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ЄДНАЙМО СЯ І  ШАНУЙМО СЯ,  БО В  СПІЛЬНО СТІ  ТА ВЗАЄМОПОР ОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ 
І ЮВІЛЯРІВ СЕРПНЯ!

(Інформація для публікації надана управлінням 
справами ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо Ви виявили 
неточність, прохання повідомити про це за 
телефоном: (044) 568-40-49 до управління 

справами ВА ЦК ПАУ)
Примітка: Синім кольором позначені ювілейні дати.

01.08 Вдовиченко Анатолій Андрійович, 
Директор ДП «Новатор»

10.08 Харкін Сергій Григорович, 
Голова ПО ПАУ на ДП «Івченко-Прогрес»

14.08 Шмаров Валерій Миколайович, 
Президент Асоціації «Укравіапром»

19.08	 Поляков	Дмитро	Миколайович,	
зав.	відділу	оргроботи	ВА	ЦК	ПАУ

20.08 Самокіш Микита Анатолійович, 
Директор ДП «Машинобудівна фірма «Артем»

26.08	 Тиндік	Володимир	Тихонович,	
Голова	ПО	ПАУ	на ДП	«ХМЗ	«ФЕД»

29.08 Жданов Олександр Андрійович, 
Герой України

30.08 Смородін Антон Юрійович, 
Голова ПО ПАУ на ДП «Завод 410 ЦА».

Пріоритетні напрямки 
відродження промислової 
політики обговорювалися 26 
серпня п.р., під час зустрічі 
Першого віце-прем’єр-міністра 
– Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України 
Кубіва С.І. з представниками 
профспілок і роботодавців.

Від Федерації профспілок України 
участь у нараді взяли Голова ФПУ 
Осовий Г.В. , заступник Голови ФПУ 
Драп’ятий Є.М., Голова Профспілки 
авіабудівників України Жугаєвич Я.В., 

заступник керівника департаменту за-
хисту соціально-економічних прав апа-
рату ФПУ Макогонюк С.Л.

Серед основних проблемних питань 
були виділені наступні:

 — високий рівень тіньової економіки;
— низька додана вартість 

виробництва;
— відсутність балансу трудових 

ресурсів;
— недосконалість податкового зако-

нодавства тощо.
З метою напрацювання конкрет-

них кроків відродження промислової 

політики та їх негайної реалізації запро-
поновано створити Комітет промисло-
вої політики під головуванням Прем’єр-
міністра України ГройсманаВ.Б. за 
участі представників Уряду, профспі-
лок, роботодавців, НБУ та експертів.

Під час наступної зустрічі, яка від-
будеться 30 серпня ц.р., заплановано 
обговорити відповідний проект поста-
нови Кабінету Міністрів України про 
створення зазначеного Комітету та за-
твердження його Положення.

За інформацією ФПУ

У складальному цеху ДП 
«АНТОНОВ», як інформує 
прес-служба підприємства, 
виконано роботу з установки 
двигунів PW150A на літак−
демонстратор Ан−132D. 
Ці двигуни виробництва 
Pratt&Whitney Canada 
належать до сімейства PW100 
турбогвинтових двигунів для 
регіональних літаків. 

Вони створені на основі поєднання найно-
вітніших та перевірених передових техно-
логій, які забезпечують найнижчу витрату 

пального та найнижчий рівень емісії вугле-
цю. При розробці нового багатоцільового 
транспортного літака Ан-132 вибір на ко-
ристь двигунів PW150A був зроблений за 
погодженням з ключовим партнером ДП 
„АНТОНОВ” за цією програмою — Центром 
наукових досліджень та технологій імені ко-
роля Абдулазіза (KACST), Королівство Сау-
дівська Аравія (КСА).

Нагадаємо, що під час міжнародної 
виставки Farnborough-2016 ДП "АН-
ТОНОВ" та Pratt&Whitney Canada 
підписали Меморандум про поши-
рення співпраці по встановленню 

турбогвинтових двигунів PW150 на 
серійні літаки Ан−132.

ДП «АНТОНОВ» виконав ще один 
важливий етап побудови Ан-132D – 
літак взято під струм. Це дозволяє 
розпочати наземні випробування 
літака. Буде перевірено роботи його 
систем. Завершити цей етап випро-
бувань планується до кінця 2016 
року перед викочуванням літака з 
цеху остаточного складання. 

