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Вітаємо

Зі святом весни, 
з Днем 8 березня!
Шановні жінки!

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудово-
го весняного свята - 8 березня!

Все найсвітліше, що є у нашому житті – 
весна, радість, щастя, кохання, пов’язане з 
Жінкою – берегинею роду людського.

Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, 
спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих 
справ.

Бажаю Вам міцного здоров'я, великого 
жіночого щастя, добра та любові. Нехай у 
Вашому домі будуть спокій та добробут, а 
Ваші серця будуть зігріті теплом та повагою 
рідних і близьких.

Нових Вам професійних досягнень і глибо-
кої поваги колег – чоловіків!

Зі святом Весни, любі жінки!

Щиро, з любов’ю та повагою, 
Голова ПАУ              Ярема Жугаєвич

Верховна Рада України 2 
березня пізно ввечері з 5 спроби 
проголосувала за внесення змін 
до пенсійного законодавства. «За» 
ухвалення урядового законопроекту 
№2212 проголосували 238 депутатів: 
більшість Фракції партії "Блок Петра 
Порошенка", Фракції Політичної 
партії "Народний Фронт", Фракції 
Політичної партії "Об’єднання 
"САМОПОМІЧ", Фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка.
До них приєдналися частка позафракційних депута-
тів.
Жодного голосу за ганебний документ не віддали 
депутати Фракції політичної партії "Всеукраїнське 
об’єднання "Батьківщина", "Опозиційного блоку".
Законодавчий акт набуде чинності 1 квітня 2015 року.
- З першого дня реєстрації згаданого законопроекту 
у Верховній Раді, а також під час попереднього його 
обговорення в профільному парламентському комі-
теті, профспілки критикували наміри Уряду позбави-
ти заробленого одної з самих незахищених верств 
населення - пенсіонерів, – прокоментував це рішення 
парламенту Голова ФПУ Г.Осовий, - Усе своє життя 
ці люди сумлінно пропрацювали, деякі з них у шкідли-
вих для здоров’я умовах, сподіваючись на отримання 
пенсії, яка мала б забезпечити їм більш-менш гідне 
існування у старості.
- З пенсії вже сьогодні сплачується військовий збір 
та відповідний податок, чого ніколи раніше не було, 
- підкреслив він. - Тепер Уряд ще "відшматовує" від 
жалюгідних пенсій додаткові кошти з метою нібито 
виконання вимог Міжнародного валютного фонду та 
покриття дефіциту Пенсійного фонду.
- Хто бачив текст угоди з МВФ? – запитує Голова ФПУ, 
- чи є насправді там такі вимоги? Через те, що зазна-
чений документ не обговорювався з громадськістю і 
профспілками, в цьому можна засумніватися.
 Проте ми чітко аргументували свою позицію, чому не 
можна «залазити в кишеню» пенсіонерам:
- По-перше, це незаконно, тому що, згідно з 

Антисоціальний 
закон ухвалено!

Презентацию современных и пер-
спективных программ «Антонов» 
провел Президент – Генеральный кон-
структор Д.С. Кива. В частности, он 
отметил, что несмотря на отсутствие 
государственного финансирования, 
предприятие продолжает успешно ра-
ботать, выплачивает все необходимые 
налоги и платежи государству, создает 
новые рабочие места, реализует соци-
альные программы.

Затем состоялась встреча Министра 
с членами научно−технического совета 
ГП «АНТОНОВ» и представителями 

профсоюзных комитетов ПАУ на ГП 
«АНТОНОВ» и СЗ «АНТОНОВ», в 
ходе которой открыто обсуждались 
актуальные проблемные вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием 
предприятия.

В результате стороны выразили го-
товность к эффективному взаимодей-
ствию и пришли к соглашению о том, 
что возникающие вопросы будут рас-
сматриваться и решаться путем кон-
структивного диалога с учетом мнения 
и соблюдения интересов трудового 
коллектива.

ГП «АНТОНОВ» посетил Министр 
экономического развития и торговли 
Украины А. Абромавичус

28 февраля 2015 г. ГП «АНТОНОВ» посетил  Министр 
экономического развития и торговли Украины А. Абромавичус. 
В ходе визита он детально ознакомился с деятельностью 
предприятия, работой его основных подразделений, посетил 
основные цеха и лаборатории «АНТОНОВ».

