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ДП «Антонов» презентувало новий літак Ан-132D

Президент України Петро 
Порошенко відвідав ДП «Антонов» 
та взяв участь в урочистих заходах, 
присвячених створенню нового ба-
гатоцільового вантажного літака 
АН-132D. Разом з Главою держави 
захід відвідали державні посадовці 
- Міністр інфраструктури України 
Володимир Омелян, Міністр обо-
рони України Степан Полторак, за-
ступник Міністра економічного роз-
витку і торгівлі Юрій Бровченко, 
секретар Національного Комітету 
з промислового розвитку України 
Олена Саліхова, голова Комітету 
Верховної Ради України Віктор 
Галасюк та його заступник 
Борислав Розенблат, представни-
ки депутатського і дипломатичного 
корпусу. 

Участь в урочистих заходах взя-
ли доньки засновника КБ леген-
дарного авіаконструктора Олега 
Антонова - Ганна та Олена. 

Серед учасників заходу були 
також керівники підприємств га-
лузі, Герої України Олександр 
Галуненко, Леонід Каденюк, 
Анатолій Мялиця, Герой 
Радянського Союзу Юрій Курлін, 
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, голо-
ва ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор 
Гуска та ін. особи.

День презентації літака-демон-
стратора Глава держави назвав по-
справжньому історичним. «Дуже 
мала кількість держав у світі може 
святкувати таке свято, як запуск 
нової моделі і я вітаю з цим завод 
«Антонова» і «антонівців», вітаю з 
цим всю Україну і український на-
род, і вітаю наших партнерів. Цей 
літак продовжує славетну лінійку 
наших українських авіатранспорт-
ників, серед яких знамениті на весь 
світ «Антей», «Руслан» і «Мрія», - 
сказав П. Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, 
що створення літака Ан-132D - 
справжній міжнародний проект, 
до якого крім замовників в особі 

Королівства Саудівська Аравія, 
долучилися провідні компанії сві-
тової авіаційної галузі з Канади, 
Великої Британії, США, Німеччини 
та Франції. Президент від щирого 
серця подякував всім партнерам 
та замовникам за повномасштабну 
участь в реалізації проекту, висло-
вивши переконання, що він стане 
першим серед багатьох спільних 
бізнесових проектів між Україною 
та Саудівською Аравією.

«Ця співпраця з Саудівської 
Аравією є дуже взаємовигідною, 
адже наші партнери отримають 
основу для побудови та розви-
тку власної авіаційної галузі. І це 
справедлива і гарна оцінка досвіду 
«антонівців», як авіабудівників для 
того, щоб створювати нові літа-
ки, особливо з характеристиками 
короткого зльоту та посадки, які 
зможуть працювати в надзвичай-
но складних умовах і довести свою 
здатність ефективно і надійно пра-
цювати по всьому світу», - підкрес-
лив Глава держави.

Президент наголосив, що новий 
багатоцільовий транспортний лі-
так АН-132D було розроблено та 
побудовано в рекордно короткий 
термін – за півтора роки. Водночас, 
він зауважив, що попереду велика 

робота з випробувань літака та 
його подальшого вдосконалення 
для забезпечення суттєвих пере-
ваг над літаками-аналогами. «Ми 
впевнені, що у цього літака вели-
ке майбутнє. Ми впевнені, що він 
має ринок 260-290 літаків до 2035 
року. І я дякую за це свято і за цю 
перемогу всім авіабудівникам, всім 
нашим партнерам», - сказав Петро 
Порошенко.

По завершенні виступу 
Президент вручив екіпажу літа-
ка шеврони та разом з головою 
Науково-технічного містечка іме-
ні Короля Абдулазіза принцем 
Туркі бін Сауда бін Мухаммада 
аль-Сауда оглянув літак АН-132D 
з середини та кабіну пілотів. Їх су-
проводжували генеральний дирек-
тор ДК «Укроборонпром» Роман 
Романов, голова ради Корпорації 
«Українська авіабудівна компанія» 

З НОВИМ 2017 РОКОМ 
та РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Шановні колеги!

Від усього серця вітаю Вас з наступаючи-
ми святами – Новим 2017 Роком і Різд-
вом Христовим!