Завершено черговий етап побудови Ан-132D: 
літак оснащено двигунами та взято під струм

Промисливій політиці — пріоритетна увага

ВІТАЄМО З ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ!
Відповідно до Указу Президента 
з нагоди 25 річниці незалежності 
України група працівників галузі та ДК 
«Укроборонпром» отримала державні 
нагороди та почесні звання:

ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ» ІІІ СТУПЕНЯ:

МІСАН Леонід Григорович - провідний конструктор відділу 
державного підприємства «АНТОНОВ», м.Київ,

СМІШКО Григорій Павлович - головний конструктор – 
начальник відділу державного підприємства «Державне 
Київське конструкторське бюро «Луч»;

ОРДЕН КНЯГИНІ ОЛЬГИ ІІІ СТУПЕНЯ:

БЕХТЕР Інна Станіславівна - директор департаменту 
Державного концерну «Укроборонпром», м.Київ;

МЕДАЛЬ «ЗА ПРАЦЮ І ЗВИТЯГУ»:

БАЖАН Наталія Євгенівна - начальник цеху державного 
підприємства «Новатор», м.Хмельницький,

КАУТ Оксана Володимирівна - заступник начальника 
відділу департаменту Державного концерну 
«Укроборонпром», м.Київ;

ЗВАННЯ «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»:

ХРОМЕЦЬ Світлана Вікторівна - заступник генерального 
директора Державного концерну «Укроборонпром», м.Київ;

ЗВАННЯ «ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»:

АДАМЕНКО Богдан Іванович - головний конструктор 
конструкторського бюро державної акціонерної холдингової 
компанії «Артем», м.Київ,

КАЧАН Іван Олексійович - слюсар цеху акціонерного 
товариства «Мотор Січ», м.Запоріжжя,

ЛАЗАРЕНКО Анатолій Дмитрович - слюсар державного 
підприємства «Машинобудівна фірма «Артем», м.Київ.

Вітаємо колег із визнанням їхніх заслуг перед державою і 
бажаємо подальших успіхів у роботі на благо України!
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22 августа исполнится 
85 лет со дня 
рождения Василия 
Климентьевича Мокроуза 
– Главного конструктора 
Государственного 
предприятия 
«Харьковское агрегатное 
конструкторское бюро», 
которое он возглавлял с 
1972 по 2003 годы.

После окончания Уфимского 
авиационного института в 1954 
году Василий Климентьевич ра-
ботал в Пермском агрегатно-кон-
структорском бюро производствен-
ным мастером, старшим мастером, 

а затем заместителем главного 
конструктора А.Ф. Полянского. В 
1972 года был назначен Главным 
конструктором – начальником 25 
отдела ХМЗ «ФЭД», затем с ноя-
бря 1989 года – Главным (а с 1991 
года Генеральным) конструктором 
ГП «ХАКБ». В этой должности он 
проработал до 2003 года.

Придя на должность Главного 
конструктора 25 отдела, Василий 
Климентьевич уже имел доста-
точный опыт работы по созданию 
агрегатов топливных систем авиа-
ционных двигателей, обладал глу-
бокими знаниями особенностей 
конструкций авиационных агрега-
тов, технологии их изготовления и 
испытаний, знал реальные условия 
их эксплуатации и технического 
обслуживания. Свои знания и опыт 
он щедро передавал своим под-
чинённым. Высокая техническая 
эрудиция в сочетании с большим 
опытом работы, исключительное 
трудолюбие, простота и скром-
ность снискали ему заслуженное 
уважение и любовь коллектива.

В процессе организации раз-
работок агрегатов он всегда был 
«генератором» новых технических 
идей и решений, что подтвержде-
но более чем 45-ю полученными 
им авторскими свидетельствами и 
патентами.

Василий Климентьевич оставил 
добрый и глубокий след в умах и 
сердцах всех тех, кто многие годы 
трудился под его руководством.

Л.И. Хохуля, проработав-
ший около 15 лет заместителем 
Василия Климентьевича по опыт-
но-конструкторским разработкам 
и А.В. Ботыгин, работавший на-
чальником КБ, а затем главным 
инженером – первым заместите-
лем главного конструктора ХАКБ, 
отмечают: «Он отличался ши-
роким техническим кругозором, 
огромным опытом создания ави-
ационных агрегатов, целеустрем-
лённостью в работе, вниманием 
и заботой о сотрудниках, понима-
нием их нужд и стремлением по-
мочь им и поддержать в трудную 
минуту. Он был одинаково тре-
бовательным к себе, к нам, своим 
заместителям, к начальникам под-
разделений. Он научил нас своев-
ременно и самостоятельно при-
нимать ответственные решения 
по тем направления деятельности 
ХАКБ, которые были за нами за-
креплены. Он поощрял стремле-
ние отстаивать свою точку зрения 
в решении технических и произ-
водственных вопросов, привет-
ствовал деловую инициативу, под-
держивал творческую атмосферу 
в коллективе, которая объединяла 

желание каждого сотрудника до-
стичь лучших результатов в своей 
деятельности. Такие его действия 
по передаче своего опыта и вос-
питанию коллектива обеспечили 
создание современного предпри-
ятия-разработчика авиационных 
агрегатов, которое сегодня успеш-
но самостоятельно работает. В 
этом мы видим основную заслугу 
Василия Климентьевича Мокроуза 
перед коллективом ХАКБ».