Предприятия отрасли приняли участие в Международной выставке IDEX – 2015

Фото пресс-службы ГП «Антонов» и ГК «Укроборонпром»

ГП «Антонов», АО «Мотор Сич», предприятия ГК «Укроборонпром» и 
др. приняли участие в Международной выставке IDEX – 2015, которая 
прошла в г. Абу-Даби, ОАЭ.
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Профспілкове навчання у 2015 році стартувало! 
В ПО ПАУ у ДАХК «Артем» проведено навчальний семінар

5 лютого п.р. в ПО ПАУ у ДАХК «Артем» відбувся навчальний семінар з 
питань інформаційної роботи, еволюції профспілок, соціального діалогу 
та правової роботи для голів цехкомів, членів профкому і членів комісій 
профкому.

Навчання було організовано профспілко-
вим комітетом. Головною метою семінару 
стало підвищення інформованості і обізна-
ності профактиву для роботи в сучасних 
умовах стрімкого зростання натиску на со-
ціально-економічні права людини праці.

Відкрив семінар голова профкому ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем» Олександр Кельїн, 
який відмітив, що навчання в профспілках 
це один з основних напрямків роботи та на-
голосив на актуальності питань семінару.

З питань соціального діалогу в Україні до-
повідав теж Олександр Дмитрович. Він ак-
центував увагу слухачів на законодавчій базі 
та основних термінах і поняттях, на яких ба-
зується соціальний діалог в Україні, відмітив 
позитивні зрушення в соціальному діалозі 
профспілок, як з Київською міською держав-
ною адміністрацією, так і роботодавцями 
Києва. Підкреслив, що після багатьох спроб 
налагодити діалог, завдяки наполегливості 
профспілок, влада нарешті відгукнулася і на 
сьогодні тісно співпрацює з профспілками.

Після перерви головою комітету соціаль-
ної політики та праці ВР України ІІ скли-
кання Юрієм Буздуганом слухачам була 
представлена лекція-презентація – частина 
курсу «Школа профспілкового активіста». 
Основний акцент був зроблений на ролі 
профспілок і профспілкових комітетів в 
управлінні підприємствами, в економічних 
та соціальних процесах країни.

Підводячи підсумки семінару, голова про-
фкому Олександр Кельїн, після свого повер-
нення із засідання СПО профспілок, навів 
приклади, як на практиці проходять перего-
вори профспілок з владою і роботодавцями, 

відмітив позитивні тенденції соціального діалогу 
з Урядом, побажав слухачам в своїй роботі вико-
ристовувати отримані знання і повторно відзна-
чив важливість навчання в профспілковій роботі!

З питань правової роботи доповідачем була за-
відувач відділу правової роботи цК ПАУ Каріна 
Плахова. Вона розповіла слухачам про громад-
ський контроль профспілок за дотриманням за-
конодавства про працю, навела статистичні дані 
громадського контролю в ПАУ, відмітила діючі 
важелі впливу профспілок на роботодавців та 
прийняті законодавчі ініціативи Уряду, які сти-
мулюють до офіційної зайнятості і соціального 
захисту працівників. Також доповіла присутнім 
про проект нового Трудового кодексу України.

З питань інформаційної роботи доповідачем 
був заступник голови профкому Сергій Чумак. 
Він відмітив причини слабкої інформованості 
членів профспілки, розповів про основні дже-
рела інформації, які найбільше використовують-
ся профспілками та зазначив основні здобутки 
профспілок в інформаційній роботі, перш за все 
в інтернет-просторі.

Профком ДАХК «Артем»

Выступая перед журналистами, 
Виктор Петрович Гуска отметил, что, 
несмотря на многочисленные сложно-
сти, тяжелую ситуацию в стране, пред-
приятие смогло успешно завершить 
2014 год. Так, самолет Ан-148-100, 
предназначенный для северокорейских 
заказчиков, передан на заводские ис-
пытания. Для кубинской авиакомпа-
нии запланирована передача самолета 
Ан-158. Также успешно были заверше-
ны испытания военно-транспортного 
самолета Ан-70. Помимо производ-
ственных задач, в поле зрения адми-
нистрации и профсоюзных организа-
ций остаются и социальные вопросы. 
Кроме того, на предприятии в 2014 
году была повышена заработная плата 
для работников. 

