
В урочистих заходах взяли участь 
Президент України Петро По-
рошенко, Міністр оборони 

України Степан Полторак, пер-
ший заступник Секретаря РНБО 
України Олег Гладковський, ге-
неральний дирек тор ДК «Укробо-
ронпром» Павло Букін, голова 
Об’єд нання організацій робото-
давців авіацій ної промисловості 
України Віктор Салюта, Г олова 
ПАУ Ярема Жугаєвич, віце-пре-
зидент Асоціації «Укравіапром» 
Олександр Суровцев та інші по-
чесні гості.

В своїй промові перед заводча-
нами та гостями Глава держави за-
значив: «Дуже небагато країн в сві-
ті можуть похвалитися наявністю 
в себе авіабудівних і авіаремонтних 
підприємств. Авіаційна галузь — це 
як знак якості для будь-якої дер-
жави, це як символ приналежності 
до виняткового клубу розвинених 
держав. Адже авіаційна галузь — 
це інновації, високі технології, але 
головне це надзвичайно високий 
рівень, вишкіл, талант фахівців, бу-
дівельників, конструкторів».

Президент підкреслив, що Україна 
володіє всіма необхідними якостями 
і пишається своїми авіабудівниками 
та авіаремонтниками. «Доки країна 
будує літаки і здатна їх відновлю-
вати та модернізувати, країна буде 
залишатися рівною серед рівних 
на високотехнологічних ринках. 
Україна і авіабудівні, авіаремонтні 
підприємства залишаються дуже 
привілейованими партнерами для 
наших іноземних друзів. Будувати 
і обслуговувати, ремонтувати авіа-
ційну техніку завжди було спра-
вою кращих», — наголосив Петро 
П орошенко.

За його словами, працівники 
410-го заводу здійснили капіталь-
ний ремонт багатьох тисяч літаків, 
модернізували та відремонтували 
більше 40 тис. двигунів. Глава дер-
жави наголосив, що це солідний 
здобуток та висока репутація за-
воду і його фахівців, і Україна віддає 
шану людям, які заклали потужний 
фундамент літакобудівної галузі, 
сконструювали та побудували най-
кращі зразки авіаційної техніки, які 
сьогодні є основою українського 
авіаційного парку та багатьох інших 
країн світу.

Президент підкреслив, що робота 
авіа будівної і авіаремонтної галузі 
набуває особливого значення, адже 
працівниками заводу відновлено 
чимало літаків авіаційного парку 
ЗСУ, Нацгвардії, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 
і велика кількість літаків в рамках 
співпраці з міжнародними парт-
нерами.

Глава держави розповів, що по-
цікавився технологічними інно-
ваціями на 410-му. «Знаю, що тут 
опанували відновлення деталей лі-
таків лазерним різанням та плазмо-
вим напиленням. Потрібно надалі 
просуватися в опануванні високих 
технологій і нових компетенцій. Ві-
таю ваші ініціативи із поглиблення 
міжнародного співробітництва», — 
зауважив Президент. Він привітав 
угоду з американською корпора-
цією Rockwell Collins, яка виготов-
ляє цифрові та електронні системи. 
Глава держави також зауважив, що 
позитивні відгуки про роботу заво-

ду почув далеко за межами України, 
зокрема в Індії, Бангладеші, Казах-
стані тощо.

Особливо Президент відзначив 
трудові династії 410-го заводу: «Уя-
віть собі: загальний трудовий стаж 
династії Сиваш — майже 124 роки, 
династії Гордини — 89 років, Ноздри-
них — 69 років, Ілічкіних-Ткаченко — 
61 рік». Він зауважив, що робота цих 
трудових династій заводу заслуговує 
на високу повагу і схвальну оцінку.

Президент наголосив, що сьо-
годнішні виклики ставлять перед 
всіма чіткі і амбітні завдання. 
«Перше — це безпека наших літа-
ків в післяремонтний період під 
час експлуатації, подальша робота 
над вдосконаленням технологічних 
процесів ремонту та обслуговування 

авіаційної техніки», — підкреслив 
він. Глава держави також акценту-
вав увагу на важливості активної 
співпраці з міжнародними партне-
рами. «Бо блокування постачання 
комплектуючих з боку Російської 
Федерації не поставило оборонно-
промисловий комплекс на коліна. 
Ми знаходимо інших партнерів, 
робимо імпортозаміщення і не до-
зволимо нікому диктувати нам свої 
умови», — наголосив він.

