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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

Проблемні питання оборонно-промислового комплексу 
потребують оперативного вирішення

Зустріч пройшла за ініціати-
ви Центру захисту трудових 
і профспілкових прав ФПУ. 
До обговорення були залу-
чені народні депутати Украї-
ни Віктор Кривенко і Сергій 
Рудик, голова Профспілки 
працівників суднобудування 
України Микола Бутенко, го-
лова Профспілки авіабудівни-
ків України Ярема Жугаєвич, 
голова Профспілки працівни-
ків оборонної промисловості 
України Олександр Черниш, 
заступник голови Профспілки 

працівників радіоелектроніки 
та машинобудування України 
Олександр Вопілов і голо-
ва Профспілки Збройних сил 
України Дмитро Мірошнічен-
ко, керівник Центру Людмила 
Литвиненко.

Модератором круглого сто-
лу виступив заступник Голови 
Федерації профспілок України 
Володимир Саєнко.
У ході дискусії учасники ак-
тивно обговорювали  питання  
бюджетного фінансуванні під-
приємств оборонно-промис-

лового комплексу, зокрема 
адресного і прозорого розпо-
ділу коштів оборонного за-
мовлення з метою підтримки 
промислових підприємств 
стратегічного значення і збе-
реження їх висококваліфікова-
них трудових колективів.
Заступник Голови ФПУ Воло-
димир Саєнко у своєму виступі  
порушив питання від’ємної ди-
наміки кількості працюючих на 
підприємствах оборонно-про-
мислового комплексу і наго-
лосив на необхідності першо-
чергового вирішення питання 
збереження та відновлення 
трудових ресурсів, стабільної 
роботи трудових колективів.
Учасники круглого столу ви-
мушені були констатувати, 
що з 130 підприємств «Укро-
боронпрому» лише 56 є при-
бутковими, однак навіть вони 
сьогодні змушені відправляти 
співробітників у відпустки за 
власний рахунок через недо-
статність фінансування держ-
замовлень. Загалом потуж-
ності оборонно-промислового 

комплексу України потенційно 
дозволяють випускати щонай-
менше вдвічі більшу кількість 
продукції, наголошувалося під 
час виступів.
Присутні підкреслили особли-
ву роль Уряду як роботодавця 
щодо забезпечення роботою 
і фінансуванням оборонних 
підприємств та необхідність 
запровадження загальнонаці-
ональних програм для збере-
ження робочих місць у галузях 
реального сектору економіки, 
які формують оборонний по-
тенціал країни.
За результатами круглого сто-
лу сформульовано конкретні 
пропозиції органам держав-
ної влади щодо вирішення 
проблемних питань оборон-
но-промислового комплексу, 
обговорено подальші шляхи 
співпраці профспілкових ліде-
рів із народними депутатами 
України задля більш ефектив-
ного відстоювання прав трудо-
вих колективів.

Прес-центр ФПУ

Проблемні питання космічної, суднобудівної та авіаційної галузей України нещодавно обговорили на круглому 
столі у Федерації профспілок України.

Відбулось засідання ЦК ПАУ

Під час засідання ЦК ПАУ 
були розглянуті актуальні 
питання порядку денного, 
серед яких - стан укладення 
колективних договорів на 
2017 рік та реалізації в них 
положень і норм Галузевої 
Угоди; стан виробничого 
травматизму і професійних 
захворювань у 2016 році на 
підприємствах галузі. З цих 
питань учасникам засідання 
була представлена відповід-
на презентація.

Під час обговорення осно-
вних питань порядку денного 
за участі представників со-
ціальних партнерів відбулась 
жвава дискусія. З ґрунтовни-
ми виступами щодо поточної 
ситуації в галузі та на кожно-
му з підприємств виступили 
голови ПО ПАУ на ДП «Завод 
410 ЦА» Антон Смородін, на 
ДАХК «Артем» Олександр 

Кельїн, на ДП «Антонов» Ві-
ктор Гуска, на ХДАВП Ми-
хайло Погорєлов, на ДП 
«КАЗ» Микола Галиш та інші.