Традиційно в Україні ці свята відзнача-
ються у затишному родинному колі. Ко-
жен для себе підбиває підсумки минаю-
чого року, робить плани на майбутній. 

Діяльність Профспілки авіабудівників 
України безпосередньо впливає на бла-
гополуччя кожної родини авіабудівни-
ків. Непроста ситуація в галузі вимагає 
від Уряду рішучих кроків по її реформу-
ванню. Частина державних підприємств 
вступають у стадію корпоратизації. І в 
цій ситуації Профспілці потрібно подба-
ти про кожного працівника, щоб від ре-
формування галузь лише виграла.

В році, що минає, Профспілці вдалося 
укласти Галузеву Угоду авіаційної про-
мисловості, посилити соціальний захист 
працівників. В складних соціально-еко-
номічних умовах Профспілці доводиться 
брати на себе нелегку місію – об’єднувати 
і зберігати галузь. Ми маємо виправдати 
довіру десятків тисяч працівників авіа-
ційної промисловості України!

2016 рік був багатим на ключові юві-
лейні дати – 110-річчя з Дня народжен-
ня О.К.Антонова, 100-річчя з дня випуску 
першого 6-циліндрового мотора водяно-
го охолодження «Дека» М-100, 85-річчя з 
дня народження П. В. Балабуєва, 70-річчя 
з дня заснування ДП «Антонов», 25-річчя 
Профспілки та інші. Все це зайвий раз 
свідчить, що наша галузь має багату іс-
торію, якою може пишатися. І завдання 
теперішніх і прийдешніх поколінь – не 
тільки її пам’ятати, але і примножити у 
майбутньому, у т.ч. і у році, що наступає.

Профспілка авіабудівників України буде 
докладати максимум зусиль, щоб домог-
тися забезпечення літакобудівникам гід-
ного рівня заробітної плати, її постійного 
зростання, належних соціальних гаран-
тій, умов праці. 

Зичу Вам міцного здоров’я, мирного неба, 
успіхів в роботі і родинного щастя! Не-
хай у Вашому домі завжди панують лю-
бов і гармонія!

З повагою 
Голова Профспілки 
авіабудівників України 
Ярема ЖУГАЄВИЧ 

Ми отримали докорінно 
новий літак. Проте Ан-132D – 
це лише верхівка айсберга. 
Процес імпортозаміщення 
довга та важка процедура. 
Адже ми вносимо зміни 
до процесу виробництва, 
до всієї конструкторської 
документації. Це не так про-
сто, як здається. Ан-132D був 
створений у надзвичайно 
стислий термін. Рішення про 
реалізацію цього проекту 
було прийнято в травні 2015 
року, коли було укладено 
угоду з Taqnia Aeronautics 
з Королівства Саудівська 
Аравія. А сьогодні цей літак 
вже готовий до випробувань 
та здійснить свій перший 
політ вже весною 2017 року”, 
– заявив керівник Держ-
концерну «Укроборонпром» 
Роман Романов. 

КОМЕНТАР



Михайло Гвоздьов, прези-
дент ДП «Антонов» Олександр 
Коцюба, Віце-президент - вико-
навчий директор ДП «Антонов» 
Віктор Семенцов, головний ін-
женер - технічний директор ДП 
«Антонов» Сергій Бичков та інші 
особи. 

Після цього Глава держави дав 
команду на викатку першого до-
слідного зразка нового багатоці-
льового вантажного літака АН-
132D з цеху підприємства

Співробітництво між Україною 
і Саудівською Аравією в авіа-
ційній сфері є серед найбільш 
перспективних напрямів роз-
витку двосторонніх відносин.  
Галузь стала одним із перших 
прикладів практичної реалі-
зації українсько-саудівського 

співробітництва на рівні високих 
технологій.