Глава держави привітав праців-
ників з ювілеєм та з черговою пе-
ремогою у вигляді красеня-літака 
Ан-26: «Ви робите надзвичайно ве-
лику і надзвичайно важливу справу 
для держави. Україна вдячна вам за 
відданість, чесність, за вашу працю».

Президент Петро Порошенко 
передав літак Ан-26 Повітряним 
Силам Збройних Сил України. 
Cертифікат літака Глава держави 
вручив командиру екіпажу, майору 
Богдану Андрушку, під час уро-
чистих заходів з нагоди 70-річчя 
авіаремонтного підприємства ДП 
«Завод 410 ЦА».

«Сьогодні, в цей важливий юві-
лейний день ми випускаємо в не-
бо черговий Ан-26 Повітряних Сил 
Збройних Сил України», — сказав 
Глава держави.

«Впевнений, що будуть інші літа-
ки, відремонтовані і підняті в небо 
професіоналами з 410-го заводу. 
А у ході реформування оборонно-
промислового комплексу ваше під-
приємство буде стратегічним в авіа-
ційному кластері «Укроборонпро-
му», — наголосив Петро Порошенко.

«Крила літаків, які сьогодні ма-
ють на озброєнні Повітряні Сили, 
захищають українську землю і за-
хищають життя українських вої-
нів», — наголосив Президент.

Глава держави і почесні гості вру-
чили нагороди працівникам під-
приємства за вагомий особистий 
внесок у розвиток вітчизняного 
авіабудування, багаторічну сум-
лінну працю та високий професі-
оналізм.

По завершенні урочистої цере-
монії Президент у супроводі гене-
рального директора ДП «Завод 410 
ЦА» Віктора Ганькевича та інших 
посадових осіб оглянув зразки авіа-
ційної техніки, зокрема літаки та 
авіаційні двигуни, відновлені на 
ДП «Завод 410 ЦА».

Після завершення офіційної 
частини на заводчан, ветеранів та 
гостей очікувала концертна програ-
ма у виконанні народного артиста 
України Павла Зіброва. 
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Глава держави привітав із 70-ю річницею  
ДП «ЗАВОД 410 ЦА»: Будувати і ремонтувати авіаційну 
техніку завжди було справою кращих

Кадрові 
призначення

6 липня 2018 року на території ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 410 ЦА» відбулось святкування з нагоди  
70-ї річниці заснування підприємства.

З гідно з наказом генераль-
ного директора Державного 
концерну «Укроборон пром» 

від 9.07.2018 року, заступником 
генерального директора з авіа-
будування ДК «Укроборонпром» 

призначений 
Олександр 
Юрійович 
Пащенко.

До цього ча-
су Олександр 
Пащенко 
займав посаду 
директора ДП 
«ХМЗ «ФЕД».

Олександр 
Пащенко має 
три вищі осві-
ти — юридич-
ну, економічну, 
є магістром 
з технології 
виробництва 
авіаційних 
двигунів та 
енергетичних 
установок.

Директо-
ром ДП «ХМЗ 
«ФЕД» призна-

чено з 6 липня 2018 року Дмитра 
Андрійовича Леонова, який до 
цього займав посаду заступника 
директора з логістики ДП «ХМЗ 
«ФЕД».

Дмитро Леонов має спеціаль-
ність «Авіаційна та ракетокос-
мічна техніка», фах «Спеціаліст 
з фінансів», «Технік-механік з екс-
плуатації та технічного ремонту 
устаткування», також здобуває 
спеціальність «Публічне управлін-
ня та адміністрування» (випуск у 
2018 році). 

Президента України Петра Порошенка супроводжують Міністр оборони України 
Степан Полторак, генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін (ліворуч), 
генеральний директор ДП «Завод 410 ЦА» Віктор Ганькевич (праворуч) та інші особи

Зліва направо: перший заступник Секретаря РНБО України Олег Гладковський, 
Президент України Петро Порошенко, віце-президент Асоціації «Укравіапром» 
Олександр Суровцев, Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, генеральний директор  
ДК «Укроборонпром» Павло Букін

Олександр  
Пащенко

Дмитро  
Леонов

Р аспоряжением председателя 
Харьковского областного 
совета Почетным отличием 

Харьковского областного совета 
«Слобожанская слава» награжден 

председатель 
профкома 
Волчанского 
агрегатно-
го завода 
Леонид 
Шаповалов. 
На очередной 
сессии об-

лсовета председатель облсовета 
Сергей Чернов вручил ему эту 
заслуженнуюнаграду. С чем Лео-
нида Шаповалова тепло поздра-
вила и председатель ХОГА Юлия 
Светличная.

