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Офіційна заява ПаТ «МОТОР СіЧ»
Під час брифінгу Генеральним прокуро-
ром України Ю. Луценком було озвучено 
інформацію про наявність кількох кри-
мінальних проваджень, розслідування 
з яких проводиться за наслідками подій, 
що пов’язані із ПАТ «МОТОР СІЧ». З огля-
ду на те, що невірне сприйняття цієї ін-
формації може призвести до негативних 
для підприємства репутаційних та еконо-
мічних наслідків, вважаємо за необхідне 
довести до відома ділових партнерів 
Товариства, його акціонерів та інвесторів 
свою позицію з озвучених питань.

Підприємству відомо про наявні кримі-
нальні провадження, що розслідуються 
Службою безпеки України та Генераль-
ною прокуратурою України. В ході про-

ведення слідчих дій по  цим провадженням 
правоохоронцям надані відповідні покази, 
пояснення, довідки стосовно поставлених 
питань, а також витребувані документи в по-
вному обсязі.

Подія, що розслідується Службою безпеки 
України, пов’язана із можливими, з точки зо-
ру слідства, незаконними діями посадових 
осіб Товариства по  підготовці до  продажу 
підприємством своїх акцій представникам 
іншої держави з метою подальшого відчу-
ження їм же унікаль ного технологічного об-
ладнання, створеного на  підприємстві, та 
знищення самого підприємства.

Генеральний прокурор України стверджує, що ПаТ 
«МОТОР СіЧ» як підприєм ство оборонного комплек-
су України по винно було узгодити відчуження своїх 
акцій із відповідними державними установами, чого 
зроблено не було, а відтак таке відчуження є неза-
конним.

З приводу цих міркувань слід зазначити, 
що з 1994 року підприємство є акціонерним 
товариством з приватною формою власнос-
ті, акції якого є власністю окремих фізичних 
та юридичних осіб. Обіг таких акцій є віль-
ним та непідконтрольним емітенту — ПАТ 
«М ОТОР СІЧ». Інформацію щодо власників 
акцій підприємство отримує з депозитар-
ної установи лише з метою інформування 
акціонерів про результати його роботи та 
виплати дивідендів. Власники таких акцій 
є самостійними дієздатними учасниками 
ринку цінних паперів, що діють на власний 
розсуд, мають право продавати належні їм 
акції будь-якій фізичній чи юридичній осо-
бі та несуть індивідуальну відповідальність 
за вчинені ними правочини. Обіг таких ак-
цій здійснюється через ліцензовані фінансо-
ві установи та не може бути підконтрольним 
емітентові — ПАТ «МОТОР СІЧ» і його поса-
довим особам.

Окрім того, ПАТ «МОТОР СІЧ» не  є під-
приємством оборонного комплексу Украї-
ни, оскільки Постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.08.2011 року № 993 Товариство 
не включено до складу підприємств-учасни-
ків Державного концерну «Укроборонпром».

Таким чином, наведені Генеральним про-
курором України Ю. Луценком твердження 
не ґрунтують ся на вимогах законодавства і не 
відповідають дійсності. Також є не правдивою 

його інформація щодо відмови Антимоно-
польного комітету України у розгляді наявних 
на цей час заяв про концентрацію пакету ак-
цій ПАТ «МОТОР СІЧ».

Генеральний прокурор України Ю. Луценко також 
повідомив на  брифінгу про викриття слідством Ге-
неральної прокуратури України факту розкрадання 
керівництвом ПаТ «МОТОР СіЧ» державних коштів 
через завищення цін на двигуни з подальшим виве-
денням цих коштів через фіктивні структури.

Участь ПАТ «МОТОР СІЧ» в оборонно-про-
мисловому комплексі країни обмежена ви-
ключно виконанням окремих оборонних 
замовлень, укладання контрактів на які здій-
снюється за процедурами, встановленими За-
коном України «Про здійснення державних 
закупівель». Контроль за виконанням таких 
контрактів та встановленням цін здійсню-
ється державними органами в  порядку, пе-
редбаченому Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.04.2011 року № 464 «Питання 
державного оборонного замовлення». Ціна 
виконання таких оборонних замовлень вста-
новлюється представниками Міністерства 
оборони вже після їх фактичного виконан-
ня шляхом перевірки та аналізу витрат під-
приємства. З огляду на те, що перелік витрат 
на виготовлення продукції оборонного при-
значення та послуги, що затверджується Мі-
ністерством оборони України, є обмеженим та 
не компенсує всі понесені підприємством ви-
трати, зазначені контракти для підприємства 
є збитковими. Окрім того, підприємством 
не  встановлюється в  самостійному поряд-
ку ціна на продукцію та послуги, що є пред-
метом державного оборонного замовлення, 
а приймається (затверджується) на рівні за-
мовника  — Міністерства оборони України. 
ПАТ«МОТОР СІЧ», виконуючи такі замовлен-
ня, діє чітко в межах нормативних актів, що 
регулюють зазначене питання, та укладає їх 
попри збитковість для підприємства з метою 
сприяння підвищенню обороноздатності кра-
їни, освоєнню виробництва військової техні-

ки, що здатна замінити фізично та морально 
застаріле озброєння, яке роками закуповува-
лось лише у закордонних виробників.