Демонстраційний зразок тран-
спортного літака АН-132Д на 
замовлення КСА був збудова-
ний та повністю змонтований у 
грудні 2016р. Здійснення його 
демонстраційного польоту на те-
риторії Королівства заплановане 

орієнтовно на березень 2017р. 
В подальшому на базі Ан-132 

буде створено ціле сімейство 
різних за призначенням літа-
ків. Серійне виробництво цих 
літаків планується налагоди-
ти в Королівстві Саудівської 
Аравії в кооперації з україн-
ськими підприємствами.
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ДП «Антонов» презентувало новий літак Ан-132D

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, 
що Ан-132 має великі шанси посісти гідне місце в сфері 
вантажних авіаперевезень. Він зазначив, що Україна вхо-
дить до ТОП-5 країн світу, які мають свою авіацію: «Наше за-
вдання - зберегти ці позиції і зайняти свою нішу. Безумовно, 
основне навантаження лежить на ДП «Антонов». Надважли-
во для «Антонова» мати тверді контракти, серійні замовлен-
ня, і тоді ми будемо бачити стабільний розвиток компанії».

За словами Володимира Омеляна, Президент України та 
Прем’єр-міністр України підтримали програму відбудови 
авіації в Україні: «Ми зараз розробляємо відповідну модель 
для того, щоб ця система була успішною, але тут важливо 
орієнтуватись на приватні інвестиції, оскільки виключно 
державної підтримки недостатньо.  Ми хочемо, щоб «Анто-
нов» успішно розвивався, був ефективною бізнес-моделлю 
і гідно конкурував з іншими світовими компаніями».

Володимир Омелян також наголосив, що ДП «Антонов» 
відроджується: «Це важливо, тому що останні декілька 
років, за умов війни, безумовно, надто мало ресурсів було 
сконцентровано на авіаційному напрямку. Ми бачимо ве-
личезний ріст пасажирських авіаперевезень в Україні. Є 
величезний попит в вантажних перевезеннях. Тому ніша 
для «Антонова» точно є. Нам важливий правильний підхід, 
вірний маркетинг, позиціювання сімейства літаків «Антоно-
ва» в Україні і у світі».

Закон серед іншого, перед-
бачає створення Експортно-
кредитного агенства (ЕКА), яке 
буде створене Урядом  для сти-
мулювання експорту товарів 
(робіт, послуг) українського по-
ходження.  ЕКА на добровіль-
них засадах має здійснювати 
страхування, перестрахування, 
надання гарантії за договора-
ми, які забезпечують розвиток 
експорту, а також буде брати 
участь у реалізації програми 
часткової компенсації відсо-
ткової ставки за експортними 
кредитами.

Відповідно до Закону осно-
вними напрямами державної 
підтримки експортної діяль-
ності мають стати впроваджен-
ня програм кредитної підтрим-
ки українських експортерів з 
державного бюджету через 
уповноважені банки; здійснен-
ня ЕКА операцій із страхування 
експортних кредитів, прямих 
інвестицій з України та зо-
внішньоекономічних догово-
рів (контрактів) від комерцій-
них та некомерційних ризиків, 
перестрахування та надання 

гарантій; часткова компенсація 
відсоткової ставки за експорт-
ними кредитами, яка надається 
залежно від різниці кредитних 
ставок у країні експортера та 
країні покупця; надання ЕКА 
кредитів з державного бю-
джету для виплати страхових 
відшкодувань за договорамих 
страхування експортних кре-
дитів, інвестицій та зовнішньо-
економічнимих договорами 
(контрактами) від комерційних 
та некомерційних ризиків; на-
дання державних гарантій для 
забезпечення виконання бор-
гових зобов’язань ЕКА.

Зараз Закон передано на під-
пис Президенту України.

За ухвалення Закону прого-
лосувало 237 депутатів, двоє - 
проти, а 32 (переважно фракції 
«Самопоміч» та «Батьківщина») 
- утримались.

Голова Комітету з питань фі-
нансової політики і банківської 
діяльності Сергій Рибалка, до-
повідаючи по законопроекту, 
зазначив: «За останні роки при-
скорилась технологічна дегра-
дація України, це усі причини 

нашої бідності. Доки ми буде-
мо продавати закордон руду, 
металобрухт, деревину та ліс-
кругляк, ми будемо жити в бід-
ності. Конкуренція в світі зрос-
тає, нікому в світі не потрібна 
сильна та незалежна Україна, 
лише нам з вами. Металургія, 
яка скоротилася за останні 25 
років та приносила нам левову 
частину валюти, буде і нада-
лі втрачати ринки. Минулого 
року експорт товарів з України 
скоротився майже на третину. 
Ми зобов’язані об’єднати наші 
зусилля для кардинальної змі-
ни ситуації. Головна мета – це 
цілеспрямоване стимулювання 
експорту українських товарів з 
високою доданою вартістю.