Тем не менее, каковы перспективы 
предприятия и каковы планы государства 
относительно него до сих пор неизвестно. 
Ведь на протяжении года были сделаны 
неоднократные попытки захватить 
предприятие, сменив его руководителя 
– президента - генерального 
конструктора ГП «Антонов», Героя 
Украины, Академика НАНУ, Почетного 
гражданина г. Киева Д.С.Киву.

Виктор Гуска отметил, что 
профсоюзные организации по 
поручению трудового коллектива 
ГП «Антонов» обратились к 
Министру экономразивтия Айварасу 
Абромавичусу с просьбой продлить 
контракт с руководителем ГП 
«Антонов» Д.С.Кивой на следующий 
срок.

Виктор Петрович подчеркнул, что 
просьба трудового коллектива основана 
на том, что Дмитрий Семенович 
Кива на сегодняшний день является 
наиболее квалифицированным и 
опытным специалистом в авиационной 
промышленности страны. На 
предприятии он работает 51 год, был 
заместителем у Олега Константиновича 

Антонова. Уже десять лет как 
руководит ГП «Антонов». И за эти годы 
предприятие получило значительное 
развитие. Только в Государственный 
бюджет предприятие ежегодно 
перечисляет более 600 млн грн налогов 
и сборов.

К сожалению, Минэкономразвития 
пока не дало ответ. Тем не менее, 
трудовой коллектив настроен 
решительно бороться за сохранение и 
будущее своего предприятия, сказал 
В.П.Гуска. По его словам, будущее 
предприятия напрямую зависит от того, 
кто им руководит. Поэтому назначение 
руководителем предприятия кого-либо, 
без учета мнения трудового коллектива 
и рекомендаций научно-технического 
совета – не допустимо.

В своем выступлении Анатолий 
Коротенко акцентировал внимание 
присутствующих на том, что вся 
отрасль знает и помнит, что бывает, 
когда на должность руководителей 
крупнейших предприятий авиапрома 
назначались некомпетентные и 
непорядочные люди. Всего за 
несколько лет такого руководства 
Киевский завод «Авиант» оказался 
на гране банкротства. И лишь после 
назначения на должность директором 
завода Н.С.Подгребельного и 
последующего объединения с АНТК 
имени О.К.Антонова, началось 
возрождение завода. И сейчас завод 
наращивает темпы производства 
самолетов Ан-148 и Ан-158. Совместно 
с головным предприятием готовит к 
запуску самолет Ан-178. 

На брифинге выступили работники 
ГП «Антонов» и СЗ «Антонов», заявив 
о своей твердой поддержке президента 
– генерального конструктора Д.С.Кивы. 
Выступавшие отметили, что власть 
должна прислушиваться к голосу 
народа. 

Александр ПАлий

Будущее – в наших руках!
В Народном Музее ГП «Антонов» состоялся брифинг 
председателя ПО ПАУ на ГП «Антонов» Виктора Гуски и 
председателя ПО ПАУ на СЗ «Антонов»  Анатолия Коротенко. 
Брифинг был посвящен перспективам предприятия и итогам 
2014 года. 

Предприятия отрасли приняли 
участие в Международной 
выставке IDEX – 2015

Антисоціальний закон ухвалено!

продолжение, начало - на 1 стр.