Тому звинувачення у завищенні цін на про-
дукцію підприємст ва не мають ані юридич-
ного, ані фактичного підґрунтя. З огляду 
на відсутність прибутку в загальному обсязі 
виконаних державних контрактів в  межах 
оборонного замовлення такими, що підляга-
ють спростуванню, є й звинувачення керів-
ництва Товариства в розкраданні державних 
коштів шляхом їх виведення через так звані 
«фіктивні структури».

Слід розуміти також, що після надходження 
державних (бюджетних) коштів на розрахун-
кові рахунки Товариства в якості оплати за на-
дані послуги або виконані роботи за оборон-
ним замовленням, ці кошти перестають бути 
державними (бюджетними), право власності 
на них переходить до Товариства, і розкрасти 
їх у якості державних неможливо. Ця проста 
за логікою, фактами та юридичними обстави-
нами істина, на жаль, залишилася поза увагою 
Генерального прокурора України Ю. Луценка, 
що призвело до хибних висновків.

Генеральний прокурор України Ю. Луценко і його 
прес-секретар Л. Сарган також звинуватили посадо-
вих осіб ПаТ «МОТОР СіЧ» у  розтраті коштів Това-
риства та їх привласненні шляхом перерахування 
на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності 
в якості плати за придбані у них Товариством цінні па-
пери. ці звинувачення, як і попередні, є такими, що 
не ґрунтуються ні на фактичних, ні на юридичних об-
ставинах подій.

Дійсно, протягом 2013–2016  років ПАТ 
«МОТОР СІЧ» через уповноважених державою 
юридичних осіб, які мали відповідні ліцензії, 
шляхом укладання легальних договорів при-
дбали за біржовою ціною прості акції та ін-
вестиційні сертифікати ряду підприємств. 

На час укладення цих договорів державна 
реєстрація підприємств-продавців цінних 
паперів скасована не була, як не скасована 
і в цей час. Підприємства-емітенти цих цін-

них паперів не були позбавлені права на їх 
емісію, розміщення та обіг, емісія цих акцій 
та сертифікатів в  порядку, передбаченому 
законодавством, відповідними державними 
органами скасована не була. Таким чином, 
дії ПАТ «МОТОР СІЧ» по  придбанню цих 
цінних паперів повною мірою відповідали і 
відповідають вимогам законодавства. При-
дбані цінні папери обліковані на балансі То-
вариства і є його матеріальними активами. 
Діяльність з придбання та реалізації фінан-
сових інструментів, до  яких належать цін-
ні папери, є звичайною підприємницькою 
практикою на фондовому ринку України, що 
проводилась Товариством у встановленому 
порядку через ліцензованих та контрольова-
них державою торговців цінними паперами.

Наголошуємо, що ПАТ «МОТОР СІЧ» про-
тягом всього періоду своєї діяльності чітко і 
належно дотримувалось вимог законодавства 
України. Стратегічною метою підприємства є 
розвиток економіки, забезпечення присут-
ності країни на ринках високотехнологічної 
наукоємної техніки, збереження існуючих і 
створення нових робочих місць задля ста-
більності в регіонах та країні в цілому.

З огляду на викладене, ПАТ «М ОТОР СІЧ» 
вживатиме всі передбачені законодавством 
заходи по захисту своєї честі, гідності та ді-
лової репутації.

Рада директорів та профспілковий комітет  
ПАТ «МОТОР СІЧ»

ВІд РедАкцІї

Ми поділяємо стурбованість людей щодо не-
простої ситуації в авіа будівній галузі, про що 
розповідається на сторінках цього випуску.

На жаль, останнім часом в деяких ЗМІ була 
оприлюднена інформація, в тому числі і від 
офіційних осіб, здебільшого без остаточної 
оцінки фахівців. Так, авіаційна промисловість 
знаходиться зараз в нелегкому становищі. Але 
це сьогодні єдина найбільш збережена і працю-
юча галузь серед всіх інших галузей машино
будівного і ОПК в Україні. До цього часу не за-
тверджена державна програма розвитку авіа-
промисловості в Україні. Базові підприємства 
галузі самостійно намагаються забезпечува-
ти робочі місця, соціальний пакет для своїх 
працівників. Але замість реальної підтримки 
отримують нові і нові труднощі…

«Мотор Січ» є постійним переможцем Рей-
тингу соціальноекономічної діяльності підпри-
ємств галузі з 2009 року. Сьогодні — це краще 
підприємство країни!