Газета «ВАЗ-ИНФО»

Высокая награда  
Леониду Шаповалову



Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України 
Олександр Турчинов у рамках 
контролю за реалізацією 
національної ракетної 
програми нещодавно побував 
на Державному підприємстві 
«Візар», що входить до 
складу ДК «Укроборонпром», 
повідомляє прес-служба 
РНБО.

Д иректор ДП «Візар» Анато-
лій Коваль продемонстрував 
Секретареві РНБО України 

нове сучасне обладнання, яке до-
зволяє виконувати високоточні 
технологічні функції, необхідні 
для виробництва сучасних ракет-
них систем.

За словами Олександра Турчино-
ва нове обладнання було придбано 
та встановлено в рамках програми 
переоснащення українських під-
приємств оборонно-промислового 
комплексу новою технікою.

«Програма технологічного пере-
оснащення підприємств ОПК актив-
но реалізується в поточному році, 
і, що важливо, нові найсучасніші 
верстати були закуплені заводом 
за прямими контрактами на ви-
конання рішення РНБО щодо лі-
бералізації зовнішньоекономічної 

діяльності оборонно-промислового 
комплексу», — наголосив він, зазна-
чивши, що, відповідно до цього 
рішення, українські підприємства 
незалежно від форми власності 
можуть закуповувати за кордоном 
технічне обладнання та необхідні 
комплектуючі для виробництва 
потужної сучасної зброї без посе-
редницької монополії державних 
спецекспортерів.

«Ми сьогодні побачили цехи, де 
встановлено новітні технологічні 
лінії найкращих іноземних вироб-
ників, які дозволяють втричі збіль-
шити обсяги виробництва, значно 

покращити якість, і забезпечити 
високу точність обробки деталей, 
що для ракетного виробництва 
дуже важливо», — сказав Секретар 
РНБО України, додавши, що завод 
«Візар» залучений до кооперації зі 
створення нових ракетних систем 
та до модернізації ракет, які пере-
бувають на озброєнні української 
армії.

Олександр Турчинов також під-
креслив, що завод «Візар», як і 
багато інших підприємств вітчиз-
няного ОПК, реалізував «дуже важ-
ливе і складне завдання, повністю 
відмовившись від співпраці з ро-

сійськими оборонними підпри-
ємствами».

«До 2014 року 40 % комплектую-
чих підприємство отримувало з РФ, 
і 88 % своєї продукції поставляло до 
Росії! Після 2014 року ці відноси-
ни було припинено, і підприємство 
за рахунок імпортозаміщення по-
вністю забезпечило виробництво 
власної продукції без російських 
комплектуючих, і, відмовившись 
від російських ринків збуту, активно 
просуває свою конкурентну про-
дукцію на нові ринки, відновлюючи 
свій експортний потенціал», — за-
значив Олександр Турчинов.

На нараді з керівництвом та кон-
структорами Державного концер-
ну «Укроборонпром» та ДП «Візар» 
під головуванням Секретаря РНБО 
України, було обговорено також нові 
завдання і пріоритети національної 
ракетної програми. «РНБО ставить 
перед ОПК завдання щодо створен-
ня нових перспективних ракетних 
систем. Йдеться насамперед про 
ракети, які забезпечуватимуть на-
дійну протиповітряну оборону на-
шої країни, і це пріоритет, над яким 
сьогодні працюватиме ДП «Візар» та 
інші провідні оборонні підприєм-
ства України», — підсумував він. 

С вяткування ювілею та відкрит-
тя чергової зміни відпочинку 
незмінно розпочинаються 

з урочистої лінійки. Навпроти ке-
рівництва табору та запрошених 
шановних гостей, серед яких Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич, вишикува-
лося понад дві з половиною сотні 
нетерплячих, збуджених передчут-
тям незабутнього, активного, непе-
редбачуваного відпочинку дітлахів.