Не створимо подібних інстру-
ментів – так і залишимось у не-
рівних умовах. Я хочу навести 
простий приклад. Наприклад, 
наші літаки АН. Гарні літа-
ки, мають гарну ціну, мають 
гарну якість, але скажіть, як 
вони будуть конкурувати, на-
приклад, в тендері з «Embraer», 
коли «Embraer» дає 4 відсотки 
річних по кредитам. Наш ко-
мерційний банк, наприклад, 
сьогодні дає 15, 16 відсотків 
річних».

В свою чергу народний депу-
тат України Віктор Кривенко 

відмітив: «Це надважливий сис-
темний закон, який не має жод-
ного політичного забарвлення. 
З 1994 року в Україні нама-
гаються створити експерт-
но-кредитне агентство. Це 
шоста спроба, шоста спроба, 
якій вчиняють супротив саме 
лобісти агросировинного сце-
нарію, щоб головними нашими 
експертними позиціями були 
люди, наше зерно і наш мета-
лопрокат, наша руда. Тільки в 
трьох країнах Європи немає та-
кого інструменту, це Молдова, 
це Албанія і це Україна. Тому, 
шановне товариство, я за-
кликаю вас, всі, хто хоче має 
високотехнологічну, високо-
розвинену нашу економіку, під-
тримайте цей закон».

Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман в свою 
чергу зазначив: «Ми маємо 
підхід, який дозволить нам по-
будувати достатньо серйозну 
конкурентну економіку. Але ми 
вже говорили не один раз, що 
ми не маємо бути «лісопилкою», 
ми не маємо бути країною, яка 
має сировинний тип економіки. 
Додану вартість треба створю-
вати в Україні, і тут є ряд таких 
інструментів, які дозволять нам 
створити достатньо якісні умо-
ви, в тому числі і мова іде про 

експортно-кредитну агенцію. У 
нас є офіс залучення підтримки 
і супроводження інвестицій, це 
інвестиційний інструмент. Ми 
нещодавно утворили Комітет 
відродження промисловості, 
ми хочемо створювати до-
дану вартість в Україні, нам 
потрібно завойовувати нові 
ринки для нашої якісної укра-
їнської продукції. І такий ін-
струмент як «ЕКА» дасть мож-
ливість нам зробити підтримку 
експорту. Тому дуже важливо, 
щоб сьогодні ми проголосува-
ли цей закон, щоб ми його під-
тримали і цей інструмент теж 
був створений. Тому прошу всіх 
колег народних депутатів, це не 
урядовий проект закону, це де-
путатський проект закону, але я 
просив би його підтримати».

Народні депутати, які голосу-
вали проти законопроекту або 
утрималися від голосування, 
свою точку зору під час розгля-
ду законопроекту 20 грудня не 
висловили.

Підготував 
Олександр ПАЛІЙ

Експортно-кредитному агенству бути!
20 грудня п.р. Верховна Рада України ухвалила в цілому 
Закон України «Про забезпечення масштабної експортної 
експансії українських виробників шляхом страхування, 
гарантування та здешевлення кредитування експорту». 

КОМЕНТАР
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Профспілка авіабудівників України підтвердила 
репрезентативність!

Професійна спілка авіабу-
дівників України підтвер-
дила репрезентативність на 
галузевому рівні для участі 
у колективних переговорах 
з укладення Галузевих (між-
галузевих) угод та для де-
легування представників до 
органів соціального діалогу 
на відповідному рівні.

14 грудня п.р. в приміщенні 
Національної служби по-
середництва і примирення 
(НСПП) заступник Голови 
служби Сергій Гербеда вру-
чив відповідне свідоцтво 
та рішення НСПП голові 
Профспілки авіабудівників 
України Яремі Жугаєвичу.

СПІВЧУТТЯ

Висловлюємо свої щирі співчуття головному технічному інспектору ЦК ПАУ 
Станіславу Ліщинському, його дружині Ларисі, рідним та близьким у зв'язку 
зі смертю матері дружини Цимбалюк Віри Дмитрівни.
Неймовірно тяжко пережити таку втрату кожному. Сьогодні, у цей важкий 
для Вас час, ми разом з Вами низько схиляємо голову у скорботі. Світла 
пам’ять.