Серед проблемних пи-
тань, які були озвучені в 
ході виступів учасників за-
сідання – процес корпора-
тизації підприємств галу-
зі, створення стимулів для 
утримання молодих спеціа-
лістів, завантаження підпри-
ємств, погашення боргів по 
заробітній платі на ХДАВП. 
Також окремо акцентувало-
ся у деяких виступах на пи-
таннях прозорості в роботі 
соціальних партнерів, про 
донесення виробничих та со-
ціально-економічних планів 
по підприємству до відома 
профспілкових комітетів з 
метою зменшення соціальної 
напруги в трудових колекти-
вах і проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи.
На питання учасників засі-

дання відповів представник 
ДК «Укроборонпром» Андрій 
Бабич, зазначивши, що по-
при всі складнощі, кінцевою 
метою соціального діалогу 
мають бути стабільно пра-
цюючі підприємства галузі і 
надійно соціально захищені 
трудові колективи. Зі свого 
боку Володимир Нестерен-
ко поінформував присутніх 
про завершення в МЕРТ ро-
боти над проектом програми 
розвитку галузі, участь в роз-
робці якої брали різні під-
приємства авіапрому. Наразі 
проект направлений на пого-
дження з зацікавленими мі-
ністерствами і відомствами.

Також учасники засідан-
ня розглянули і інші важливі 
питання порядку денного, 
серед яких, зокрема, питання 

щодо рейтингової оцінки ді-
яльності ПО ПАУ.

Заступник голови ПО ПАУ 
у АТ «Мотор Січ» Сергій Лоц-
ман поінформував присутніх 
про організацію Х Міжнарод-
них молодіжних науково-
технічних читань імені О.Ф. 
Можайского, які відбудуться 
15-17 травня п.р. у м. Запо-
ріжжі та м. Приморську та 
просив голів ПО ПАУ надати 
сприяння щодо участі у чи-
таннях молодих спеціалістів 
підприємств.

ЦК ПАУ розглянув також 
інші питання поточної діяль-
ності.

По результатам роботи ЦК 
ПАУ були ухвалені відповідні 
рішення.

Коментарі учасників та 
фоторепортаж дивіться й 
читайте на 3 стор. газети.

22-23 березня п.р. у м. Києві відбулось чергове засідання Центрального Комітету ПАУ. Вів засідання Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич. Участь в роботі засідання ЦК ПАУ взяли почесні гості – президент Асоціації «Укравіапром» 
Валерій Шмаров, заступник керівника апарату ДК «Укроборонпром» Андрій Бабич,  голова Об’єднання 
організацій роботодавців авіаційної промисловості України Віктор Салюта, представник Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України Володимир Нестеренко.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

27 марта 2017 г. скоропостиж-
но скончался наш товарищ и 
коллега, один из основателей 
Профсоюза авиастроителей 
Украины, председатель ПО 
ПАУ на ГП «Ивченко-Про-
гресс», член ЦК ПАУ, член 
Президиума Запорожского 
областного совета профсо-
юзов Харькин Сергей Григо-
рьевич.

Большую часть своей жизни 
он отдал профсоюзной рабо-
те –  беззаветному служению 
людям труда. За свои заслуги 
перед профсоюзным движе-
нием и Запорожским краем 
был удостоен высших наград.

Сергей Григорьевич любил 
людей, старался помочь каж-
дому, был глубоко верующим 
человеком. Он запомнится 
нам как человек с хорошим 
чувством юмора, жизнера-
достный и энергичный. 

Глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования 
дочерям Сергея Григорье-
вича – Яне и Татьяне, его 
родственникам, близким и 
коллегам. Это невосполнимая 
утрата для всех нас.