К ерівники ДП «Антонов» та інших підпри-
ємств наполегливо шукають шляхи, як акти-
вувати роботу своїх трудових колективів. Чи 
можна в умовах соціальноекономічної кризи 
ускладнювати роботу подібних підприємств? 

Сподіваємось, що керівники підприємств га-
лузі, голови ПО ПАУ висловлять свою позицію 
на сторінках нашої газети щодо стану галузі 
і шляхів подолання кризового стану, а влада їх 
нарешті почує.

Редакція газети «Авіабудівник України»

Офіційна заява ПАТ «МОТОР СІЧ» з приводу інформації, розповсюдженої Генеральним прокурором України Ю. Луценком  
в ході брифінгу 21.07.2017р. в м. Дніпро.
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ДП «антонов» зацікавлений 
у використанні аеродрому  
в Гостомелі для обслуговування 
лоу–кост авіакомпаній

Концерн «антонов» ліквідовано. 
ДП «антонов» продовжує 
працювати в штатному режимі
19 липня 2017 року було опубліковано Постанову Кабінету 
Міністрів України від 19 липня 2017 року № 546  
«Про ліквідацію державного авіабудівного концерну «Антонов»  
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов  
Кабінету Міністрів України».

Н а виконання розпорядженн я 
Прем’єр-міністра України Во-
лодимира Гройсмана, яке було 

надане під час наради за  участю 
представників ДП «Антонов» в Ка-
бінеті міністрів України, сформо-
вано робочу групу з підготовки 
бізнес-плану щодо використання 
аеродрому «Київ-Антонов», смт. 
Гостомель, для обслуговування лоу-
кост авіакомпаній.

Цей аеродром сертифікований 
за  1  категорією  ICAO, може при-
ймати та відправляти повітряні 
судна цілодобово протягом усього 
року. На теперішній час летовище 
використовується як порт для ван-
тажних літаків та проведення льот-
них випробувань. Розвиток його 
інфраструктури в напрямку забез-

печення обслуговування пасажи-
рів стане корисним не  лише для 
аеропорту, а й для регіону в цілому. 
Одним з важливих факторів стане 
створення нових робочих місць.

Інформація, яка з’явилася в пре-
сі щодо неготовності ДП «Антонов» 
до  виконання поставленого за-
вдання, є нічим іншим, як хибним 
викладенням фактів.

ДП«Антонов» вважає, що ста-
тті такого роду завдають 
шко ди репутації та еконо-

міці українсь кого підприємства, яке 
відоме та користується повагою в 
усьому світі.

Однак… Наше запрошення зали-
шилося без відповіді, а ДТ опублі-
кувало наступний матеріал з черго-
вою порцією фейкових тверджень 
про стан справ у авіаційній галузі. 
Ігнорування двобічного спілкуван-
ня знову продемонструвало вміння 
автора під псевдонімом Дмитро 
Менделєєв робити висновки, вель-
ми далекі від реального стану справ.

З метою попередження поширен-
ня хибної інформації ДП «Антонов» 
повідомляє про наступне.

1) Щодо корпоратизації 
В цьому питанні ДП «Антонов» 

діє в межах законодавства та нор-
мативної бази. Зокрема, наказ від 
14 березня 2017 року № 588 був ви-
даний на виконання листа Держав-
ного концерну «Укроборонпром» 
від 24 листопада 2016 року № UOP-
3.031-11819  та враховуючи наказ 
Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України від 18 листо-
пада 2016 року № 1940.

З метою уникнення небажаних на-
слідків, ДП «Антонов» зробив аналіз 
ризиків процесу корпоратизації та 
надіслав відповідного листа до ви-
щих інстанцій.

Непрофільні активи соціальної 
сфери, перелічені автором статті, 
продовжують працювати в складі ДП 
«Антонов». Для їх гідного утриман-
ня, відновлення та розвитку регу-
лярно виділяються необхідні кошти.

2) Щодо «Авіаліній Антонова» 
Авіакомпанія «Авіалінії Антоно-

ва» була заснована в  1989  році в 
якос ті авіатранспортного підрозді-
лу ДП «Антонов» (на той час АНТК 
ім. О. К. Антонова). Основним його 
завданням було виконання авіа-
ційних перевезень надважких та 
нестандартних вантажів на  комер-
ційній основі з метою забезпечення 
подальшої діяльності підприємства 
в  умовах припинення державного 
фінансування.

З того часу авіакомпанія не зміню-
вала свого статусу, діє як авіатран-
спортний підрозділ (АТП) підпри-
ємства, забезпечуючи частину фі-
нансових надходжень для діяльності 
«Антонов».