ЦК ПАУ, Виконавчий апарат ЦК ПАУ, Редакція газети "Авіабудівник України"

Пока в зале собирались гости, 
мы пообщались с некоторыми 
из приглашенных и поинтере-
совались, что для них значит 
данное мероприятие. 

Вера Гарбуз, работала стар-
шей сестрой отделения реаби-
литации (дневной стационар) 
поликлиники МСЧ: 

– Конечно, интересно побы-
вать на встрече с руководством 
предприятия. Узнать, что новое 
появилось на заводе, как обсто-
ят дела в целом. МОТОР СИЧ 
всегда для своих пенсионеров 
организовывает праздники, для 
нас готовят прекрасные кон-
церты, а потом мы получаем 
продовольственные наборы, в 
канун предстоящих новогод-
них и рождественских праздни-
ков это очень кстати. На такие 
мероприятия мы приходим с 
радостью, потому что здесь 
встречаемся с коллегами, узна-
ем новости, а главное – убежда-
емся, что все: и производство, и 

соцсфера на предприятии со-
храняется, ничего не утрачено.

Валентин Дячук, работал 
руководителем группы про-
граммного обеспечения отде-
ла программистов УГТ:

– На предприятии я прорабо-
тал 45 лет, в 2012 году по бо-
лезни вышел на пенсию. Жена 
работала программистом стан-
ков с ЧПУ в цехе 38. На таком 
мероприятии я впервые. Для 
нас, ветеранов, встречи с руко-
водством завода очень важны. 
Сейчас и в прессе, и по телеви-
дению много говорят о трудном 
положении в стране, да мы и 
сами это видим. Мне хотелось 
бы узнать, как обстоят дела на 
родном предприятии, куда мы 
идем, как развивается МОТОР 
СИЧ. В этом году я приходил на 
предприятие в День открытых 
дверей. Нас тепло встретили. 
Отдел вырос, появилось много 
интересного, пришли молодые 
смышленые специалисты, кото-
рые готовят программное обе-
спечение для пятикоординат-
ных обрабатывающих центров. 
Раньше на это были способны 
только единицы, и бывало, 
если такой специалист уходил 
с завода, то заменить его было 
сложно… 

Гости все прибывали и при-
бывали, но вот зал заполнился, 
и раздались первые музыкаль-
ные аккорды. Это была песенка 
про пять минут, которая про-
звучала со сцены, открывая 
замечательный праздничный 
концерт для ветеранов. В пере-
рывах между выступлениями 

талантливых самодеятельных 
артистов МОТОР СИЧ моторо-
строители приветствовали сво-
их бывших коллег. 

Директор по связям с об-
щественностью Анатолий 
Малыш от имени президента 
АО «МОТОР СИЧ» Вячеслава 
Богуслаева и всего трудового 
коллектива тепло и сердечно 
поздравил ветеранов с насту-
пающим Новым годом.

– Благодаря вашему добросо-
вестному труду, большому про-
фессионализму, преданности 
родному заводу и высокой ответ-
ственности предприятие сегодня 
прочно занимает лидирующие 
позиции в авиастроительной от-
расли и успешно развивается, 
– подчеркнул он. – Мы призна-
тельны вам за ваш вклад в про-
изводство авиационной техники, 
заложенные трудовые традиции 
и подготовку молодой смены.

Искренне желаем вам, дорогие 
ветераны, крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви и заботы 
близких людей, благополучия, 
мира и добра в наступающем 
году! 

Анатолий Николаевич рас-
сказал о дне сегодняшнем пред-
приятия и планах на будущее.