Годы совместной работы с 
Василием Климентьевичем с те-
плотой вспоминают кадровые 
работники предприятия – А.Г. 
Божко, Г.А. Василенко, К.П. Вовк, 
Е.П. Горелкова, С.И. Гордиенко, 
А.А. Гребенюк, Л.А. Казакова, 
А.Д. Карпушин, В.Ю. Латка А.А. 
Максимовский, В.И. Облогина, 
В.Ф. Прохода, З.И. Руденко, 
С.Н. Сырица, Р.П. Телица, Е.Н. 
Шуляев, А.И. Шуба, С.О. Чёрный, 
Е.И. Фандеев, В.Д. Хокин, Ю.В. 
Шарабан, Т.Г. Яловенко, Н.Н. 
Яценко и другие. Они отмечают, 
что Василий Климентьевич был 
руководителем уважаемым и вни-
мательным к людям. К нему можно 
было всегда обратиться за советом 
по любому вопросу, он был готов 
выслушать, помочь разрешить воз-
никшую проблему. Они утвержда-
ют, что твёрдо убеждены в том, что 

именно он создал замечательный 
коллектив ХАКБ, который трудил-
ся и продолжает сегодня успеш-
но трудиться. Ветераны ХАКБ с 
благодарностью вспоминают о 
том, что в те непростые времена, 
когда многие предприятия, остав-
шись без заказов, разваливались, 
ХАКБ, благодаря своевременным 
и грамотным действиям Василия 
Климентьевича по поиску и за-
ключению новых контрактов, не 
только выстояло, но и укрепилось, 
обеспечило без задержек выплату 
зарплаты, что позволило сохранить 
самое ценное – коллектив пред-
приятия, его квалифицированные 
кадры и обеспечили уверенность в 
будущем.

Самоотверженный труд Василия 
Климентьевича отмечен медалью 
«За трудовую доблесть» (1977 г.) и 
орденом «Знак Почёта» (1983 г.). За 
работы по созданию агрегатов для 
самолётов Ан-70, Ан-124 и Ан-140 
он удостоен звания «Заслуженный 
машиностроитель Украины».

Коллектив ГП «ХАКБ» поздрав-
ляет Василия Климентьевича с 
днём рождения и от всего сердца 
желает ему крепкого здоровья, бо-
дрости, оптимизма и ещё долгих 
лет активной жизни.
Коллектив ГП «ХАКБ»

Василию Климентьевичу Мокроузу — 85

УТОЧНЕНИЕ
Обращаем внимание читателей газеты на то, что в № 14 газеты в статье о Спартакиаде ПАУ по техническим причинам в списке команд-участников Спартакиады не была указана команда Волочиского 
машиностроительного завода АО «Мотор Сич», которая присутствовала и принимала активное участие в мероприятиях Спартакиады. Приносим свои извинения за данную неточность.
Редакция газеты «Авиастроитель Украины»

ДП «Запорізьке 
машинобудівне 
конструкторське 
бюро «Прогрес» імені 
академіка О.Г.Івченка, 
що входить до складу 
ДК «Укроборонпром», 
збільшило обсяг 
виробництва у першому 
півріччі 2016 року на 43% 
у порівнянні з першим 
півріччям 2015 року.
Прибуток від основної діяльності збіль-
шився на 43%, відрахування до бюдже-
тів – на 30%. Середньомісячна заробіт-
на плата працівників бюро зросла на 
83%, а фонд заробітної плати – на 80%.

Економічне зростання підприємства 
стало можливим завдяки модернізації 
виробничих потужностей.

