкової організа
ції задовільною.

За результатами відкритого го
лосування було обрано на наступ
ний період головою ПО ПАУ у ВАТ 
«Промінь» Наталію Білозуб та 
новий склад профкому і ревізій
ної комісії.

Також в цей день на підприєм
стві були проведені збори трудо
вого колективу, на яких було роз

глянуто питання підбиття під
сумків виконання Колективного 
договору за 2012 рік та внесення 
змін та доповнень до Колдогово
ру на 2013 рік.

Перед трудовим колективом з 
цього питання виступили зі звіт
ними доповідями головний ін
женер підприємства Микол а Ко-
вальчук та голова ПО ПАУ на під
приємстві Наталія Білозуб.

Участь в  обох заходах взял и 
представники ВА ЦК ПАУ — Стані 
слав Ліщинський, зав. відділу 
охорони праці та здоров’я — голо
вний технічний інспектор праці 
ЦК ПАУ та Дмитро Поляков, зав. 
відділу організаційної роботи ви
конавчого апарату ЦК ПАУ.

За інформацією відділу 
організаційної роботи Ва ЦК ПаУ

Их тема — расширение функ
циональных возможностей 

вертолета, в частности, в услови
ях естественного обледенения. 
Об этом агентству УНН сообщи
ли в прессслужбе Министерства 
обороны Украины.

Сами полеты проходят на аэро
дроме Кировское, близ Феодосии.

Директор Государственного 
научноиспытательного центра 
Вооруженных Сил Украины за
служенный летчикиспытатель 
СССР Герой Украины Юрий Тиш-
ков лично участвует в полетах.

«Обледенение для авиационной 
техники очень опасное явление. 
Наступает при +5 градусов, в за
висимости от влажности. Наша за
дача проверить машину на проч
ность в условиях обледенения», — 
рассказал Юрий Тишков.

Он отметил, что полностью до
волен работой новых двигателей.

«Особенности двигателя, в том, 
что он сохраняет свою мощность 
подвода к редуктору постоянно 
при падении давления, с подъе
мом на высоту и при повышении 
температуры, — отметил летчик
испытатель.

Вертолет Ми8 МСБ являет
ся модификацией всемирно со
ветского вертолета Ми8 Т. Рабо
ты по модификации выполнены 
акционерным обществом «Мо
тор Сич» под руководством пре
зидента АО, генерального кон
структора по созданию и модер
низации вертолетной техники, 
Героя Украины Вячеслава Богус
лаева.

Соб. инф.