Інформація про відокремлення 
«Авіаліній Антонова» від ДП «Анто-
нов» є абсолютно хибною.

Для підвищення ефективності 
роботи АТП, враховуючи політичну 
ситуацію, що склалася між Україною 
та Росією, ДП «Антонов», прийняв 
рішення про припинення співро-
бітництва з російською компанією 
«Волга-Днєпр» в  галузі виконання 
авіаційних перевезень. З 1 січня АТП 

ДП «Антонов» працює на ринку пе-
ревезень самостійно.

З метою продовження участі в 
про грамі НАТО SALIS, ДП «Антонов» 
створив компанію «Антонов SALIS», 
єдиним бенефіціаром якої, на  від-
міну від «Ruslan SALIS», є ДП «Анто-
нов».

Співпрацюючи з генеральним тор -
говим агентом «Dreamlifter» (Велика 
Британія), ДП «Антонов» повернувся 
до схеми ведення бізнесу, яка була 
обрана з самого початку заснування 
АТП, коли його генеральним агентом 
була британська компанія «AirFoyle». 

Комерційна діяльність ДП «Ан-
тонов» та його агентів з авіаційних 
перевезень ведеться в чіткій відпо-
відності до  законодавств України, 
Великої Британії, Німеччини.

3) Щодо реструктуризації 
Реструктуризація ДП «Антонов» 

відбувається в  рамках міжнарод-
ної інтеграції, відповідно до діючих 
стандартів і норм FAA та EASA.

4) Щодо переговорів за конт
рактами 

Враховуючи існуючі правила ети-
ки ведення бізнесу, чутливе конку-
рентне середовище, ДП «Антонов» 
не вважає за доцільне публічне об-
говорення умов існуючих контрактів 
та процес підготовки укладання но-
вих угод.

З метою запобігання створення та 
поширення хибної інформації про ді-
яльність ДП «Антонов», просимо спів-
робітників ЗМІ звертатися до  прес-
служби підприємства.

Т рудовий колектив Запорізько-
го ПАТ «МОТОР СІЧ» стурбо-
ваний ситуацією, що нагніта-

ється у зв’язку із звинуваченнями 
підприємства правоохоронними 
органами України.

Вільне тлумачення ситуації, що 
ста лася, яке розповсюджується за-
собами масової інформації у стадії 
незавершених перевірок, неодноз-
начно сприймається у  суспільстві 
та негативно впливає на репутацію 
підприємства, довіру до  нього ді-
лових партнерів та інвесторів як 
в Україні, так і поза її межами.

Сьогодні ПАТ «МОТОР СІЧ» — це 
сучасна, конкурентоспроможна 
ком панія, яка динамічно розвива-
ється та є одним із лідерів світового 
авіамоторобудування. Десятки ти-
сяч двигунів виробництва «МОТОР 
СІЧ» встановлені на літальні апара-
ти всесвітньо відомих фірм та екс-
плуатуються в цивільній та військо-
вій авіації більше ніж в 100 країнах 
світу.

Збереження присутності україн-
ського підприємства на ринках цих 
країн — задача загальнодержавного 
значення.

У складних економічних умовах 
ПАТ «МОТОР СІЧ» зберегло свій мо-
гутній інтелектуально-виробничий 
потенціал, основні напрямки ді-
яльності зі створення, виробництва 
і післяпродажного обслуговування 
двигунів для літаків і вертольотів, 
промислових газотурбінних приво-
дів, а також електростанцій і газо-
перекачувальних агрегатів з цими 
приводами.

Трудовий колектив підприєм-
ства, а це понад 25 тисяч осіб, напо-
легливо вирішує актуальні завдан-
ня з імпортозаміщення, пошуку 
нових ринків збуту, освоєння нових 
видів продукції.

В рамках реалізації національ-
ної програми вертольотобудування 
розвивається напрямок зі створен-
ня, ремонту і модернізації верто-
льотів.

ПАТ «МОТОР СІЧ» є містоутворю-
ючим підприємством, яке забезпе-
чує без затримки прозору виплату 
заробітної плати, стабільне надхо-
дження податків до бюджету і по-
забюджетних фондів, що значною 
мірою сприяє збереженню стабіль-
ності в регіоні.

Тільки у 2016 році перераховано 
податків близько 3 млрд. грн.

У непростих економічних умовах 
підприємство належно виконує со-
ціальні зобов’язання.

Збережені та є найкращими у міс-
ті дитячі заклади, бази відпочинку, 
санаторій-профілакторій, дитячі 
оздоровчі табори, медична клініка, 
спортивний комплекс, Палац куль-
тури та інші соціальні об’єкти, які 
надають послуги тисячам праців-
ників заводу та мешканців міста.

Постійно надається допомога ве-
теранам війни та праці, інвалідам, 
пенсіонерам, які не працюють, ма-
лозабезпеченим та багатодітним 
родинам.