«ДККБ «Луч», що 
входить до складу ДК 
«Укроборонпром», 
збільшило обсяги 
виробництва продукції 
для потреб Збройних сил 
України на 37% за перше 
півріччя 2016 року.
Підприємство виробило для україн-
ських військових товарів, робіт і послуг 
на суму 115, 6 млн грн, що на 31,1 млн 
грн більше показника першого півріч-
чя 2015 року. Це відбулося завдяки 

реалізації програми «Український 
щит», започаткованої «Укроборонпро-
мом» у 2015 році.
«Луч» втілює масштабний проект із 
оснащення українських військових су-
часними протитанковими ракетними 
комплексами «Стугна-П», навчально-
тренувальними стендами УТС ПТРК 
«Стугна-П» і протитанковими ракетами 
РК-2С. Наразі завершені перші під-
етапи дослідно-конструкторської робо-
ти у рамках створення ракети «Вільха» 
та новітнього ПТРК «Корсар», – розпо-
віли провідні фахівці підприємства.
Різке нарощення виробництва пози-
тивно вплинуло на фінансово-еконо-
мічний стан підприємства. Капітальні 
інвестиції у підприємство за 6 місяців 
2016 року склали 4,2 млн грн. Перера-
хування до бюджетів усіх рівнів зросло 
на 18,7 млн грн. Фонд оплати праці зріс 
до 14 млн грн.
За допомогою сучасної продукції 
«ДержККБ «Луч» бійці у зоні АТО 
успішно тримають оборону у «гарячих 
точках». Підприємство планує збіль-
шити випуск озброєнь для ЗСУ, щоб 
максимального посилити обороноздат-
ність України.

За матеріалами 
«Укроборонпром»

Український авіапром 
нарощує обсяги виробництва

Очень плохо, что господин министр не знает, что двига-
тели и для самолетов, и для вертолетов называются 
авиационными, а украинские «Русланы», «Мрії», а так-
же все самолеты Антонова оборудованы украинскими 
маршевыми (основными) и вспомогательными двигате-
лями и более 50 лет успешно эксплуатируются во многих 
странах мира, в том числе в сложных климатических усло-
виях. 

Я неоднократно приглашал министра инфраструктуры 
Украины и специалистов министерства для ознакомления 
с производством авиационных двигателей и новыми об-
разцами авиационной техники, но до настоящего времени 
ответа не получил».

Народный депутат Украины 

Вячеслав Богуслаев прокомментировал 
недавнее заявление Министра 
инфраструктуры (смотрите № 15 газеты «АУ») 
в своей колонке в газете «Голос Украины»: 
«Комментарий министра инфраструктуры 
Украины В.Омеляна, в котором он заявляет, 
что «МОТОР СИЧ» производит прекрасные 
двигатели для вертолетов, но авиационные 
требуют существенной доработки для 
того, чтобы самолеты «Антонова» могли 
достойно конкурировать на внешних рынках, 
шокирует не только отечественных, но и 
зарубежных авиационных специалистов.

Ответ Министру



Для підприємства та нашої дер-
жави загалом останні роки ви-
дались надзвичайно складними. 
Військовий конфлікт на Сході 
України вплинув на результат нашої 
діяльності. Проте, не зважаючи на 
труднощі, у 2016 році створені всі 
умови та можливості для високо-
продуктивної праці. Зокрема, онов-
лена сучасна технологічна база, 
є кваліфіковані кадри, фінансові, 
енергетичні, матеріальні та інші ре-
сурси. А впроваджена у життя вива-
жена стратегія розвитку підприєм-
ства забезпечує стабільність та дає 
свої позитивні результати. 

Завдяки ефективному викорис-
танню новітніх технологій, інтелек-
туального потенціалу конструкторів 
та інженерно-технічних працівни-
ків підприємство модернізувало ра-
діолокаційні прицільні комплекси, 
бортові системи попередження зі-
ткнення повітряних суден, метео-
навігаційні радіолокаційні станції, 
інше радіоелектронне та радіоло-
каційне обладнання для оснащення 
сучасних літальних апаратів. 

Нам вдалось убезпечитись яко-
юсь мірою від впливу кризових 
явищ на економіку підприємства. 
Це завдяки посиленню контролю 
за виробничими процесами, запро-
вадження заходів з економії і береж-
ливого використання матеріальних 
та енергетичних ресурсів, енергоз-
берігаючих технологій, підвищен-
ню трудової дисципліни. За останні 
п’ять років збільшили завантаження 
виробничих потужностей, а отже, 
збільшилася заробітна плата, інші 
соціальні виплати. Так, у 2013 році 
колектив Державного підприєм-
ства «Новатор» занесений на об-
ласну Дошку Пошани «Кращі люди 
Хмельниччини» за нарощення об-
сягів та ефективності промислового 
виробництва і як всеукраїнський ре-
зультат - ДП «Новатор» переможець 
в щорічному загальнонаціонально-
му статистичному соціально-еко-
номічному рейтингуванні підпри-
ємств України та отримало звання 
«Державне підприємство року»