Після вітальних слів в. о. пре-
зидента ДП «Антонов» Віктора 
Семенцова, голови ПО ПАУ на ДП 
«Антонов» Віктора Гуски й дирек-
тора комплексу Миколи Хоменка 
з днем народження табору поздо-
ровив присутніх і в. о. голови Свя-
тошинської РДА Сергій Пилипчук. 
Він побажав дітям чудового відпо-
чинку у цьому чарівному місці та 
незабутніх вражень і спогадів про 
час перебування тут, а також вручив 
працівникам ДП «Антонов» почес-
ні грамоти голови Святошинської 
РДА. За традицією діти поклали 
квіти до пам’ятників Невідомо-
му солдатові та авіаконструктору, 
планеристу Олександру Юрійовичу 
Маноцкову.

Далі на гостей та господарів та-
бору, якими на 18 днів стали діти-
відпочивальники, чекав святковий 

концерт «Антей» збирає друзів», 
а протягом усього дня заїзду — маса 
цікавих, захопливих заходів, під-
готовлених для дітей керівництвом 
комплексу. На дітлахів чекали і різ-
номанітні майстер-класи, і неспо-
діваний флешмоб; під час лотереї 
було розіграно безкоштовну дитячу 

путівку в «Антей» на наступний рік, 
на території табору розгорнуто со-
лодкий ярмарок. А увечері — така 
очікувана дискотека та дивовиж-
не, унікальне паперове шоу, а та-
кож вогняно-діодне шоу, під час 
якого було фаєр-шоу, шоу іскор, 
запуск піротехніки, вогняних пу-

шок, видихання вогню тощо. На 
завершення стомлені та щасливі 
відпочивальники традиційно зі-
брались в нічних сутінках навкруги 
табірного вогнища, де лунали пісні 
під гітару, де, перешіптуючись, нові 
друзі будували плани на майбутній 
відпочинок…

Як і 50 років тому, коли в цьому 
таємничому сосновому лісі «осе-
лився» дитячий табір, сьогодні 
гостинний «Антей» радо зустрів 
чергову зміну малечі й неодмін-
но, як і 50 років поспіль, подарує 
їй чудовий, незабутній літній від-
починок. 

В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И
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Секретар РНБО України відвідав ДП «Візар»

Дитячий оздоровчий комплекс «Антей» відзначив своє 50-річчя

Зліва направо: Секретар РНБО України Олександр Турчинов, директор ДП «ЖМЗ «Візар» 
Анатолій Коваль та генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін

Зліва направо: Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» Віктор Гуска, в.о. голови Святошинської 
РДА Сергій Пилипчук та в.о. президента ДП «Антонов» Віктор Семенцов

Урочистий винос Державного Прапора України

Завод «Візар» залучений до кооперації зі створення нових ракетних систем  
та до модернізації ракет, які перебувають на озброєнні української армії

17 липня 2018 року, дитячий 
оздоровчий комплекс «Антей» ДП 
«Антонов» відзначив свій ювілей — 
50 років з дня заснування. За цей 
час у «Антеї» оздоровилися близько 
100 тисяч дітей. Важко уявити, що 
цей дитячий табір майже вдвічі 
старший за нашу молоду незалежну 
державу, що перші його відвідувачі 
вже на заслуженому відпочинку і, 
може, серед сьогоднішньої веселої 
юрби дітлахів, що приїхали на 
третю зміну відпочинку, є онуки 
піонерів «Антея».



16 липня п. р., у передмісті 
Лондона, на Міжнародно-
му авіакосмічному салоні 

Farnborough Airshow, багатоцільо-
вий транспортний літак Ан-178 ви-
робництва ДП «АНТОНОВ», виконав 
свій демонстраційний політ.

Довідково: ДП «АНТОНОВ» та 
підрозділ компанії Boeing — ком-
панія Aviall, підписали Договір про 
загальні умови щодо взаємодії у ви-
робництві літаків «АН»

17 липня 2018 року на авіасалоні 
Фарнборо-2018 Президент ДП «АН-
ТОНОВ» О. Д. Донець та Президент 
Aviall Services, Inc. Ерік Страфел 
підписали Генеральну угоду (General 
Terms Agreement) щодо взаємодії 
у виробництві модернізованих 
літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сі-
мейство яких матиме позначення 
Ан-1X8 NEXT.

