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3 сентября состоялся первый запуск 
турбовинтового двигателя МС‑500В‑02С для 
перспективных самолетов малой авиации. 
Это первый двигатель, спроектированный 
нашими конструкторами по так называемой 
обратной схеме. Подробнее о нем 
рассказывает заместитель главного 
конструктора УГК, руководитель данной 
разработки Анатолий Михайлютенко.

–Э тот двигатель предназначен для ра-
боты с немецкими винтами фир-
мы МТ-Ргореllег. Он задуман нами 

давно, и первый макетный экземпляр был 
собран и продемонстрирован на Междуна-
родной выставке авиации общего назначения 
АЕRO-2014 (Германия, г. Фридрихсхафен). 
Когда его увидели представители китайской 
фирмы, они выразили желание использовать 
данный двигатель для своих учебно-трени-
ровочных самолетов. Мы с ними в феврале 
2017 года согласовали техническое задание 
на двигатель, в течение полугода разработали 
конструкторскую документацию и потом за 
год изготовили стенд, детали и сборочные 
единицы и собрали первый экземпляр дви-
гателя МС-500В-02С. А 3 сентября состоялся 
первый запуск этого двигателя.

— Анатолий Васильевич, расскажите, 
пожалуйста, как все происходило?

— Когда были выполнены необходимые 
подготовительные работы, мы, по традиции, 
пригласили президента АО «МОТОР СИЧ» 
В. Богуслаева, технического директора 
П. Жеманюка и заместителей технического 
директора по авиационной тематике на за-

пуск нового двигателя. Для всего коллектива 
это большое событие — такое у нас случается 
нечасто. Мы предложили Вячеславу Алексан-
дровичу лично нажать кнопку и запустить 
новый двигатель.

Сейчас идут его испытания.

— А что входит в программу испытаний?
— Это отработка запуска, систем двигателя 

и управления, снятие характеристик и т. д. 
Руководство предприятия ставит перед нами 
задачу: в августе 2020 года получить серти-
фикат на этот двигатель. Часть работ мы вы-
полняем, используя задел, полученный при 
доводке и сертификации двигателей МС500В, 

МС-500В-01. В частности, у этих двигателей 
полностью идентичен газогенератор.

— Каковы технические характеристики 
нового двигателя?

— Мощность его — 950 л. с. (взлетный ре-
жим). Это первый двигатель обратной схемы, 
созданный на нашем предприятии. По схеме 
он аналогичен семейству турбовинтовых дви-
гателей PT6, разработанному Pratt & Whitney 
Canada, одного из самых массовых в мире. Но 
на традиционном для нас рынке авиадвига-
телей этот сегмент никем не занят. 

Окончание читайте на стр. 2

День рождения нового двигателя

«АНТОНОВ» комплексно представив сімейство регіональних 
пасажирських літаків потенційним замовникам

Відбулось засідання  
Президії ЦК ПАУ
18 вересня 2018р. відбулось засідання 
Президії Центрального Комітету ПАУ. 
Вів засідання Голова Профспілки Ярема 
Жугаєвич.

П ід час засідання Президії ЦК ПАУ бу-
ли розглянуті та прийняті відповідні 
рішення з таких основних питань:

1. Про хід виконання Галузевої Угоди 
і колективних договорів у I півріччі 2018 
року.

2. Про початок колективних переговорів 
з укладення Галузевої Угоди.

3. Про підсумки літнього оздоровлення 
дітей у 2018 році.

4. Про підсумки участі збірної команди 
ПАУ у ХХІІІ Всеукраїнській міжгалузевій 
спартакіаді трудящих промислової сфери 
та транспорту.

5. Різне.
У ході обговорення питань щодо ви-

конання Галузевої Угоди (ГУ) та початку 
колективних переговорів щодо укладення 
нової ГУ авіаційної промисловості України 
участь взяли представники сторін соціаль-
ного діалогу на галузевому рівні, а саме: 
від Мінекономрозвитку України — Несте-
ренко Володимир Миколайович, від ДК 
«Укроборонпром» — Баришева Катерина 
Олександрівна, від Об’єднання організа-
цій роботодавців авіаційної промисловості 
України — Губа Валерій Володимиро-
вич, від Асоціації підприємств авіаційної 
промисловості України «Укравіапром» — 
Суровцев Олександр Юрійович. Під час 
розгляду зазначених питань, сторони соці-
ального діалогу на галузевому рівні давали 
відповіді на запитання Президії ЦК ПАУ 
щодо термінів та процедури прийняття 
Програми відродження вітчизняного авіа-
будування на період до 2022р., Державного 
оборонного замовлення, перспективного 
розвитку та роботи підприємств авіаційної 
промисловості України та галузі в цілому 
тощо.