Облаштування територій району, 
доріг, паркових зон, участь у вирі-
шенні транспортних проблем, до-
помога навчальним й медичним 
закладам — усе це є повсякденними 
турботами ПАТ «МОТОР СІЧ».

Упродовж своєї, більш ніж вікової 
історії (у цьому році виповнюється 
110  років від дня заснування під-
приємства), колектив завжди успіш-
но працював на перспективу.

Сьогоднішній день не є винятком.
Вирішуються масштабні питання 

з розробки та впровадження висо-
котехнологічних і наукоємних про-
ектів, подальшого розвитку верто-
літного напрямку, модернізації та 
технічного переоснащення діючого 
виробництва.

Шановний Петре Олексійовичу!
Шановний Володимире Борисовичу!

Трудовий колектив ПАТ «МОТОР 
СІЧ» підтримує оприлюднену офіці-
альну заяву Ради директорів і проф-

спілкового комітету акціонерного 
товариства з приводу звинувачень 
на адресу підприємства.

Від імені багатотисячного колек-
тиву запорізьких моторобудівників 
просимо вас, як керівників держави 
та уряду, гарантів дотримання за-
конності в країні, розібратися у си-
туації, що склалася, підтримати 
колектив в його прагненні зберегти 
стабільність, технічний і виробни-
чий потенціал підприємства для по-
дальшої плідної роботи зі зміцнення 
економічної та оборонної потуж-
ності нашої країни.

За дорученням трудового колективу 
ПАТ «МОТОР СІЧ»:

Голова профспілкового комітету  
Труш М. І.
Голова ради ветеранів  
Маслов О. О.
Голова молодіжної організації  
калганов М.Ю.

П останова стосується рішенн я 
про ліквідацію Державного 
Концерну «Антонов». До скла-

ду Концерну входили три підпри-
ємства: Державне підприємство 
«Антонов», «Харківське Державне 
Авіаційне Виробниче Підприєм-
ство» (ХДАВП) та Державне під-
приємство «Завод 410  Цивільної 
авіації». В 2015 році з метою під-
вищення ефективності авіаційної 
галузі, Урядом України було при-
йняте рішення передати Державне 

підприємство «Антонов», ХДАВП 
та «Завод 410» (тобто всі три під-
приємства концерну «Антонов») 
в управління Державного концер-
ну «Укроборонпром». Таким чи-
ном у складі Державного концерну 
«Антонов» не  залишилося учас-
ників.

Державне підприємство «Анто-
нов» продовжує працюват и в штат-
ному режимі. На  ринку продук  ція 
підприємства, як і раніше, пред-
ставлена під брендом «Антонов».

звернення трудового колективу ПаТ «МОТОР СіЧ»

Повідомлення прес-служби  
ДП «антонов»

Президенту України Порошенку П. О.
Прем’єр-міністру України Гройсману В. Б.

Після публікації в щотижневику «Дзеркало 
тижня» статті під н азвою «Мертва петля 
Антонова» (автор Дмитро Мен делєєв) 
на адресу головного редактора було надіслано 
лист запрошення відвідати ДП «Анто нов» 
та обговорити і снуючі питання.
В статті було допущено низку серйозних 
неточностей та помилок, на які хотілося б 
звернути увагу журналіста.



о з д о р о в л е н н я  д і т е й

авіабудівник україни № 14 (246), липень 2017 рок у 3

В еселое театрализованное меро-
приятие посетили заме ститель 
директора завода по кадрам 

и  социальной сфере В. П. Апухтин, 
председатель профкома В. Т. Тын-
дик, начальник отдела социально-
бытового обслуживания В. П. Дов-
гопол.

Обращаясь к  отдыхающим, 
В. П. Апу хтин от  имени админи-
страции и лично директора завода 
А. Ю. Пащенко, который в этот день 
не  смог приехать на  «Золотой бе-
рег», поздравил всех с праздником. 
Он пожелал людям хорошей пого-
ды, безоблачного неба, температу-
ры воды не  менее двадцати пяти 
градусов тепла, а воздуха — за трид-
цать, чтобы все хорошо отдохнули 
и День Нептуна запомнился надол-
го. Виктор Петрович подчеркнул, 
что несмотря на  трудности, база 
живет и с каждым годом преобра-
жается.

Председатель профкома В. Т. Тын -
дик также поздравил отдыхающих 
с праздником, поблагодарил руко-
водство и  работников базы за  их 
нелегкий труд, который направлен 
на  создание комфортных условий 
для полноценного отдыха.

Для отдыхающих была подго-
товлена интересная игровая про-
грамма с конкурсами. С большим 
азартом дети прыгали в  мешках, 

перетягивали канат и  танцевали. 
Победителей награждали призами.