Конституцією України, ухва-
лення законів, які звужують 
права та соціальні гарантії, 
вже встановлені раніше при-
йнятими законами, – не при-
пустимо;
- по-друге, проведені нами 
розрахунки дозволяють зроби-
ти висновок, що запропоновані 
Урядом міри, не дадуть необ-
хідного економічного ефекту, 
(Уряд збирається зекономить 
на пенсіонерах трошки більш 
ніж 3 млрд. гривень), а тому 
мають під собою суто політич-
не підґрунтя.
 Голова Федерації профспілок 
України нагадав, що проф-
спілками було проведено екс-
пертизу зазначеного законо-
проекту. Висновки стосовно 

можливих наслідків його ухва-
лення із відповідними засте-
реженнями було направлено 
всім депутатським фракціям 
Верховної Ради.
Президія ФПУ ухвалила ко-
легіальне рішення щодо 
проведення відповідної 
роз’яснювальної роботи те-
риторіальними об’єднанням 
профспілок на місцях, а також 
закликала членські органі-
зації провести перемовини з 
депутатами місцевого рівня з 
метою їх підтримки профспіл-
кової позиції.
Згідно із прийнятим законом в 
Україні відбудеться:
- поетапне підвищення на 5 
років пільгового пенсійного 
віку для жінок та збільшення 

страхового стажу для осіб, які 
мають право на пільгову пен-
сію;
- поетапне підвищення на 5 
років страхового стажу, необ-
хідного для призначення пенсії 
за вислугу років;
- для обчислення пенсії будуть 
застосовувати середню заро-
бітну плату (дохід) в Україні, з 
якої сплачено страхові внески, 
за 2012, 2013, 2014 роки;
- пенсії працюючим пенсіоне-
рам будуть виплачувати у роз-
мірі 85 відсотків (від нарахова-
них), але не менше 1423 грн. 
(Ця норма діятиме до 1 січня 
2016 року).

За матеріалами ФПУ

По сообщению пресс-службы 
ГП «Антонов», предприятие пред-
ставило на выставке перспек-
тивный проект Ан-178 - средний 
транспортный самолет с задней 
грузовой рампой, который осна-
щен двумя двухконтурными тур-
бореактивными двигателями и са-
молеты семейства Ан-148/Ан-158, 
в том числе морской патрульный 
вариант Ан-148-300МП.

Экспозицию наших пред-
приятий посетил Президент 
Украины Петр Порошенко. 
Глава государства в ходе выставки 

пообщался с генеральным ди-
ректором ГК «Укроборонпром» 
Романом Романовым, президен-
том АО «Мотор Сич», генераль-
ным конструктором вертолет-
ной техники, Героем Украины, 
народным депутатом Украины 
Вячеславом Богуслаевым и 
президентом – генеральным 
конструктором ГП «Антонов», 
Героем Украины, Академиком 
НАНУ Дмитрием Кивой.

Соб. инф

продовження, початок - на 1 стор.
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Економіка 
України за 
підсумками 
минулого року 
впала на 7% - 
Абромавичус 
Промвиробництво 

скоротилося на 10,1%. 

Експорт скоротився 

майже на 20%, споживча 

інфляція становила 

24,9% Падіння 

економіки України за 

підсумками 2014 року 

становить близько 7% 

при інфляції 24,9%, 

повідомив у ході години 

питань до уряду міністр 

економічного розвитку і 

торгівлі України Айварас 

Абромавичус. 

«Економіка країни – у тяжкому 
становищі. Причиною такого ста-
новища є не лише прорахунки 
попередньої влади, а й повна 
відсутність реформ впродовж 
останніх 25 років, - сказав міністр. 
- Зниження реального ВВП за 
підсумками 2014 року становить 
майже 7%. Промвиробництво ско-
ротилося на 10,1%. Експорт ско-
ротився майже на 20%, споживча 
інфляція становить 24,9%». 

Як підкреслив міністр, на по-
чаток року ситуація за інерцією 
продовжує бути напруженою. Нега-
тивну динаміку демонструють прак-
тично всі сектори економіки.

Економіка України за підсумками 
минулого року впала на 7% - Абро-
мавичус Промвиробництво скороти-
лося на 10,1%. Експорт скоротився 
майже на 20%, споживча інфляція 
становила 24,9% Падіння економіки 
України за підсумками 2014 року 
становить близько 7% при інфляції 
24,9%, повідомив у ході години пи-
тань до уряду міністр економічного 
розвитку і торгівлі України Айварас 
Абромавичус.