Память о Сергее Григорье-
виче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

ЦК ПАУ, 
Ассоциация «Укравиапром», 
Объединение организаций 
работодателей авиационной 
промышленности Украины, 
Редакция газеты 
«Авиастроитель Украины»
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Заслуженим авторитетом 
і повагою користується 
у мешканців гірського 
селища Дубове Тячівського 
району у Закарпатті Василь 
Мадар, який очолює 
кадрову службу ДП 
«Закарпатське вертолітне 
виробниче об’єднання» 
і на громадських засадах 
є головою первинної 
профспілкової організації.

Зважаючи на його лідерські 
якості, вміння працюва-
ти з людьми, захищати їх 
інтереси, його односельці 
обрали Василя Івановича 
депутатом Дубівської 
селищної ради.
Звичайно, від великого 
машинобудівного заводу у 
Дубовому за бутність ко-
лишнього директора Дмитра 
Подольського, вертолітне 
об’єднання, діючи в системі 
концерну «Укроборон-
пром», намагається в міру 
можливості триматися на 
плаву, виживати в період 
ринкової економіки, давати 
роботу десяткам мешканців 
гірської глибинки Закарпат-
тя.
Про життєдіяльність 
підприємства, соціальний 
захист працюючих дба-
ють новий директор 
Віталій Лазорик та голова 

первинної профспілкової 
організації Василь Мадар. 
На підприємстві укладено 
колективний договір, в яко-
му чітко визначені спільні 
зобов’язання та окремо 
кожної зі сторін соціального 
партнерства.
Як позитив, слід відзначити, 
що підприємство зуміло 
погасити заборгованість по 
заробітній платі, накопиче-
ну за часів попереднього 
керівництва. За ініціативи 
директора нової генерації 
Віталія Лазорика робляться 
кроки щодо розширення 
асортименту виробництва. 
До традиційних ременів 
безпеки для крісел літаків 
додалися й товари широ-
кого вжитку – котли для 
твердого опалення. Є й інші 
задуми. Але щоб їх втілити 
в життя потрібна підтримка 
концерну.
Голова профкому Василь 
Мадар налаштований 
оптимістично, вірить у 
відродження колись по-
тужного підприємства. 
Адже люди, які тут працю-
ють, заслуговують на увагу 
і підтримку, забезпечення 
роботою.
Нещодавно Василь Мадар 
відзначив свій 60-річний 
ювілей. З цією датою його 
поздоровили колеги по 

роботі, друзі, знайомі. 
За особистий внесок у 
здійснення соціально-
економічного захисту 
спілчан та у зв’язку з 
ювілейною датою голова 
Закарпатської облпрофради 
Володимир Фленько вру-
чив йому Почесну грамоту 
обласної ради профспілок.
Нехай вам і надалі щастить 
у житті, шановний Василю 
Івановичу – профспілковий 
лідер з гірської глибинки 
Закарпаття!

Сергій БАРАНЧИКОВ
завідувач відділу 
організаційно-
гуманітарної роботи
Закарпатської облпрофради 

Так всегда делали на ФЭДе, 
продолжает многолетние  
традиции предприятия и его 
молодой руководитель Алек-
сандр Пащенко.

13 марта по случаю 129-ле-
тия со дня рождения Анто-
на Семёновича Макарен-
ко, известного педагога, 
заведующего детской трудо-
вой коммуной, на базе кото-
рой был основан Харьковский 
машиностроительный завод 
“ФЭД”, директор ГП «ХМЗ 
«ФЭД» Александр Пащенко, 
заместитель Председателя 
ПАУ, председатель ПО ПАУ 
на предприятии Владимир 
Тындик, заместитель предсе-
дателя Молодежного Совета 
ПАУ, лидер молодежного со-
вета завода Игорь Величко и 
другие сотрудники предприя-
тия возложили цветы к памят-
нику Макаренко, который на-
ходится на территории завода.