Концерт продолжили само-
деятельные коллективы ДК, 
которые щедро дарили собрав-
шимся свое искусство: танцы и 
песни, шутки и веселье и, ко-
нечно же, поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Отвечая на вопросы предста-
вителей СМИ, Александр Маслов, 
председатель Совета ветеранов 

АО «МОТОР СИЧ» отметил:
– Сегодня у нас предпослед-

нее в этом году мероприятие 
для ветеранов – встреча с руко-
водством предприятия и празд-
ничный концерт. Я хочу сказать, 
что такую заботу о бывших 
работниках, как у нас на заво-
де, нигде больше не встретишь. 
Торжественные собрания, про-
гулки на теплоходе, праздничные 
«Огоньки», бесплатные заезды 
в санаторий-профилакторий, 
лечение в медсанчасти, матери-
альная помощь ко Дню ветерана, 
ко Дню инвалида – все это стало 
возможным благодаря поддерж-
ке руководства завода и лично 
президента АО «МОТОР СИЧ» 
В.Богуслаева. Все, что заложено 
для ветеранов в коллективном до-
говоре предприятия, выполнено.  
Если перевести помощь, оказан-
ную ветеранской организации в 
этом году в денежный эквивалент, 
она составит порядка 7 миллио-
нов гривен. От имени всего кол-
лектива ветеранской организа-
ции огромное спасибо Вячеславу 
Александровичу Богуслаеву и 
его команде, начальникам цехов 
и председателям профсоюзных 
цеховых комитетов за такое от-
ношение к нам. Счастья, здоровья 

и благополучия вам в новом 2017 
году!

Почему же такой особенной 
поддержкой пользуются вете-
раны на предприятии, почему 
Совету ветеранов АО «МОТОР 
СИЧ» направляются нема-
лые средства, далеко не лиш-
ние в наше непростое время? 
Проясняет ситуацию директор 
по связям с общественностью 
Анатолий Малыш:

– На предприятии МОТОР СИЧ 
традиционно большое внимание 
уделяется работе с ветеранами. 
По сути, Совет ветеранов явля-
ется структурным подразделе-
нием завода. На сегодня в вете-
ранской организации состоит на 
учете 4700 человек, и мы делаем 
все, чтобы они не чувствовали 
себя брошенными, забытыми. 
Моторостроители остаются чле-
нами нашей большой трудовой 
семьи даже тогда, когда уходят на 
заслуженный отдых. 

Лариса ДУДЕК,
газета «Мотор Сич»

Фото Анатолия 
НЕСТЕРЕНКО

На такие мероприятия мы приходим с радостью! ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

В ДК им. Т.Г.Шевченко стартовали предновогодние торжества, и первым стало 
мероприятие для самой уважаемой и почитаемой категории моторостроителей – 
ветеранов завода. В фойе элегантных дам и солидных мужчин встречали девчонки и 
мальчишки в карнавальных костюмах, играл духовой оркестр, сияющие огнями декорации 
обозначали тематику встречи, создавали праздничную атмосферу и особое – приподнятое 
настроение. 

Запорожскому региону 
требуется санитарная 
авиация
Запорожская областная власть изучает вопрос 
внедрения санитарной авиации. Об этом 
сообщает пресс-служба Запорожской обласной 
государственной администрации.
С такой инициативой выступил президент АО «Мотор 
Сич», генеральный конструктор вертолетной техники, 
народный депутат Украины, Герой Украины Вячеслав 
Богуслаев. Он заявил, что авиатехника "Мотор Сичи" 
может использоваться в интересах региона.

Как сообщают медики региона, по приблизительным 
подсчетам, ежемесячно от 10 до 12 раз они попадают 
в ситуации, когда оказать быструю помощь человеку 
невозможно именно из-за нехватки времени.

"Кроме того, вертолеты типа Ми-2, Ми-8МТ можно 
привлекать для проведения поисковых, аварийно-
спасательных работ, тушения лесных пожаров, борь-
бы с браконьерами", - заявил заместитель главы об-
лгосадминистрации Дмитрий Давтян.