 «Економіка країни – у тяжкому 
становищі. Причиною такого ста-
новища є не лише прорахунки 
попередньої влади, а й повна 
відсутність реформ впродовж 
останніх 25 років, - сказав міністр. 
- Зниження реального ВВП за 
підсумками 2014 року становить 
майже 7%. Промвиробництво ско-
ротилося на 10,1%. Експорт ско-
ротився майже на 20%, споживча 
інфляція становить 24,9%». 

Як підкреслив міністр, на по-
чаток року ситуація за інерцією 
продовжує бути напруженою. Нега-
тивну динаміку демонструють прак-
тично всі сектори економіки.

Вл. інф.

Участие в работе конферен-
ции принял Председатель ПАУ 
Ярема Жугаевич. От профсоюз-
ной стороны с докладом высту-
пил председатель ПО ПАУ на ГП 
«Антонов» Виктор Гуска, а от 
стороны администрации – прези-
дент – генеральный конструктор 
ГП «Антонов», Герой Украины, 
Академик НАНУ Дмитрий 
Кива.

Председатель ПО ПАУ на ГП 
«Антонов» Виктор Гуска отме-
тил, что конференция трудового 
коллектива проходит в знамена-
тельное время, когда Министром 
экономразвития Украины 
Айварасом Абромавичусом 
продлен контракт с президентом 
- генеральным конструктором 
Дмитрием Семеновичем Кивой. 
Это дает коллективу широкие 
возможности для развития пла-
нов предприятия, укрепления 
экономического положения, по-
вышения благосостояния коллек-
тива. Наконец-то коллектив пол-
ностью сможем сосредоточиться 
на выполнении производствен-
ных задач.

В своем выступлении Виктор 
Петрович рассказал про резуль-
таты выполнения Коллективного 
договора за предыдущий период. 
По словам председателя профко-
ма ГП «Антонов» в действующий 
Коллективный договор по необ-
ходимости вносились изменения, 
направленные на улучшение со-
циально-экономического поло-
жения работников предприятия.  
Это обусловлено было, прежде 
всего, тем, что ситуация в стране 
постоянно менялась. 

Виктор Петрович в своем вы-
ступлении также детально оста-
новился на новациях проекта 
Коллективного договора. Они 
коснулись практически каждого 
раздела Коллективного догово-
ра. Особое внимание уделено 
вопросам сохранения предпри-
ятия, т.к. потенциальные угрозы 
возможности рейдерских атак 
пока еще остаются. В проекте 
Коллективного договора в раз-
дел взаимных обязательств сто-
рон  по этому поводу добавлены 
взаимные действия сторон по за-
щите от внешней угрозы захвата. 
Также в Колдоговоре предложено 
закрепить пункт следующего со-
держания: «В случае проведения 
конкурса на замещение руково-
дителя предприятия президен-
та – генерального конструкто-
ра, кандидатуры лиц, которые 
будут допущены для участия в 
конкурсе,  должны быть согла-
сованы с научно-техническим 
советом и трудовым коллекти-
вом предприятия».

В проект Коллективного до-
говора появился и новый раз-
дел работы с молодежью. По 
этому поводу Виктор Петрович 
сказал, что на предприятии еже-
годно растет процент числен-
ности молодых специалистов. 
Необходимо восстановить работу 
Совета молодых специалистов и 
института наставничества. 

«Молодежь активно принима-
ет участие во всех сферах жизни 
трудового коллектива, проявляет 
инициативу и реальные методы 
решения текущих задач» - сказал 
докладчик, акцентируя внимание 
участников конференции на не-
обходимости усиления работы с 
молодыми специалистами.

В целом докладчик выразил 
уверенность в том, что принятие 
нового Коллективного договора 
на новый период позволит пред-
приятию работать лучше, а трудо-
вому коллективу чувствовать себя 
еще увереннее: «Профсоюзная 
сторона считает, что этот 
проект КД – это более высо-
кий уровень организации произ-
водства и социальной защиты 
работников, документ, объеди-
няющий и организующий коллек-
тив на высокопроизводительный 
труд и на защиту предприятия».

Перед участниками конферен-
ции выступил с докладом пре-
зидент генеральный конструктор 
ГП «Антонов» Дмитрий Кива. 