В рамках цієї кооперації Aviall 
Services, Inc. забезпечить закупівлю 
та постачання на ДП «АНТОНОВ» 
широкої номенклатури комплек-
туючих виробів для серійного ви-
робництва зазначених літаків та 
забезпечення їх післяпродажної 
підтримки у майбутньому.

Як зазначив Президент ДП «АН-
ТОНОВ» О. Д. Донець, «В результаті 
укладання угоди з компанією Aviall, 
«АНТОНОВ» отримав надійного 
партнера, який стане важливою 
інтегруючою ланкою в процесі 
придбання низки комплектуючих 
виробів західного виробництва 

в рамках програми імпортозаміни, 
в тому числі, для запуску серійного 
виробництва новітніх літаків мар-
ки «АН» та забезпечення їх якісної 
післяпродажної підтримки на най-
вищому світовому рівні».

Прес-служба ДП «АНТОНОВ»

В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И
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Глава Волчанской районной государственной администрации 
Виталий Мирошник посетил Волчанский агрегатный завод
Недавно наш завод с рабочим 
визитом посетил председатель 
Волчанской районной 
госадминистрации Виталий 
Мирошник вместе с начальниками 
структурных подразделений 
райгосадминистрации и главным 
врачом КУОЗ «Волчанская ЦРБ».

В ходе визита были проведе-
ны личный прием граждан и 
встреча с  трудовым коллек-

тивом завода. Но сначала пред-
седатель правления предприятия 
Александр Антоненко ознакомил 
гостей с работой отдельных цехов. 
В частности большое впечатление 
на них произвело посещение цеха 
сборки, где умелыми руками завод-
чан почти с ювелирной точностью 
собираются сложные агрегаты. По-
бывали они и  в  цехе № 12, галь-
ваническом участке, посещение 
которых также произвело на них 
самое положительное впечатление.

С большим интересом гости оз-
накомились с работой нашего ме-
дико-санитарного участка и экспо-
зицией заводского музея.

В деловой конструктивной обста-
новке был проведен личный при-
ем заводчан и  непосредственно 
встреча с представителями трудо-
вых коллективов подразделений. 
В ходе личного приема работники 
предприятия обращались к  пред-
седателю райгосадминистрации 
с  проблемами, которые касаются 
жителей города, а также вопросами 
в сфере соцзащиты, здравоохране-
ния, ЖКХ и экономики. На часть из 
них были получены ответы во вре-
мя общения, а на часть будут даны 
ответы после более детального из-
учения специалистами.

А уже на встрече с заводчанами, 
предваряя свой анализ экономи-
ческой и социальной ситуации на 
Волчанщине, руководитель района 
отметил: «Промышленность — это 
движущая сила в  развитии мест-

ной экономики. Именно поэтому 
от каждого, кто работает на про-
изводстве, зависит социально-эко-
номическое положение района, его 

инвестиционная привлекатель-
ность и рейтинг в области и Укра-
ине. Я приятно удивлен и впечатлен 
атмосферой предприятия, я еще раз 

все больше и больше проникаюсь чув-
ством гордости за Волчанский рай-
он, за его чрезвычайно талантливых 
и трудолюбивых людей, в частности, 

которые работают на вашем пред-
приятии. Я горжусь тем, что, несмо-
тря на проблемы времени, предпри-
ятие работает и уверенно наращи-
вает объемы производства, и я верю 
в каждого из вас».

Обращаясь к председателю прав-
ления завода Александру Антонен-
ко, Виталий Мирошник поблаго-
дарил коллектив за добросовест-
ный и многолетний труд, за атмос-
феру «команды» на предприятии, 
за поддержку, понимание и посто-
янную помощь.

Далее глава района детально оз-
накомил присутствующих с ситуа-
цией дел в районе.

Затронул в  ходе своего высту-
пления глава района и ряд других 
вопросов жизни района, в частно-
сти тех, которые касались проведе-
ния на территории района рефор-
мы децентрализации.

«Реформа децентрализации — 
признана самой успешной рефор-
мой в независимой Украине. Пол-
ностью поддерживая инициативу 
Президента Украины и правитель-
ства, имея понимание и поддерж-
ку команды губернатора области 
Юлии Светличной, опираясь на 
окрепшее общественное мнение, 
мы верим в успех и уверенно идем 
по пути децентрализации. Добро-
вольное объединение и  создание 
дееспособных громад сегодня — это 
уверенное будущее завтра с  воз-
можностью создавать, восстанав-
ливать и развивать», — подчеркнул 
Виталий Мирошник.