Взрослые соревновались в  под-
нятии гири весом 16  кг и  на  ско-
рость поглощали пиво. Проиграв-
шим в  этом конкурсе, в  качестве 
утешительного приза давали кон-
феты чупа-чупс, а победителям — 
два литра пива и  тарань, потому 
что в этот день в Украине отмечал-
ся День рыбака.

Наш праздник посетил царь всех 
морей Нептун со  своей морской 
свитой. Под бурные аплодисменты 
отдыхающих Нептун окунул в реку 
директора базы А. А. Белых.

В конце праздника детвору ожи-
дал приятный сюрприз — мороже-
ное от директора завода.

Наша база — одна из лучших на 
берегу Северского Донца, ежегодно 
она принимает более тысячи че-
ловек, желающих отдохнуть от го-
родской суеты и трудовых будней. 
Здесь можно насладиться тишиной 
и  красивыми пейзажами, в  гриб-
ную пору насобирать маслят и бе-
лых грибов. А для рыбаков «Золотой 
берег» — это просто находка. Рыба 
здесь ловится и зимой, и летом.

Приезжайте на «Золотой берег», 
который с  теплотой в  сердце мы 
называем берегом радости.

И. ПИдяк

9липня 2017 року набрали 
чинності зміни до деяких 
законодавчих актів України 

щодо організації оздоровлення 
та відпочинку дітей, збереження 
мережі дитячих оздоровчих за-
кладів (Закон від 6 червня 2017р. 
№2081VIII). Що нового?

1. Розширено перелік категорій 
дітей, які мають право на оздоров-
лення та відпочинок за рахунок ко-
штів державного і місцевих бюдже-
тів, коштів підприємств, установ та 
організацій, професійних спілок та 
фондів, добровільних внесків юри-
дичних та фізичних осіб, інших 
джерел.

2. Введено поняття «майнові об’єк
ти оздоровлення та відпочинку ді-
тей» та «державний реєстр майнових 

об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей». Це дає можливість забезпе-
чити збереження мережі дитячих 
закладів оздоровлення та відпочин-
ку, дозволить запобігти ліквідації, 
передачі під заставу, перепрофілю-
ванню тощо;

3. Встановлено персональну від-
повідальність керівника дитячого 
закладу оздоровлення та відпочин-
ку за якість послуг, які надає такий 
заклад, та за збереження життя і 
здоров’я дітей, які перебувають у 
такому закладі, а також за неподан-
ня у строк, або подання не в повно-
му обсязі відомостей про майнові 
об’єкти оздоровлення та відпочин-
ку дітей, якими користується такий 
заклад до Державного реєстру май-
нових об’єктів оздоровлення та від-
починку дітей.

4. Встановлено вимоги до педа-
гогічних та медичних працівників 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку тощо.

Також передбачено, що керівни-
ки дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку повинні подати до 
1  липня 2018 року до Мінсоцполіти-
ки відомості про майнові об’єкти 
оз доровлення та відпочинку дітей, 
якими користуються такі заклади 
для внесення їх до Державного реє-
стру майнових об’єктів оздоровлен-
ня та відпочинку дітей.

Ознайомитись із Законом Укра-
їни «Про оздоровлення та відпо-
чинок  дітей» зі змінами можна на 
сайті ПАУ або на офіційному пор-
талі Верховної Ради України.

Відділ правової роботи  
ВА цк ПАУ

Оздоровлення та відпочинок дітей в Україні: новації 
законодавства набрали чинності

День нептуна. Праздник хорошего настроения
С играми и конкурсами на заводской базе  
отдыха «Золотой берег» прошел День Нептуна. 
Несмотря на прохладную погоду, 
этот традиционный праздник собрал более 
двухсот отдыхающих, среди которых было очень 
много детей.

1.  царь всех морей нептун со своей морской свитой направляется 
к «золотому берегу» для встречи с детьми.

2.  Дети с живым интересом приняли участие в увлекательной игровой 
программе.

3.  День нептуна всегда сопровождается традицией — окунанием 
директора базы отдыха в воду.

4.   в конце праздника детвору ожидал приятный сюрприз — мороженое 
от директора базы отдыха.

5.   Соревнование среди взрослых участников праздника в поднятии 
гири весом 16 кг.
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Харьковское государственное авиаци-
онное производственное предприятие 
(ХГАПП) проводит работу по поиску 
стратегического инвестора, способного 
обеспечить сохранение предприятия.

О б этом сообщил генеральный директор 
ХГАПП Александр Кривоконь, сообщает 
«Крылья Украины».