Возможно, в скором времени программу начнут во-
площать в тестовом режиме.
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Таїсія Жугаєвич, голо-
вний бухгалтер ПАУ (1992 
- 1995 рр.):

— Коли засновники 
Профспілки авіабудівни-
ків України брали участь в 
її становленні, було дуже 
багато організаційної і до-
кументальної роботи. 
Відверто скажу – всім було 
важко. Люди не були готові 
до того, що нам доведеться 
йти у «самостійне плавання», 
адже раніше всіма питання-
ми опікувалася всесоюзна 

профспілка. Керівництвом 
новоствореної Профспілки 
і працівниками виконавчо-
го апарату було проведено 
вагому роботу з кожним 
головою профспілкового 
комітету, визначено шляхи 
взаємодії. Через Профспілку 
пройшло багато цікавих 
і розумних людей, відда-
них профспілковій справі. 
Під час зустрічі ветеранів 
Профспілки, яка була орга-
нізована напередодні 25 річ-
чя ПАУ, ми згадали ті далекі 
і непрості роки, поділилися 
спогадами, розповіли один 
одному про те, як склалася 
наша доля. Звісно, теплими 
словами згадали і тих на-
ших колег, кого вже немає 
серед нас. Глибоко переко-
нана у тому, що створення 
ПАУ було правильним рі-
шенням, і всі ці 25 років це 
зайвий раз підкреслюють. 

Хоча згодом не один рік я 
присвятила роботі в іншій 
профспілці, я завжди душею 
і серцем залишалась разом з 
авіабудівниками. Вболіваю 
за авіаційну справу і зараз. 
Я бажаю нашій авіабудівній 
промисловості лише про-
цвітання і розвитку. Це буде 
зайвим підтвердженням 
того, що наша Профспілка 
була створена не даремно. 
Зараз для профспілкового 
руху настав переломний мо-
мент, коли відбувається змі-
на поколінь. І я бажаю всім 
своїм колегам завжди мати 
кадровий резерв, який змо-
же і далі з гідністю нести стяг 
Профспілки. Профспілкові 
кадри готуються роками. 
Не кожен може осилити цю 
роботу. Важливо не тільки 
зберегти усі напрацювання, 
які були зроблені за ці 25 
років, але і примножити їх у 

майбутньому. Мені імпонує, 
що у виконавчому апара-
ті ЦК ПАУ працює чимало 
молодих людей. Це дуже 
важливо, адже ті люди, які 
далі будуть працювати в 
Профспілці, вони вже про-
йшли багато випробувань, 
загартувалися, зміцніли, 
вболівають за профспілкову 
справу.

Без перебільшення можу 
сказати, що Профспілка 
авіабудівників України – 
одна з найкращих проф-
спілок в Україні. Особливо 
приємно відмітити – це 
високий фаховий, куль-
турний і інтелектуальний 
рівень профспілкового ак-
тиву. До кожного питання 
завжди підходили зважено і 
скрупульозно.

Бажаю всім успіхів, 
здоров’я і наснаги. І головне 
– збережіть Профспілку!

25 РОКІВ ПАУ - ЯК ЦЕ БУЛО: СПОГАДИ І ПОБАЖАННЯ

ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ 

І ЮВІЛЯРА ГРУДНЯ!

(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

01.12 Пащенко Олександр Юрійович

Директор ДП «ХМЗ «ФЕД»

04.12  Ковальчук Валентина Іллівна

Голова ПО ПАУ на ЛВЗ ПАТ «Мотор Січ»

08.12 Дерев’янко Валентина Василівна

Голова ПО ПАУ на ДчП ПАТ «Мотор Січ» – 

ГмехЗ

08.12 Кривов Георгій Олексійович

Голова правління - генеральний директор 

ПАТ «УкрНДІАТ»

09.12 Абрамов Олександр Миколайович

Голова ПО ПАУ у ПАТ «НТК «Електронприлад»

09.12 Левицький Микола Григорович

Голова правління ПАТ «Електроавтоматика»

21.12 Семенцов Віктор Федорович

Віце-президент - виконавчий директор ДП 

«Антонов», член ЦК ПАУ

25.12 Суровцев Олександр Юрійович

Віце-президент Асоціації «Укравіапром»

Победителями Рейтинга (при-
зовые места в своих группах 
предприятий) стали:

ПО ГРУППЕ А 
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ):

первое место заняло:

—Публичное акционер-
ное общество «Мотор Сич», г. 
Запорожье; 

второе место заняло:

— Государственное предпри-
ятие «Завод 410 ГА», г. Киев; 

третье место разделили:

— Государственное предпри-
ятие «Антонов», г. Киев;

— Государственное предпри-
ятие «Машиностроительная 
фирма «Артем»;