Антон Макаренко родил-
ся в г. Белополье, ныне это 
Сумская область. Соглас-
но позиции ЮНЕСКО (1988) 
А. С. Макаренко отнесён к 
четырём педагогам (наравне с 
Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером 
и М. Монтессори), определив-
шим способ педагогического 
мышления в ХХ веке.

В своей работе он стремился 

осуществить прогрессивные 
педагогические идеи: устано-
вил тесные связи с родителя-
ми учеников, пропагандировал 
идеи гуманного отношения к 
детям, уважения их интересов, 
пытался ввести труд в школе. 
С выдающимся педагогом-пи-
сателем считались не только 
в Харькове и Москве. К Ма-
каренко приезжал из Италии 
писатель Максим Горький и 
гостил четыре дня. Премьер-
министр Франции Эдуард 
Эррио, писатель Анри Барбюс 
и многие другие также были 
его гостями.

«Коллектив учителей и кол-
лектив детей – это не два кол-
лектива, а один, и коллектив 
педагогический. Если почув-

ствуете, что вам не “хватает 
знаний, не стесняйтесь сесть 
за парту рядом с воспитанни-
ками» - писал прославленный 
педагог.

Уважение к личности ребен-
ка, благожелательный взгляд 
на его потенциальные возмож-
ности воспринимать хорошее, 
становиться лучше и прояв-
лять активное отношение к 
окружающему неизменно яв-
лялись основой новаторской 
педагогической деятельнос-
ти А. С. Макаренко. К своим 
воспитанникам он подходил с 
горьковским призывом “Как 
можно больше уважения к 
человеку и как можно боль-
ше требования к нему”. К ра-
спространенному в 20-е годы 

призыву к всепрощающей, 
терпеливой любви к детям Ма-
каренко добавил свой: любовь 
и уважение к детям обязатель-
но должны сочетаться с требо-
ваниями к ним; детям нужна 
“требовательная любовь”, го-
ворил он.

Сторонники “свободного 
воспитания” возражали против 
каких бы то ни было наказаний 
детей, заявляя, что “наказание 
воспитывает раба”. Макарен-
ко справедливо возражал им, 
говоря, что “безнаказанность 
воспитывает хулигана”, и счи-

тал, что разумно выбранные, 
умело и редко применяемые 
наказания, кроме, конечно, 
телесных, вполне допустимы.

Соб. инф.

Будущее есть у того, кто помнит и чтит свою историю

«Научить человека 
быть счастливым — 
нельзя, но воспитать 
его так, чтобы он был 
счастливым, можно.»

— Макаренко А. С. 
Лекции о воспитании 
детей.

Случай из жизни Антона Макаренко
Озлобленного, затравленного парнишку выта-

щил Макаренко из тюрьмы, из камеры смертников. 
«Погромы, грабежи, закоренелый мародер», - говорилось в 
уголовном деле Семена Калабалина. А Макаренко с первой 
минуты общения с юным бандитом на “вы”. И за воро-
тами тюрьмы вдруг: «Подождите меня здесь, я шапку 
забыл». Парень удивился: шапка-то на голове! И остался 
ждать этого странно вежливого человека в очках. А еще 
через полчаса он подумал, что Макаренко ненормальный! 
Ему, вору и погромщику: «Вот тебе сто тысяч, получи 
зерно для всей колонии». А потом даже не пересчитал ни 
товар, ни оставшиеся деньги.

Профлідер ЗВВО відзначений нагородою
ОГОЛОШЕННЯ

Запрошємо взяти участь!
11-13 квітня 2017 р. у м. Дніпро

 відбудеться Всеукраїнська науково-технічна 
конференція «Механіка машин – основна складова 
прикладної механіки», присвячена 110-річчю з дня 

народження Кожевнікова Сергія Миколайовича - члена-
кореспондента НАН України, професора, доктора 

технічних наук.
Партнерами заходу є ПАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод» та Інтерпайп.
На конференції планується розглянути сучасний стан 
проблем механіки машин, встановити тенденції розвитку 
методів розрахунків і проектування машин та механічних 
систем, обговорення нових теоретичних і прикладних 
результатів досліджень у галузі застосування сучасних 
засобів машинобудування.
В результаті роботи конференції будуть намічені 
перспективні напрями досліджень в області прикладної 
механіки, пружної динаміки машин, теорії механізмів і 
машин та технології машинобудування; запропоновані 
технічні рішення для промисловості в розрахунках, 
технології і проектуванні машин та механічних систем.

Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Загальні питання машинобудування і напрямки розвитку 
прикладної механіки.
2. Теорія механізмів і машин та пружна динаміка машин.
3. Проблеми надійності, міцність елементів машин і агрегатів 
та енергозбереження.
4. Сучасні технічні і технологічні засоби машинобудування.
5. САПР та математичне моделювання процесів, машин і 
агрегатів.

Контакти для довідок: 
Адреса: м. Дніпро, Гагаріна 17, 49005
НМетАУ, каф. Прикладної механіки

 Добров Ігор Вячеславович
 тел.: (050) 452- 74-11, (068) 564-28-05

E-mail: igordobrov@yahoo.com;
E-mail: kaf.prikmeh@metal.nmetau.edu.ua
Телефон: (0562) 47-15-01, (050) 452-74-11

Голова Закарпатської облпро-
фради Володимир Фленько 
(ліворуч) вручає нагороду голові 
первинної профорганізації ДП 
«Закарпатське вертолітне ви-
робниче об’єднання» Василю 
Мадару. Фото автора
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Народний депутат України Віктор 
Кривенко в своєму акаунті у FB написав: 
«Авіабудівництво в нас ще є та точно буде!
Якщо буде знищено те, що маємо - не 
відродимо ніколи.
На Харківському авіазаводі новий 
керівник - Олександр Кривоконь - знаю 
його вже 10 років. І виключно з пози-
тивного боку. Ефективний менеджер та 
патріот.
Завод в банкрутстві. Понад два роки 
люди не отримують зарплату.
Провів нараду з керівництвом. 
Намітили 8 кроків по порятунку заводу.
Минулого року були прийняті 
ініційовані мною закони по Південмаш 
та Антонова.
Ініціюю і по ХАЗу.
Замовлення є, літаки 
конкурентноздатні, виробнича база 
збережена. Питання до держави, як 
власника, підтримати чесний бізнес-
план, який нове керівництво надасть у 
цьому місяці».

План порятунку ХДАВП 
буде презентовано вже до 
кінця березня

Перемагати 
завжди приємно

Спортивна команда ДП «МФ «Артем» 
протягом 2016 року приймала участь 
по затвердженій Програмі змагань у ХІ 
Робочій Спартакіаді ДАХК «Артем».
У змаганнях із 12 видів спорту взяли 
участь 7 команд, представники трудо-
вих колективів наступних підприємств: 
ДАХК «Артем», ДП «ДержККБ «Луч» та ДП 
«МФ «Артем».
Підводячи підсумки по кожному виду 
спорту, наші спортсмени впевнено до-
дали до своїх нагород переможні кубки. 
На завершення змагань команда маши-
нобудівної фірми «Артем» мала 6 кубків 
за перші місця, 4 дипломи за другі місця 
і 1 за третє місце, що дозволило нашій 
команді впевнено отримати переможне 
перше загальнозалікове місце!!!
Щиро вітаємо весь колектив підприєм-
ства, організаторів і учасників спортив-
них змагань. 
Висловлюємо велику подяку адміністра-
ції і профкому за взаєморозуміння і під-
тримку.
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, впев-
неності у своїх силах! Вперед до пере-
моги у 2017 році! 
Голова комісії профкому по спортив-
но-оздоровчій роботі ДП «МФ« Артем» 
Я.Онищенко