«Интерес в компании „Аэро-Пионер“ (США). 
На сегодняшний день эта компания пока од-
на …Они сюда направили делегацию, посмо-
трели состояние нашего завода, посмотрели, 
что мы можем выпускать, они уже начали об-
рабатывать модернизацию Ан-74», — сказал 
Кривоконь. По словам руководителя, сначала 
интерес проявили 7  компаний с  США, Ин-
дии, ОАЭ, Турции и Украины, однако, когда 
ХГАПП сформулировал требования, предъяв-
ляемые к потенциальному стратегического 
инвестора, осталась только одна компания.

Кривоконь также сообщил, что сейчас рас-
сматриваются различные варианты сотруд-
ничества с потенциальным стратегическим 

инвестором, в том числе в формате частно-
государственного партнерства.

Согласно информации на сайте Aero-Pioneer 
Group, компания является ведущим постав-

щиком авиационной логистики и услуг в Вос-
точной Африке и других странах.

Флот компании оперирует в том числе са-
молетами Ан-26.

о х о р о н а  п р а ц і
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Липня!
(Інформація для публікації надана управ лінням справа-
ми ВА ЦК ПАУ. У разі, якщо Ви виявили неточність, про-
хання повідомити про це за телефоном: (044) 568-40-49 
до управління справами ВА ЦК ПАУ. Синім кольором по-
значені ювілейні дати).

1 липня

Бацюн  
таміла петрівна

Голова ПО ПАУ на ДП «ДержККБ «Луч»

3 липня

екшмідт  
антоній антонійович

Ветеран ПАУ

5 липня

аЛмагестоВ  
Володимир Вікторович

Ветеран ПАУ

6 липня

гречиха  
юрій михайлович

Герой України, ПАТ «Мотор Січ»

12 липня

ремінець  
петро іванович

Голова Правління ПАТ «Точприлад»

15 липня

пашинська  
оксана Володимирівна

Зав. сектором навчання ВА ЦК ПАУ

21 липня

БіЛозуБ  
наталія Віталіївна

Голова ПО ПАУ у ПАТ «Промінь»

22 липня

ВороБей  
Володимир Васильович

Партнер ПАУ

22 липня

Вертай  
Валентина Василівна

Ветеран ПАУ

26 липня

гармаш  
олександр Володимирович
Голова ПО ПАУ у ЗАК ім. О.Г. Івченка

26 липня

доЛженко  
олексій андрійович

Директор  
ДчП ПАТ «Мотор Січ» — ГмашЗ

27 липня

жугаєВич  
ярема Васильович

Голова Профспілки

звіт до Дня охорони праці
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який щорічно відзначається в Україні 28 квітня, на підприємствах галузі було проведено  
з 24.04.2017р. по 28.04.2017р. «Тиждень охорони праці».

За рекомендацією Міжнародної 
організації праці девіз цьогорічного 
Всесвітнього дня охорони праці — 
«Удосконалення збору та використання 
даних про безпеку та гігієну праці».

Ч ерез засоби масової інформації (газети, 
радіо тощо) на підприємствах було опри-
люднено звернення Організаційного 

Комітету по підготовці і проведенні заходів 
до Дня охорони праці.

В підрозділах та профкомах були проведе-
ні збори і семінари з працівниками підпри-
ємств та профактивом про важливість прове-
дення заходів до Дня охорони праці.

Першими про виконання прийнятих 
заходів на підприємствах галузі, приуро-
чених до Дня охорони праці, звітували: 
ПАТ «Мотор Січ», ДП «ІвченкоПрогрес», 
ДП «КАЗ», ДП «Антонов», СЗ «Антонов», 
ВМЗ ПАТ «Мотор Січ», ДП «ХМЗ «ФЕД», ПРАТ 
«ВАЗ», ДП «ДержККБ «Луч», ДП «ЖМЗ» 
В ізар».

Так у ПАТ «Мотор Січ» серед головних ви-
конаних заходів були:

— проведено позачерговий контроль за 
100 % охопленням та забезпеченням прове-
дення медоглядів та виконанням заключного 
Акту проведених медоглядів;

— перевірено 100 % забезпечення праців ни-
ків засобами індивідуального захисту, спец-
одягом та спец взуттям, а також безоплатним 
спецхарчуванням;

— проведено інструментальні заміри, з ви-
дачею протоколів, на дільницях на предмет 
встановлення гранично-допустимих норм 
концентрації шкідливих речовин;

— проведено перевірки щодо наявності 
на робочих місцях необхідних нормативних 
документів, інструкцій, своєчасного прове-
дення інструктажів тощо;

— проведено контрольні перевірки по про-
ходженні навчання і перевірки знань з пи-
тань охорони праці згідно з затвердженими 
графіками;

— перевірено стан виконання цехових 
захо дів з охорони праці, колективного до-
говору і заходів прийнятих при попередній 
перевірці по 3-й ступені контролю стану охо-
рони праці;

— придбано медикаменти і проведено 
комплектацію 354 аптечок у всіх підрозділах 
підприємства;