Во время встречи он ответил на 
ряд вопросов заводчан, а на посту-
пившие в письменном виде — дал 
структурным подразделениям рай-
гос администрации и службам рай-
она соответствующие поручения.

Игорь ЗАХАРОВ,  
газета «ВАЗ-ИНФО». 

Печатается в сокращенном виде

Председатель правления ЧАО «ВАЗ» Александр Антоненко демонстрирует главе Волчанской РГА Виталию Мирошнику работу 
цехов предприятия (фото слева) и экспозицию заводского музея

Н а виконання п. 15 Плану 
заходів щодо реалізації 
Стратегії відродження 

віт чизняного авіабудування на 
період до 2022 року (розпоря-
дження КМУ від 18 травня 2018р. 
№ 429-р) 12 липня п. р. відбулось 
засідання робочої групи з підго-
товки проекту Державної цільової 
науково-технічної програми роз-
витку авіаційної промисловості 
на 2018–2022 роки.

В роботі прийняли участь 
представники Корпорації «Укра-
їнська авіабудівна компанія», ДП 
«Антонов», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ 
«Укр НДІАТ», ДП «Івченко-Про-
грес», ДП «Новатор», ДП «ЗАВОД 
410 ЦА», ДП «ХМЗ «ФЕД», ПрАТ 
«ФЕД», ХДАВП, ДП «ХАКБ», а та-
кож Профспілки авіабудівників 
України.

Головував на засіданні Задо-
рожний О. В. — заступник дирек-

тора департаменту промислової 
політики Мінекономрозвитку.

Під час наради були обговорені 
пропозиції до проекту Програми, 
що вже надійшли від Міністерства 
оборони України, Державного 
космічного агентства України, 
Міністерства фінансів, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
та підприємств галузі.

Учасники наради також від-
значили, що з метою забезпе-
чення фінансування Програми із 
Державного бюджету вже у 2019 
році, проект Програми необхідно 
розробляти у дуже стислі терміни.

Наступне засідання робочої 
групи планується провести вже 
наступного тижня за участі пред-
ставників Міністерства фінансів 
України.

Завідувач відділу правової роботи 
ВА ЦК ПАУ Каріна ПЛАХОВА

Відбулось засідання робочої групи 
з підготовки проекту Державної 
цільової науково-технічної програми 
розвитку авіаційної промисловості 
на 2018–2022 роки

ДП «АНТОНОВ» на Міжнародному 
авіакосмічному салоні Farnborough-2018
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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

12 ЛИПНЯ

РЕМІНЕЦЬ  
Петро  

Іванович
Почесний президент  

ПАТ «Точприлад»

22 ЛИПНЯ

ВОРОБЕЙ  
Володимир 
Васильович

Генеральний директор 
Видавництво «КВІЦ»

22 ЛИПНЯ

ВЕРТАЙ  
Валентина 
Василівна

Ветеран ПАУ

26 ЛИПНЯ

ДОЛЖЕНКО  
Олексій  

Андрійович
Директор ДчП ПАТ  

«Мотор Січ» — ГмашЗ

27 ЛИПНЯ

ЖУГАЄВИЧ  
Ярема  

Васильович
Голова Профспілки

Друкується за інформацією  
управління справами виконавчого апарату 

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ 
У ЛИПНІ

З магання проводились на 
виконання Указу Президента 
України про Національну 

стра тегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 
2025 року «Рухова активність — 
здоровий спосіб життя — здорова 
нація», Державної цільової соці-
альної програми розвитку фізич-
ної культури і спорту на період 
до 2020 року, які передбачають 
спільну діяльність державних, 
профспілкових та спортивних 
організацій у зміцненні здоров’я 
трудящих та членів сімей, 
сприянні їх творчому довголіт-
тю засобами фізичної культури 
і спорту.

Організаторами Спартакіади 
виступили Профспілка авіа-
будівників України, Громадська 
організація «ВФСТ «Україна», 
ДК «Укроборонпром», Асоціація 
«Укравіапром», Об’єднання орга-
нізацій роботодавців авіаційної 
промисловості України та про-
відні підприємства і організації 
авіабудівної галузі.