Підприємство не сидить, склав-
ши руки, в очікуванні кращих ча-
сів, а намагається як найповніше 
задіяти у господарських процесах 
ринкові механізми управління ви-
робництвом. Уже стало доброю 
традицією, коли на підприємство 
приїжджають партнери держав сві-
ту, яким підприємство презентує 
свою продукцію. На ДП «Новатор» 
за 7 місяців цього року побували де-
легації з Італії, Посольства Чеської 
Республіки, В’єтнаму (м.Ханой та 
Хошимін), Швеції, Узбекистану, 

Туркменістану, Італії, Молдавії, 
Ірану, Японії, США. 

Технічне управління, конструк-
торські відділи та відділ маркетингу 
працюють над створенням повно-
цінного портфелю нових замов-
лень. Для цього на підприємстві діє 
«Програма конструкторсько-техно-
логічної підготовки виробництва 
та освоєння нових виробів». Це 
дає можливість вирішити питання 
повноцінного завантаження потуж-
ностей підприємства. 

Тому, великі плани намічено ко-
лективом ДП «Новатор» і на май-
бутнє. Зокрема, у 2015 році про-
водиться ремонт радіолокаційної 
та радіонавігаційної апаратури 
для потреб Міністерства Оборони 
України.

 ДП «Новатор» спільно з на-
уково-виробничим підприємством 
«Трансприлад» розробляється і 
впроваджується у виробництво сис-
теми радіозвʼязку діапазону УКХ 
для Збройних сил України.

Вказана апаратура має наступ-
не призначення та функціональні 
можливості:

— Відкритий або закритий 
конфіденційний радіотелефонний 
зв’язок діапазону УКХ та передача 
даних.

— Робота в режимі прийому 
(два незалежних приймача, які 
працюють як в аналоговому, так і 
цифровому режимах) та режимі 
ретранслятора. 

— Багатофункціональний індика-
тор управління радіостанцією. 

— Функціональна суміс-
ність зіснуючим парком 
УКХ-радіостанцій.

— Застосування на стаціонар-
них об’єктах, всіх видах автотран-
спорту та бронетехніки.

Для підсвітлення оптичних при-
ладів та пристосувань артсистем, бу-
солей та  коліматора ДП «Новатор» 
розробило та здійснює серійний 
випуск світлодіодних освітлювачів 
«Промінь-Н» які  вже постачаються 
до Збройних Сил України.

З 2014 року підприємство ак-
тивно виконує ряд замовлень 
Міністерства оборони України з 
ремонту та відновлення спеціальної 
техніки у військових частинах. 

 Підприємством розроблена сис-
тема «Оберіг» (модернізована сис-
тема «Гарант-М»), задачею якої є 
заглушення радіоліній керування 
діапазоном частот 20-2700 МГц 
в мережі  3G та 4G. Дані системи 
використовуються миротворчими 
контингентами в зонах конфлікту, 
і надіємося що буде успішно по-
ставлятися для потреб міністерства 

оборони України вже в цьому році.
На перспективу плануємо також 

розширити подальшу співпрацю 
з Китаєм, США, В’єтнамом щодо 
поставок та ремонту спецтехніки. 
Планується розширення співробіт-
ництва щодо поставок комплекту-
ючих до літаків СУ-27 та СУ-30 до 
Китаю. 

В останні роки на підприємстві 
суттєво побільшала кількість замов-
лень на товари народного споживан-
ня з торговою маркою «NOVATOR», 
які за технічними та експлуатацій-
ними характеристиками не посту-
паються зарубіжними аналогам, і їх 
охоче замовляють як вітчизняні, так 
і зарубіжні покупці. Предметніше 
займаємося модернізацією існую-
чих конструкцій виробів, що дасть 
змогу конкурентоздатність на ві-
тчизняному та закордонному рин-
ках. Перед колективом підприєм-
ства «Новатор», одного з провідних 
і авторитетних вітчизняних вироб-
ників, відкриваються нові, обнадій-
ливі перспективи.

 В минулому році нам вдалося 
значно збільшити обсяги реалізації 
продукції, зокрема, прилади енер-
гозбереження та обліку. Завершено 
роботи з підготовки виробництва та 
розпочато серійний випуск: лічиль-
ників води ЛК-40, ЛТ-50, а також 
завершуються роботи по впрова-
дженню у виробництво сучасних 
лічильників газу РЛ-1,6 РЛЕ з елек-
тронним обліковим механізмом та 
коректором температури. 