— проведено весняну вітамінну профі лак-
тику для 709 працівників на суму 109 292 грн.;

— прийнято участь у Всеукраїнському кон-
курсі «Охорона праці очима дітей»;

— відвідано на дому 35 сімей інвалідів ви-
робництва і родини смертельно-травмова-
них працівників на  виробництві та надана 
матеріальна допомога на суму 24 300 грн.;

— проведено перевірку виконання графіків 
діагностики і паспортизації технологічного 
транспорту;

— виконано ремонт 4 550 одиниць пневма-
тичного інструменту та 225 одиниць поліру-
вальних бабок і наждачних кругів;

— виконано очистку вентиляційних систем;
— перевірено виконання заходів по безпеч-

ному утриманні грузо- підйомних кранів і 
механізмів;

— висаджено 75 дерев, 355 декоративних 
кущів та 1130 кущів троянд;

— оновлено наглядні матеріали на стендах 
«Охорона праці».

На ДП «ІвченкоПрогрес» проведено ана-
ліз виконання «Заключного Акту проведення 
медичних оглядів у 2016 році», організовано 
та проведено семінар з працівниками зайня-
тими на виконанні робіт підвищеної небез-
пеки, здійснено перевірку забезпечення за-
собами індивідуального захисту працівників 
зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 
праці, оновлено новими матеріалами куточ-
ки з охорони праці.

На ДП «КАЗ» проведено комплексне обсте-
ження стану охорони праці в виробничих це-
хах. Особливу увагу приділено виявленню т. з. 
«прихованих» ризиків які можуть призвести 
до виробничого травматизму. За результата-
ми перевірки виявлені недоліки та визначені 
терміни їх усунення.

На ДП «Антонов» перевірено санітарно-по-
бутові умови праці, наявність інструкцій з охо-
рони праці на робочих місцях, забезпечення 
працівників засобами індивідуального захис-
ту, спецодягом, спецвзуттям, миючими засо-
бами та спецхарчуванням, забезпечення необ-
хідною інформацією стендів з охорони праці.

На СЗ «Антонов» перевірено стан охорони 
праці в цеху № 6, де виконуються роботи під-
вищеної небезпеки. Перевірено стан про-
ведення медоглядів і атестацію працівників, 
які виконують роботу підвищеної небезпеки. 
Проведено перевірку стану охорони праці 
в ДТВ «Сокіл» та готовність його до відкрит-

тя оздоровчого сезону. Проведено тематичні 
радіопередачі по  темам «Охорона праці» і 
«Промислова безпека».

У ВМЗ ПАТ «Мотор Січ» в  структурних 
підрозділах підприємства на стендах онов-
лено наглядну агітацію з охорони праці. На 
території підприємства і бази відпочинку 
«Ровесник» проведено озеленення території. 
Сім’ям загиблих на  виробництві і тим хто 
отримав інвалідність на підприємстві надана 
матеріальна допомога.

На ДП «ХМЗ «ФЕД» комісією з охорони 
праці спільно з представниками відділу ма-
теріального забезпечення проведено роботу 
по  відбору кращих зразків ЗІЗ, спецодягу і 
спецвзуття для працівників підприємства. За 
ініціативи профспілкового комітету викона-
но ремонт автоматів по розливу газованої во-
ди. З працівниками підприємства проведено 
тематичні навчання за різними напрямками 
роботи.

У ПРАТ «ВАЗ» проведено перевірку під-
розділів щодо виконання в них норм і вимог 
з охорони праці, гігієни праці, виробничої 
санітарії та проведення заходів щодо профі-
лактики професійних захворювань.

На ДП «ДержККБ «Луч» проведено поза-
чергову перевірку проведення інструктажів з 
охорони праці на виробничих дільницях це-
хів та відділів підприємства. Додатково при-
дбано нормативно-правові акти, плакати з 
питань охорони праці для кабінету охорони 
праці, цехів та відділів.

На ДП «ЖМЗ» Візар» відділом промис-
лової безпеки спільно з комісією профкому 
з питань охорони праці проведено аналіз 
ефективності функціонування «Системи 
управління охороною праці» та комплексне 
обстеження умов праці на  робочих місцях 
на  їх відповідність вимогам нормативно-
правових актів з питань охорони праці.

Підводячи підсумки щодо проведеної ро-
боти з нагоди проведення «Тижня охорони 
праці», необхідно зазначити, що на підпри-
ємствах виконано заплановані заходи до Дня 
охорони праці, але лише незначна кількість 
профкомів показали окремим рядком захо-
ди, проведені силами профактиву (комісіями 
профкомів з питань охорони праці або гро-
мадськими інспекторами).

Головний технічний інспектор праці цк ПАУ 
С. М. ЛІщИнСькИй

У ХГаПП может появиться инвестор