Тамила Бацюн, 
председатель ПО ПАУ 
на ГП «ГосККБ «ЛУЧ», 
член ЦК ПАУ:
Во время заседания 
ЦК ПАУ мы обсудили 
вопросы, которые 
всех волновали, рас-
смотрели предло-
жения и замечания 
коллег по каждому из 
вопросов повестки 
дня. Помимо этого, со-
стоялся обмен инфор-
мацией между участ-
никами заседания 
и представителями 
социальных партнё-
ров, что немаловаж-
но для поддержки 

социального диалога. 
Стороны согласи-
лись, что необходимо 
интенсифицировать 
социальный диалог, 
сделать его более 
содержательным. Нас 
слышат, и это важно. 
В целом заседание 
прошло динамично и 
конструктивно. При-
нятые решения по во-
просам повестки дня 
считаю правильными. 
Будем работать над их 
выполнением.
Сергей Лоцман, за-
меститель предсе-
дателя ПО ПАУ в АО 
«Мотор Сич», депутат 

Запорожского город-
ского совета, член ЦК 
ПАУ:
Подводя итоги засе-
дания ЦК ПАУ, можно 
сказать, что повестка 
дня была насыщен-
ной, заседание про-
шло конструктивно, в 
деловой атмосфере. 
Приятно отметить 
активное участие 
коллег в работе ЦК 
Профсоюза – это вид-
но, как по количеству 
предложений и заме-
чаний, поданных как 
до начала заседания 
Центрального Комите-
та, так и в ходе его ра-
боты, и по количеству 
выступлений. Все это 
говорит об актуально-
сти рассматриваемых 
вопросов. 

По некоторым во-
просам, по которым 
возникла серьёзная 
дискуссия, было при-
нято решение взять 
проект постановлений 
ЦК ПАУ за основу с 
дальнейшей про-
работкой на местах. 
Участники заседания 
пришли к выводу, что 
поспешность в при-
нятии решения явля-
ется неоправданной. 
Достигнуто понима-
ние, что путем поиска 
компромисса необ-
ходимо достигнуть 
консолидированного 
решения. Очевидно, 
что к рассмотрению 
данных вопросов мы 
вернемся на следую-
щем заседании, а уже 
принятые решения 
будем воплощать в 
жизнь.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ЦК ПАУ

В этот день был под-
писан Акт по Государ-
ственным испытани-
ям турбореактивного 
двухконтурного дви-
гателя Д-18T, который 
изначально предна-
значался для уста-
новки на тяжелом во-
енно-транспортном 

самолете Ан-124 
«Руслан». 

В течение всего пе-
риода эксплуатации, 
двигатель постоянно 
усовершенствовал-
ся, увеличивался 
его ресурс работы и 
создавались новые 

модификации. В 
настоящее время 
двигатели семейства 
Д-18Т поднимают в 
небо гордость укра-
инской авиации — 
тяжелые транспорт-
ные самолеты Ан-124 
«Руслан», Ан-124-100 
и Ан-225 «Мрию».

В этом году — 30- летний юбилей!
23 февраля 1987 года произошло знаковое событие в истории 
запорожского авиамоторного комплекса и отечественного 
авиадвигателестроения. 

Розробки 
підприємств-учасників 
Державного концерну 
“Укроборонпром” 
дебютували у березні 
на одному з найбільших 
світових шоу в морській 
та авіаційно-космічній 
галузях оборонної 
промисловості LIMA-
2017 (м. Лангкаві, 
Малайзія), повідомляє 
прес-служба концерну.

Понад десяти 
інноваційних зразків 
військової техніки 
представлені на 
об’єднаній експозиції 
концерну, загальною 
площею понад 60 м. 
кв. Серед головних 
– літаки Ан-178 та АН-
148-300-МП, броньо-
ваний артилерійський 
катер «Гюрза» та десант-
но-штурмовий катер 
«Кентавр». На стенді 
також представлена 

низка авіаційних та 
протитанкових ра-
кет різноманітних 
модифікацій та 
безпілотна техніка.