Результатом виробництва якіс-
ної  продукції ДП «Новатор» стає 
переможецем регіонального етапу 
10-го ювілейного Всеукраїнського 
конкурсу якості продукції (товарів, 
робіт, послуг) «100 кращих товарів 
України» у номінації «Промислові 
товари для населення»:
— лічильник води ЛК-15 
антимагнітний;
— апарат вібромасажний 
«Простам»;
— лічильник електричної енер-
гії змінного струму однофазний 
«ЛТ-1».

Одним із нових напрямків стає  
виробництво енергозберігаючих 
світлодіодних світильників в по-
вному асортименті, а саме: адміні-
стративно-офісного, освітлення для 
житлово-комунального господар-
ства, для робочих місць, торгівель-
них та промислових приміщень, ву-
лиць та магістралей. На освітленні 
економія електроенергії складає від 
50 до 80%. 

За 2015-2016 роки ДП«Новатор» 
в себе на підприємстві заміни-
ло більше 8600 шт. світильників. 

Щомісячна економія електроенер-
гії становить більше 500 тис. грн. 
Термін окупності інвестицій склав 
- 6 міс. 

ДП «Новатор» є вітчизняним 
виробником з замкнутим циклом 
виробництва світлодіодних сві-
тильників. Виробнича потужність 
підприємства дозволяє забезпечити 
випуск світлодіодних світильників 
до 1 млн. шт. на рік.

Якість та надійність LED-
світильників «Новатора» підтвер-
джується позитивними резуль-
татами Державних контрольних 
випробувань з видачею відповідних 
сертифікатів відповідності типу 
та декларацій про відповідність 
продукції технічним регламентам. 
Підприємством пропонується ши-
рокий асортимент конструкторсько-
технічних новинок на основі світло-
діодів рівня кращих європейських 
виробників.

В результаті приймальних дер-
жавних випробувань однофазних, 
трифазних та багато тарифних лі-
чильників електроенергії, які за-
вершено в кінці минулого року, під-
приємство одержало право випуску 
установчої партії для сертифікації 
виробництва, яку необхідно завер-
шити в другому півріччі цього року.

Підприємство приділяло також 
увагу розширенню номенклату-
ри виробів з медичної техніки та 
модернізації серійних виробів для 
забезпечення їх рентабельнос-
ті. Розпочато випуск нових су-
часних терапевтичних апаратів 
ТЕРМОЛОР, Гемотон, АПОЛЛОН-
1М, УФІТ-СМ, УФІТ-СД. 

У 2015 році відкрито нові гори-
зонти у сфері міжнародного спів-
робітництва. Підписаний контракт 
з компанією «Ностос» (Стокгольм, 
Швеція) надає змогу отримати під-
приємству сертифікат СЕ на медич-
ну техніку і як результат – можли-
вість успішно поставляти власну 
продукцію до 63 країн світу.

Інженерами і конструкторами 
ДП «Новатор» розроблена автома-
тизована система контролю обліку 
енергоносіїв (АСКОЕ), створення 
якої диктовано ринком який бажає 
економити на енергоносіях (воді, 
газі, електроенергії та теплі). 

Ми пропонуємо всім підприєм-
ствам та організаціям водопоста-
чання, ОСББ, а також будівельним 
організаціям дану систему для 
повного контролю споживання 
ресурсів.

АСКОЕ NOVATOR на базі лі-
чильників води, газу, електроенергії 
серійно  виготовляються підпри-
ємством із застосуванням засобів 

передачі інформації розроблених 
фірмами Zig Bee, M Bus, з викорис-
танням протоколів обміну інформа-
цією DLMS, RS485, каналу зв’язку 
GSM.

Розробка всіх складових частин 
їх виготовлення на одному підпри-
ємстві дозволяє уникнути багатьох 
проблем зі стикування параметрів, 
відпрацювання програмного забез-
печення, метрологічної атестації. 

Система АСКОЕ призначена для 
вирішення завдань:
• виключення безоблікового спожи-
вання ресурсів;
• контроль мереж для виявлення не-
санкціонованого забору ресурсів;
• моніторинг споживання і своєчас-
ної оплати споживачами ресурсів;
• складання балансу енергоносіїв по 
підстанціях, будинках, цехам;
• планування енергоспоживання в 
мережах власника ресурсів;
• здешевлення і «полегшення» кон-
фігурацій систем збору, зберігання і 
передачі комерційних даних.