ПО ГРУППЕ Б (ДРУГИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место разделили: 

— Публичное акционерное 
общество «ФЭД», г. Харьков; 

— Частное акционерное обще-
ство «УХЛмаш», г. Киев; 

третье место заняло:

— Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Металлическая мебель» г. 
Боярка, Киевской обл. ; 

ПО ГРУППЕ В 
(НАУЧНЫЕ И ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ):

первое место заняло:

— Государственное предпри-
ятие «ГосККБ «Луч», г. Киев, 

второе место заняло: 

—Государственное предпри-
ятие  «Ивченко – Прогресс», г. 
Запорожье;

третье место заняло:

— «Южгипронииавиапром», 
г. Харьков.

 По отдельным показателям 
Рейтинга лучших результатов 
за девять месяцев 2016 года 
достигли:

а) по объемам товарной про-
дукции (выполненных работ) на 
одного работающего:

— ГП «Завод 410 ГА», ПАО 
«Мотор Сич», ГП «Антонов» 
«ЧАО «УХЛмаш», ПАО «ФЭД», 
«Южгипронииавиапром», 
ГП «ГосККБ» Луч»; 

б) по сохранению (росту) чис-
ленности работающих:

— ПАО «Мотор Сич» (+ 0,0%), 
ГП «МФ «Артем» (+0,7%), 
ООО «Металлическая мебель» 
(+4,5%), ПАО «ФЭД» (+4,7%), 
«Южгипронииавиапром» (+6,7%), 
ЧАО «Авиаконтроль» (+2,8%), 
ООО «Киевавиапроект» (+2,4%), 
ПАО «УкрНИИАТ» (+2,0%), 
ГП «ГосККБ «Луч» (+1,0%), ГП 
«Ивченко-Прогресс» (+0,5%), 
ПАО НТК «Электронприбор» 
(+0,6%), ГП «ХАКБ» (+0,2 %). 

в) по уровню среднемесячной 
заработной платы:

— ГП «Антонов», ГП «Завод 
410 ГА», ПАО «ФЭД», ГП 
«ГосККБ»Луч», ГП «Ивченко-
Прогресс», ПАО «УкрНИИАТ», 
ПАО НТК «Электронприбор», 
«Южгипронииавиапром», ГП 
«ХАКБ».

По информации, предостав-
ленной предприятиями отрас-
ли, задолженность по выплате 
заработной платы, по состоянию 
на 01.10.2016 г., имело ХГАПП, г. 
Харьков (в среднем 41259,1 грн. 
на одного работающего).

Отдел социально-экономиче-
ской защиты исполнительно-
го аппарата ЦК ПАУ

Итоги Рейтинга среди предприятий авиационной 
промышленности Украины за 9 месяцев 2016 года

В Центральном Комитете Профсоюза авиастроителей Украины (ЦК ПАУ), совместно с 
Ассоциацией предприятий авиационной промышленности Украины «Укравиапром», подведены 
итоги рейтинговой оценки социально-экономической деятельности предприятий и организаций 
авиационной промышленности Украины по итогам девяти месяцев 2016 года.

Відбулось засідання 
Президії ФПУ
У сучасних складних політичних та соці-
ально-економічних умовах значно зростає 
роль профспілок як найбільш ефективного 
представника законних прав та інтересів 
працюючої людини, який неухильно від-
стоює принципи соціальної справедливос-
ті, відповідальності влади та роботодавців 
перед працівниками.
Тому сьогодні на професійні спілки та їх 
актив покладають свої сподівання та очі-
кування вирішення найактуальніших та 
гострих проблем мільйони членів проф-
спілок, простих громадян України. Про це 
говорили учасники виїзного засідання 
Президії Федерації профспілок України, 
що відбувся 20 грудня у профспілковому 
санаторію «Україна» (м. Ворзель, Київська 
область).
Під час засідання було обговорено низку 
актуальних та важливих питань зокрема 
«Про подальші дії ФПУ та членських орга-
нізацій на забезпечення вимог, викладе-
них в постанові Ради ФПУ від 23.06.2016 № 
Р–2–4, рішеннях Президії ФПУ щодо поси-
лення захисту прав та інтересів працюю-
чих в умовах шокового підвищення цін і 
тарифів».