На цій, як і на всіх інших 
міжнародних виставках 
озброєння, ДК “Укро-
боронпром” ставить 
собі за мету залучити 
іноземних виробників 
до взаємовигідної 
співпраці та продемон-
струвати інвесторам 
перспективність 

українського оборонного 
комплексу.

LIMA – міжнародна 
оборонна виставка, що 
проводиться з 1991 року 
на малазійському острові 
Лангкаві під патронтом 
Міністерства оборо-
ни Малайзії раз на два 
роки. Загальна площа 
виставки – 120 тис. кв.м. 
Цього року організатори 
планують  залучити  550 
компаній з 38 країн світу.

“Укроборонпром” вперше демонструє здобутки 
вітчизняного ОПК на LIMA-2017

ДАТА
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(Інформація для публікації на-
дана 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

1 березня
Галуненко Олександр 

Васильович
Перший Герой України

5 березня
Мальтобар Сергій 
Володимирович

Директор ПАТ «Промінь»

6 березня
Семенюта Анатолій 

Миколайович
Директор ДчП ПАТ «Мотор 

Січ» – ГмешЗ

10 березня
Рожко Борис Андрійович

ветеран ПАУ

19 березня
Трикозюк Микола 

Михайлович
Директор ТОВ «ВіАЗ»

19 березня
Кубів Степан Іванович

Перший віце-прем’єр-міністр 
– Міністр економічного 

розвитку і торгівлі України

20 березня
Малий Леонід Іванович

ветеран ПАУ

23 березня
Коротенко Анатолій Іванович

Голова ПО ПАУ на СЗ 
«Антонов

ВІТАЄМО ІМЕНИННИКІВ 
І ЮВІЛЯРІВ БЕРЕЗНЯ!

В этом году в ПАТ 
«НТК «Електронприлад» 
впервые прошла выставка 
посвященная светлому 
празднику весны – 8 марта 
под девизом -«Женщина – 
золотые руки». Выставку 
организовали и совместно  
провели  профком 
и администрация 
предприятия.

На выставку принимались 
разнообразные работы, соб-
ственноручно выполненные 
нашей прекрасной половиной 
предприятия. В ней мы реши-
ли показать уже имеющиеся и 
ещё нераскрывшиеся таланты 
наших сотрудниц для всеоб-
щего обозрения и восхищения. 
Таким образом мы смогли 
увидеть навыки наших жен-
щин в быту, обычно скрытые 
от большинства глаз. Благо-
даря выставке представилась 
возможность расспросить у 
мастериц о способе создания 
той или иной работы. На на-
шей выставке были представ-
лены работы таких категорий 
как:

— Кулинария и потрясаю-
щая сервировка и украшение 
композиции от Н.Коваль и 
Г.Муляр. Они показали и дока-
зали всему предприятию, что 
можно не просто чудесно го-
товить, а и замечательно деко-
рировать приготовленное во 
что-то грандиозное и в то же 
время простое, как например 
котлеты-камышины. От этого 
и еда кажется вкуснее.

— Вязание. Е.Озеракина 
продемонстрировала нам 
стильные и удобные вязаные 
вещи, которые идеально во-
йдут  в ваш  гардероб и разба-
вят обычную цветовую гамму 
теплыми и жизнерадостными 
цветами.

— И.Тимощук проявила 

многогранный талант. В ее 
композицию вошли такие ше-
девры рукоделия как: милые 
шапочки, выполненные техни-
кой валяния, поразительные 
модульные оригами с бумаги, 
требующие огромного трудо-
любия и внимания к поделке. 
Также предметом всеобщего 
внимания стали маленькие, 
но восхитительные вязаные 
игрушки амигурами, которые 
сразу притянули к себе внима-
ние.

— Вышивка бисером. 
Л.Безверхая представила нам 
свой талант и уникальную вы-
держку при исполнении своих 
шедевров – картин вышитых 
бисером. Хотя техника кажет-
ся простой , но на самом деле 
это требует много внимания 
и старательности. Её картины 
будто выходят за грани полот-
на и выглядят как настоящие. 