В своей речи Дмитрий 
Семенович отметил важную ра-
боту, которую сделал трудовой 
коллектив – были завершены ис-
пытания и получили акт о приня-
тии на вооружение самолета Ан-
70.  Это делает честь коллективу 
за то, что, несмотря на множество 
трудностей и испытаний, которые 
выпали ему в прошлом году, эта 
тяжелая работа была завершена.

Также была проведена большая 
работа по выпуску документации 
и изготовлению самолета Ан-178. 
Самолет фактически уже нахо-
дится на выходе. Все сроки и гра-
фик должны быть выдержаны.

Одна из важных задача кон-
структоров – сопровождение се-
рийного производства самолетов, 
которые есть на ГП «Антонов» 
и на других заводах. Также важ-
ными направлениями деятель-
ности предприятия являются 
сопровождение эксплуатации 
самолетов (а это более 5 тыс. 

самолетов) и работа авиакомпа-
нии. «Эффективность работы 
авиакомпании можно обеспечить 
только в едином коллективе» – 
подчеркнул Дмитрий Семенович.

Касаясь вопроса размера за-
работной платы на предприятии, 
Дмитрий Кива подчеркнул, что 
она повышалась несколько раз 
и по итогам года составила в 
среднем около 6 тыс. грн по ГП 
«Антонов» (без СЗ «Антонов»). 
Средняя заработная плата по ГП 
«Антонов» превышает среднеста-
тистическую зарплату по г. Киеву 
на 10%, по промышленности в 
Украине – на 48,6%, а по Украине 
в целом – на 71%. Дмитрий 
Семенович подчеркнул, что за-
работную плату надо повышать, 
учитывая сегодняшние реалии в 
ценовой политике нашей страны. 
Однако для этого необходимо, 
чтобы предприятие зарабатывало 
деньги. 

Дмитрий Кива отметил, что 
уже сейчас проводится работа по 
повышению эффективности ра-
боты предприятия.

На текущий год главные задачи 
предприятия – повышение эф-
фективности работы серийного 
завода «Антонов», повышение 
количества выпускаемых само-
летов, завершение испытаний. 
Готовится подписание контрак-
тов по Ан-158, Ан-178, Ан-32. 
Проводится большая работа по 
импортозамещению.

Дмитрий Семенович побла-
годарил коллектив за то, что в 
такое трудное время он смог 
отстоять свое предприятие от 
внешних атак. Тем не менее, он 
подчеркнул, что терять бдитель-
ность не стоит. Д.С.Кива выразил 
уверенность в том, что новый 
Колдоговор будет способствовать 
выполнению всех производствен-
ных задач и усилит защиту инте-
ресов трудового коллектива.

Председатель ПАУ Ярема 
Жугаевич в своем выступлении 
сказал: «В отрасли это одна из 

первых конференций по заклю-
чению коллективного договора в 
текущем году. Опыт, который 
накоплен Вами, мы будем реко-
мендовать другим предприятиям 
и профсоюзным организациям 
ПАУ. 

В ЦК ПАУ постоянно прово-
дится анализ и оценка состо-
яния коллективно-договорного 
регулирования на предприятиях 
отрасли. Могу с уверенностью 
сказать – Ваш Коллективный до-
говор – один из самых лучших в 
отрасли. Благодаря совместной 
системной работе администра-
ции и профсоюзного комитета 
предприятия, вы имеете та-
кой образцовый Коллективный 
договор».

Далее участники конферен-
ции провели обсуждение во-
просов повестки дня. Приятно 
отметить, что подавляющее 
большинство выступающих в 
обсуждении – молодые специ-
алисты. Выступающие озвучили 
ряд проблемных вопросов, внес-
ли свои предложения к проекту 
Коллективного договора. 

Конференция признала работу 
по выполнению Коллективного 
договора за предыдущий период 
удовлетворительной и утвердила 
Коллективный договор на новый 
период. По результатам конфе-
ренции руководящие работники 
ГП «Антонов» получили поруче-
ния от президента-генерального 
конструктора Д.С.Кивы. 

Александр ПАлий

От редакции: о жизни трудового кол-
лектива ГП «Антонов» мы регулярно 
рассказываем на страницах нашей 
газеты. Помимо человеческого фак-
тора, важную роль в жизни коллекти-
ва играет и Коллективный договор, 
в котором постоянно закладывается 
сильная социальная составляющая. 
Поэтому такое событие, как приня-
тие КД, является очень важным на 
предприятии.