Проведено розробку нових засо-
бів зв’язку автоматизованої систе-
ми контролю обліку енергоносіїв 
– модеми ZigBee-RS-485, ZigBee-
Ethernet, нові виконання модема  
ZigBee-GSM, які дали можливість 
знизити його ціну, збільшити даль-
ність зв’язку. Впровадження нових 
модемів системи зв’язку проводи-
лось за результатами досвіду впро-
ваджених систем на будинках у 
Києві, Миколаєві, Хмельницькому, 
Шепетівці, Тернополі та діючий на 
підприємстві.

  Ми розуміємо, що наш добро-
бут у наших руках. Тільки й надалі 
інтенсивна, високопродуктивна та 
творча праця у поєднанні з високою 
виконавчою дисципліною та жор-
сткою економією на всіх ділянках 
виробництва забезпечать нам високі 
показники, і, як наслідок, гідну за-
робітну плату.

Двері «Новатора» відчинена на-
встіж для всіх, хто бажає співп-
рацювати з нами, а підприємство, 
в свою чергу, готове ділитися з 
партнерами своїми здобутками та 
досягненнями.

Для «новаторців», як завжди, за-
лишаються найщасливішіми хвили-
ни, коли гурт робітників проходять 
через прохідну й розходяться у за-
водські цехи, де невтомною працею 
твориться майбутнє державного 
підприємства «Новатор».
Андрій КУБАСОВ, начальник 
відділу маркетингу та зовнішніх 
зв’язків ДП «Новатор»
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В период с 07 мая по 
02 августа проходил 
пятый  чемпионат ГП 
«АНТОНОВ» по футболу! 
Данное мероприятие было 
организовано профкомом 
ПО ПАУ ГП «АНТОНОВ» 
и аналогов длительных 
чемпионатов по футболу,  
организатором которых 
является профсоюзная 
организация, нет в 
Украине. Проводился 
чемпионат под 
руководством 
председателя комиссии 
профкома по спорту 
и работе с молодежью 
Пидгорного В.Н. и членов 
спортивной комиссии 
Каркаева Д.А. ОГП 
(главный арбитр турнира) 
и Сикорского А.В., ОТПП.

В чемпионате профкома ПО 
ПАУ на ГП «АНТОНОВ» уча-
ствовало 8 команд, состав которых 
насчитывает более 150 человек, 
в связи с этим на плечи организа-
торов ложится большая нагрузка 
и ответственность, необходимо 
организовать судейство в 30 играх 
(игры судил арбитр с Федерации 
футбола Украины), вести турнир-
ные таблицы в течении четырех 
месяцев, обеспечить место про-
ведения игр. Пользуюсь случаем, 
хочу поблагодарить председателя 

профкома Гуску В.П. и профком 
за выделение средств на преми-
рование команды-победителя, 
лучшего игрока и вратаря, приоб-
ретение трех комплектов наград 
и грамот. Также выражаем свою 
благодарность директору школы 
№83 Ирине Николаевне Чуб за 
предоставленное для игр поле с 
искусственным покрытием.

С каждым годом уровень команд 
растет, ребята стали более сыгран-
ными и видно на поле настоящие 
дружные коллективы, объединя-
ющие конструкторские, техноло-
гические отделы, производство и 
ЛИиДБ, что все команды готовятся 
к этому чемпионату. В этом году 

мы изменили регламент чемпиона-
та, и теперь в команде допускается 
до 3 человек с Филиала. Команда, 
которая заняла 8-место, в следу-
ющем году покидает чемпионат и 
на место ее может заявиться любая 
команда созданная из игроков ГП 
«АНТОНОВ».    

В чемпионате участвовали сле-
дующие команды: 

1-место ФК «ЛИиДБ» (О-30, 
О-62, ц.15, ц25, ц28, СЗВС, СЗ);

2-место ФК «ЯСТРЕБ» (О-56, 
УГТ, СЗ, КО-10, О-5, ц44, ц10, КО-
73, ц04, ц30, КО-71, ОК СЗ);

3-место ФК «АНТЕЙ» (Ц3 ОГТ, 
ОГП,  ЦКМТиП, КО-16, ОТПП, 
СЦ, Юр. управление);

4-место ФК «МОТОР» (ц35, 
ц09, ц01, СЗ) 

5-место ФК «МИРАЖ» (УСР, 
О-87, КО-4, КО-17, О-42, КО-37, 
ОО, КО-73, КО-10, КОПР);

6-место ФК «АТЛАНТ» (КО-74, 
КО-7, КО-71, КО-22, КО-75, КО-2, 
КО-22, ОТ, КО-73);

7-место ФК «ТИТАН» (ОРиТУ, 
КО-9, ОГТ, Рук, СЦ, СЗ);

8-место ФК «АЛЬЯНС» (КО-12, 
КО-72, ц10, ц03, ц09, ц01). 