Ещё одной представитель-
ницей этой категории стала 
И.Глущенко. Её шедевры – 
вышитые бисером картины. 
Рассматривая картины ты ми-
молетно погружаешься в них, 
наслаждаясь их исполнением.

– К.Кравец показала нам 
находку для многих мам – ра-
боты с фетра. Исполненные 
Ксенией ёлочные игрушки не 
разобьются при падении, так 
что этими милыми творени-
ями можно и играться, и ис-
пользовать в качестве ново-
годнего декора.

— В категории вязания так-
же раскрыла свой потенциал 

и фантазию А.Оголенко. Она 
создала милые детские платья, 
при виде которых так и хочет-
ся улыбнуться. Рядом с вязан-
ными вещами сидит крошеч-
ный белый котик с большими 
голубыми глазами, который 
может служить элементом до-
машнего интерьера.

— Также удобными и теплы-
ми вещами нас порадовала 
И.Лазоренко. Эти предметы 
гардероба станут находкой 
зимой, когда нет возможности 
сидеть под одеялом с чашеч-
кой какао. Картины, вышитые 
крестиком, вызывают восхи-
щение качеством исполнения 
и очень маленьким размером 
вышитых крестиков. К ним 
хочется дотянуться, несмотря 
на то, что они находятся на по-
лотне.

— С.Печенкина  удивила 
нас изумительными вазами, 
композицией экибана и кро-
шечными игрушками техники 
валяния. Особенно поражают 
вазы, которые выглядят про-
сто потрясающе - техника из-
готовления и мастерство на-
столько отточены, что не сразу 
скажешь, что они выполнены 
вручную.

— Л.Богдановская пред-
ставила нашему взору  свой 
талант – вышивку лентами. 
Сразу заметно переплетение 
нескольких типов стежков. 
Цветочные мотивы в картинах 
завораживают своими краска-
ми и легкостью, которые полу-
чились благодаря старатель-

ности автора.
–– А вот Ю.Долматова ре-

шила удивить всех своими 
макро съемками. Фотографии 
отлично передают разнообра-
зие цвета и формы знакомых 
нам вещей, подчеркивая иде-
альность замысла природы. На 
фотографиях заметно каждую 
маленькую деталь, каждый 
присутствующий элемент, ко-
торый мы часто не замечаем в 
повседневной жизни. Для соз-
дания таких фото нужен опыт, 
много терпения и вдохнове-
ние, что и продемонстрирова-
ла Юлия. Так же она показала 
интересный вариант, как про-
вести время со своими деть-
ми и при этом разнообразить  
гардероб для  кукол юных 
модниц.

Выставка  прошла интерес-
но и ярко. Мы наслаждались 
изящностью и красотой всех 
работ наших мастериц. Боль-
шое спасибо им за то, что они 
поделились с нами  частичкой 
себя и позволили окунуться в 
мир красоты. 

Мастерство каждой участни-
цы было отмечено памятными 
дипломами и небольшими по-
дарками, которые им вручили 
Генеральный директор пред-
приятия В.Дробинов, предсе-
датель ПО ПАУ А.Абрамов и 
начальник отдела социального 
развития С.Кузьо.

Юлия ДОЛМАТОВА, 
председатель цеховой 
профорганизации 

Александр АБРАМОВ, 
председатель ПО ПАУ в ПАТ 
«НТК «Електронприлад»
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Украина планирует 
разработать свой 
истребитель
Следуя намеченному ранее 
плану снизить зависимость 
украинских Военно-воздуш-
ных сил от унаследованных 
от России истребителей, Пре-
зидент Украины Петр По-
рошенко объявил о планах 
разработки нового легкого 
многоцелевого истребителя 
на базе двух турбовентиля-
торных двигателей АИ-322Ф 
от ГП "Ивченко-Прогресс" и 
АО "Мотор Сич", сообщает 
online.ua.