На ГП «Антонов» утвержден Коллективный Договор 
Недавно на ГП «Антонов» состоялась конференция трудового коллектива по заключению Коллективного 
договора на новый период и отчету по результатам выполнения Коллективного договора предприятия за 
предыдущий период. В ходе конференции были обсуждены вопросы жизнедеятельности предприятия в 
различных сферах. 
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Зокрема, відповідно до змін, 
внесених Законом №76 до підпункту 
1.2 п. 16 прим. 1 1 підрозділу 10 Розділу 
ХХ Кодексу об’єктом оподаткування 
військовим збором є доходи, визначені 
статтею 163 Кодексу.

Таким чином, з 1 січня 2015 
року відповідно до ст.. 163 
Кодексу об’єктом оподаткування 
військовим збором резидента 
є загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід, доходи з 
джерела їх походження в Україні, які 
остаточно оподатковуються під час 
їх нарахування (виплати, надання) та 
іноземні доходи – доходи (прибуток), 
отримані з джерел за межами України.

Перелік доходів, що не включаються 
до загального місячного (річного) 
оподатковуваного  доходу платника 
податку, визначено статтею 165 
Кодексу.

Такий шанс не можна було про-
пустити.... Та відверто кажучи «таки» 
могли і не відбутись, через брак льоду, 
але завдяки наполегливості заводських 
любителів ловлі риби, змагання таки 
відбулись, але з берега водойми!

Офіційну нараду, стосовно пра-
вильного проведення, було здійснено 
дорогою до місця проведення змагань. 
На цьому ставку при такій кількості 
плотви та окуня, треба було старатись 
її ловити… А ця риба вередлива і не 
проста!))) 

Жеребкування, розбір зон… Старт і 
понеслося… 

Учасників 5 цехових команд. 
Команда складалась з чотирьох 
чоловік і дозволялось ловити одному 
учаснику на три вудки протягом 5-и 
годин.

Першим окуня ловить Юрій Антіпов 
— начальник БТК ц.402, за ним Іван 
Драй — інженер відділу головного 
енергетика. Рибка покльовувала... Усі 
ловлять окуньчики в перемішку із 
плотвою… 

Фініш! Зважування! І ось 
переможці:

І місце — команда ц. 428
ІІ місце  — команда ц. 401
ІІІ місце — команда відділу голов-

ного енергетика
Всі призери змагань були нагоро-

джені грамотами відповідних ступенів 
та цінними подарунками.

Команда переможець у складі:
слюсара Б.Палачова, слюсара 

Т.Легкодуха, майстра Р.Посохова та 
майстра П.Травінського. Усі учасни-
ки разом наловили менше 1.5 кіло-
грама риби, однак отримали купу 
задоволення.

 Трішки перекушуємо смачною юш-
кою, море позитиву, адреналіну, сміху 
і дружніх підколок, атмосфера просто 
чудова.  

Вдячність  учасникам за напруже-
ну, чесну гру і взагалі за те, що не 
зважаючи на обставини погодились 
боротись!!! 

Начальник бюро по роботі 
з молоддю на ВМЗ АТ “Мотор Січ” 
О. А. ГУМеНЮК

Про змагання з зимової ловлі риби 
28 лютого 2015 року у Волочиську… 

Змагання з зимової ловлі 
риби на Волочиському 
машинобудівному заводі АТ 
“Мотор Січ”  на прекрасній 
і повній несподіванок 
водоймі спортивно-
оздоровчої молодіжної 
бази “Ровесник” вже вкотре 
проводила молодіжна 
організація заводу!!! 

Так, згідно із п.п. 165.1.47 
п. 165.1 ст. 165 Кодексу до за-
гального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу плат-
ника податку не включається 
сума виплат чи відшкодувань 
(крім заробітної плати чи ін-
ших виплат та відшкодувань 
за цивільно-правовими до-
говорами), яка здійснюється 
професійними спілками своїм 
членам протягом року сукупно 
у розмірі, що не перевищує 
суми граничного розміру 
доходу, визначеного згідно з 
абзацом  першим підпункту 
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 
цього Кодексу, встановленого 
на 1 січня такого року (у 2015 
році – 1710 грн.).