У Спартакіаді взяли участь 14 
команд-представників підпри-
ємств авіабудівної галузі, а саме: 
АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-
Прогрес», ДАХК «Артем», ДП 
«Антонов» 1, ДП «Антонов» 2, 
ДП «ХМЗ «ФЕД», ДП «ДержККБ 
«Луч», ДП МФ «Артем», ДП «Но-
ватор», ВМЗ ПАТ «Мотор Січ», 
ДП «ЗАВОД 410 ЦА», ПАТ «НТК 
«Електронприлад», а також дві 
команди дебютанти — ПАТ «ДАЗ» 
і ДП «КАЗ».

У відкритті Спартакіади участь 
взяли Голова Профспілки Яре-
ма Жугаєвич, Голова ГО «ВФСТ 
«Україна» Микола Ципло та його 
заступник Наталія Омельчук, 
Віце-президент Асоціації «Укра-
віапром» Олександр Суровцев, 
Президент ПрАТ «Укрпрофтур» 
Сергій Стрілець, заступник ди-
ректора-головний інженер ДП «Ів-
ченко-Прогрес» Олександр Подо-
бний, директор бази відпочинку 
«Парадіз» Іван Гуцол та голови 
первинних організацій ПАУ.

Вітаючи спортсменів з по-
чатком змагань, Ярема Васильо-
вич Жугаєвич зачитав вітання 
до учасників Спартакіади від 
Міністра Мінмолодьспорту Ігоря 
Жданова, Президента Націо-
нального олімпійського комітету 
України, Олімпійського чемпіона 
Сергія Бубки та Голови Федера-
ції профспілок України Григорія 
Осового.

Прапори піднято, Спартакіада 
розпочалась! Спортивні змаган-
ня Спартакіади проводились у 8 
видах спорту, а саме: армспорту, 
волейболу, гирьового спорту, лег-
кої атлетики, футзалу, настільно-
го тенісу, шахів та шашок.

За підсумками спортивних 
змагань суддівською колегією, 
за погодженням з представни-
ками команд-учасників Спарта-
кіади, були визначені призери 
ХVІІ Всеукраїнської спартакіа-
ди авіабудівників.

У командному заліку з арм-
спорту чемпіонами та призера-
ми стали:
1 місце — АТ «Мотор Січ»;
2 місце — ДП «Новатор»;
3 місце — ДП «Івченко-Прогрес».
У командному заліку з гирьо-
вого спорту чемпіонами та 
призерами стали:
1 місце — АТ «Мотор Січ»;
2 місце — ВМЗ АТ «Мотор Січ»;
3 місце — ДП «Івченко-Прогрес».
У командному заліку з легкої 
атлетики чемпіонами та при-
зерами стали:
1 місце — АТ «Мотор Січ»;
2 місце — ДП «Івченко-Прогрес»;
3 місце — ВМЗ АТ «Мотор Січ».

У командному заліку з на-
стільного тенісу чемпіонами та 
призерами стали:
1 місце — ДП «Антонов» 1;
2 місце — ДП «ДержККБ «Луч»;
3 місце — АТ «Мотор Січ».
У командному заліку з шахів 
чемпіонами та призерами 
стали:
1 місце — АТ «Мотор Січ»;
2 місце — ДП «Івченко-Прогрес»;
3 місце — ДП «ЗАВОД 410 ЦА».
У командному заліку з шашок 
чемпіонами та призерами 
стали:
1 місце — ДП «Івченко-Прогрес»;
2 місце — АТ «Мотор Січ»;
3 місце — ДП «ДержККБ «Луч».

У командному заліку з футза-
лу чемпіонами та призерами 
стали:
1 місце — ДП «Антонов» 2;
2 місце — ДП «ЗАВОД 410 ЦА»;
3 місце — ДП «КАЗ».
У командному заліку з волей-
болу чемпіонами та призерами 
стали:
1 місце — АТ «Мотор Січ»;
2 місце — збірна команда авіабу-
дівників України.

Вітаємо спортсменів та збірні 
команди підприємств галузі  
з призовими місцями та бажаємо 
нових спортивних успіхів та 
досягнень! 

Спортивні досягнення авіабудівників України
В період з 18 по 23 червня 2018 року в с. Коблеве, Миколаївської обл., на спортивних спорудах бази відпочинку «Парадіз» 
відбулась ХVІІ Всеукраїнська спартакіада авіабудівників.