Лучшим футболистом, по мне-
нию организаторов, назван Роман 
Бондаренко, Юр.упр. из команды 
«АНТЕЙ», а лучшим бомбардиром  
турнира назван Юрий Грицкевич, 
СЗВС, он забил рекордное 

количество голов — 11 из коман-
ды «ЛИиДБ». Игроки в качестве 
поощрения били премированы 
профкомом. 

Все команды-участники ждем на 
турнире следующем сезоне.

Наши турниры и тренировки на-
правлены на подготовку наших ра-
ботников к очередной Спартакиаде 
Профсоюза авиастроителей 
Украины, которая состоится в 
июне 2017г. 

В.Н. ПИДГОРНЫЙ, 
председатель комис-
сии профкома по спорту                                              
и работе с молодежью 
ГП «Антонов»

ПРОФКОМ ИНФОРМИРУЕТ

Состоялся чемпионат ПО ПАУ на ГП «АНТОНОВ» по футболу

Недавно на базе ГАХК 
«Артем» в с/к «Сокол» 
состоялись спортивные 
соревнования, 
посвященные Дню 
Молодёжи. 

Коллектив ГАХК «Артем» сла-
вится своими спортивными тра-
дициями. Одна из них – ежегод-
ное проведение соревнований для 
руководящего состава. Этим цен-
ным опытом и воспользовались 
организаторы мероприятия: ко-
миссия профкома ГАХК «Артем» 
по работе с молодежью, спортив-
но-массовая комиссия профкома 
и администрация с/к «Сокол». 
Соревнования проводились по 
таким элементам видов спорта: 
дартс, гандбол, футзал, кегли, 
теннис, стритбол.

Каждая команда состояла из 
8 человек в возрасте до 35 лет (5 

мужчин и 3 девушки). Согласно 
положению, в каждом виде прини-
мало участие по 5 спортсменов. В 
дартсе, кеглях и теннисе обязатель-
но соревновались по 2 женщины 
из каждой команды. В остальных 
видах – участие девушек зависило 
от решения капитана. Порадовало, 
что представительницы прекрас-
ного пола отлично зарекомендова-
ли себя практически во всех видах 
соревнований и показывали до-
стойные восхищения результаты. 
Интригу в соревнования по футза-
лу и гандболу внесла жеребьёвка, 
результаты которой определили 
вратарей из состава команд-сопер-
ников. Самым азартным видом 
соревнований оказался стритбол. 
Коварный мяч попадал в корзину 
значительно реже, чем хотели того 
спортстмены. Эмоции баскетболи-
стов и болельщиков порой зашка-
ливали. Но ребята не забывали о 

спортивной этике и корректности. 
Возможно, основной причиной по-
служило наличие очаровательных 
девушек во многих командах, ко-
торые не только добавляли шарма, 
но и вносили свою лепту в победу 
на равне с мужчинами. 

В соревнованиях принима-
ли участие и побеждали коман-
ды: ГП МФ «Артем»; филиа-
ла ГП «Антонов» Серийного 
завода «Антонов»; Шевченковской 

районной в г. Киеве государствен-
ной администрации (III место); 
ПАТ НТК «Электронприбор» (II 
место); ГАХК «Артем» (I место).

Приятно, что на соревнованиях 
присутствовал председатель совета 
молодёжи ПАУ Антон Смородин. 
Антон выступил с напутственной 
речью на открытии соревнований и 
принял участие в награждении по-
бедителей. Хочется поблагодарить 
руководителей и председателей 
ПО предприятий, которые приняли 
участие в молодежных соревно-
вания. Отдельное спасибо судей-
ской команде с/к «Сокол», адми-
нистраци (в лице директора Ю. Г. 

Баринова) и болельщикам. Ещё 
раз поздравляем участников, при-
зеров, победителей и надеемся, что 
такие соревнования станут тради-
ционными. Организаторам было 
нелегко, но мы учли все ошибки, 
получили драгоценный опыт, при-
няли много дельных советов и го-
товы в следующем году повторить 
подобные (но уже усовершенство-
ванные) соревнования с привлече-
нием новых команд.
Виталий ПАВЛЕНКО, 
председатель комиссии по 
работе с молодёжью ПО ПАУ в 
ГАХК «Артем» 

Молодёжные соревнования среди 
предприятий авиастроительной 
отрасли г.Киева