Отже, враховуючи наведене, 
сума доходу, отримана 

фізичною особою – членом 
професійної спілки, яка не 
перевищує граничного розміру 
доходу, визначеного згідно з 
абзацом першим підпункту 
169.4.1 пункту 169.4 статті 
169 Кодексу не є об’єктом 
оподаткування військовим 
збором.

Водночас, у разі, якщо сума 
перевищує граничний розмір 
доходу, визначеного підпунктом 
169.4.1 пункту 169.4 статті 169 
Кодексу, то сума такого доходу 
включається до загального 
місячного оподатковуваного 
доходу платника податку, і такий 
дохід підлягає оподаткуванню 
військовим збором на загальних 
підставах за ставкою 1,5%.

Вл. інф.

Відповідно до Роз’яснення Головного управління Державної фіскальної служби 
України  у м. Києві № 2401/10/26-15-17-01-12 від 13.02.2015р. Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 76-VIII (далі – Закон №76) продовжено 
сплату військового збору до набрання чинності рішенням Верховної Ради України 
про завершення реформи збройних сил України (п.16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу ХХ 
Кодексу) та розширено перелік доходів, які оподатковуються військовим збором.

«АНТОНОВ» передал 
Национальной гвардии Украины 
восстановленный Ан-72П
ГП «АНТОНОВ» завершил комплекс работ 
по восстановлению летной годности 
самолета Ан-72П и передал его Заказчику - 
Национальной гвардии Украины. 

В период с августа 2006 года по август 2014 года этот самолет 
находился на хранении в Одессе и не выполнял полеты. Получив 
запрос на восстановление летной годности Ан-72П, специалисты 
ГП «АНТОНОВ» провели предварительный осмотр самолета с 
целью подготовки его перелета в Киев, который состоялся 6 сен-
тября 2014 г. 

В сервисном центре «АНТОНОВ» были устранены дефекты само-
лета, проведено его техническое обслуживание. Согласно реше-
нию трудового коллектива «АНТОНОВ», вышеназванные работы, 
включая перелет самолета, выполнялись за счет предприятия.

Ан-72П стал двадцать первым самолетом Вооруженных Сил 
Украины, восстановленным специалистами «Антонов». В 2014 
г. были возвращены в строй 18 самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30 
Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и 2 самолета Ан-26 
Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины. 

Пресс-служба ГП «АНТОНОВ» 

В Харьковской облгосад-
министрации разработали 
программу экономического 
и социального развития ре-
гиона на 2015 год. Документ 
содержит около 140 страниц. 
Чиновники выделили при-
оритеты и основные проекты в 
сфере промышленности, ЖКХ 
и здравоохранении, а также, 
указали, во сколько эти новин-
ки обойдутся.

Только треть крупнейших 
предприятий региона ожи-
дает увеличение объемов 

производства. Основными  
причинами этого в ХОГА на-
зывают трудности работы на 
российском рынке, а также по-
терю связей с предприятиями 
Донбасса, Крыма и РФ.

Впрочем, несмотря на воз-
можные сложности, програм-
ма предусматривает полно-
масштабную реконструкцию 
некоторых предприятий. Так, 
до 2020 года Харьковскому 
авиазаводу планируют вы-
делить более миллиарда гри-
вен (1,45 млрд грн), а также 

загрузить его заказами на са-
молеты Ан-140 и ХАЗ-30 для 
Минобороны.

Впрочем, некоторые экспер-
ты уже высказались довольно 
скептические относительно 
реализации программы. Для 
того, чтобы говорить о реали-
стичности данной программы, 
необходимо, чтобы был проде-
монстрирован общественно-
сти отчет о выполнении пре-
дыдущих программ, которые 
финансировались от силы на 
10%.

ХГАПП может получить более 10 млрд грн?
В Харьковской облгосадминистрации разработали программу 
экономического и социального развития региона на 2015 год, в которой 
предусмотрено выделение средств для ХГАПП, сообщает газета «Сегодня».