В ході ведення засідання Президії ЦК 
ПАУ Голова Профспілки Ярема Жугаєвич 
вручив нагородженим профспілкові відзна-
ки Федерації профспілок України, Проф-
спілки авіабудівників України та Громад-
ської організації «Всеукраїнське фізкуль-
турно-спортивне товариство «Україна».

З усіх розглянутих питань прийняті від-
повідні постанови, які будуть направлені 
у всі профкоми первинних організацій 
ПАУ.

Проект Галузевої Угоди на 2019–2020 рр. 
від профспілкової Сторони передано Сто-
ронам Угоди для опрацювання і подальшо-
го обговорення. 

14 вересня 2018 року на ДП «АНТОНОВ» 
відбулася кон ференція «Віт чизняні літаки 
для українських авіа перевізників». 

П редставники ДП «АНТОНОВ» доповіли 
учасникам заходу — потенційним за-
мовникам, представникам 10 україн-

ських авіакомпаній та підприємств-партнерів 
про сучасний стан програми сімейства регіо-
нальних реактивних літаків Ан-148/Ан-158.

ДП «Антонов» висвітлило головні чинники, 
які цікавлять потенційних покупців:

— підтвердило можливості серійного ви-
робництва, яка забезпечується наявністю 
літаків в складальному цеху, та гарантова-
ного постачання комплектуючих виробів 
дочірньою компанією Boeing — AVIALL та 
підключення ДП «АНТОНОВ» до логістичного 
ланцюга Boeing;

— представило лізингову компанію «Montag-
Girmes», в особі її власника, яка підтвердила 
свої наміри та фінансові можливості здійсню-
вати та супроводжувати угоди з фінансового 
лізингу;

— представило структуру та схему післяпро-
дажного обслуговування, особливо в частині 
забезпечення експлуатантів запасними части-
нами та їх ремонту зі створенням складу за-
пчастин в Києві на території ДП «АНТОНОВ». 
Склад створюється силами компанії AVIALL 

з використанням можливостей, стандартів та 
логістики від Boeing Global Services. 

Також учасникам конференції були пред-
ставлені результати експлуатації літаків 
Ан-148/158, які підтвердили їх конкурен-
тоспроможність як з точки зору надійності, 
так і витратної складової на експлуатацію. 
Фахівці підприємства наголосили, що нові 
літаки «АН» відповідають всім сучасним між-
народним нормам та вимогам до регіональних 
пасажирських літаків. За словами Президен-
та ДП «АНТОНОВ» О. Д. Донця, «ми готові 
завершити складання 10 літаків сімейства 

за участю наших іноземних партнерів. Ми 
також запевнили авіаперевізників, що висо-
кий рівень післяпродажної підтримки літаків 
сімейства Ан-148/Ан-158 буде забезпечено».

Участь у конференції, серед інших, взяли 
Герой України Олександр Галуненко, Голова 
ПАУ Ярема Жугаєвич, генеральний директор 
корпорації «Українська літакобудівна ком-
панія» Андрій Чабанов та його заступник 
Валерій Іванов.

За інформацією  
прес‑служби ДП «Антонов»

Учасники конфереції на фоні літака Ан-158
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22152 Газета «Профспілкові вісті»

22909 Журнал «Бібліотечка голови проф спіл кового 
комітету»

Видання широко висвітлюють діяльність Федерації профспілок України, 

галузевих і регіональних профспілок із захисту прав та інтересів трудящих. 

На шпальтах видань завжди — журналістські розслідування, дискусії, 

аналітика, соціальний захист, юридичні консультації, міжнародні новини, 

культура і спорт.

Передплатити видання можна в будь-якому поштовому відділенні України 

за «Каталогом видань України» або скориставшись послугою

«Передплата ON-LINE» на корпоративному сайті 
ДП «Преса» www.presa.ua.

ПРОФІНФОРМ

ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ 
ВИДАНЬ НА 2019 РІК

Руководители АО «Мотор 
Сич» и ГП «Антонов» 
по результатам 2017 года 
вошли в рейтинг лучших 
топ-менеджеров Украины

Трудовая школа второго уровня для профактива 
первичных организаций ПАУ, ПМГУ и Атомпрофсоюза 
Украины

Ж урнал «Топ-100. Рейтинги 
крупнейших», подготовлен-
ный командой Delo.UA, 

оп ре делил три сотни лучших топ-
ме неджеров Украины.

В рейтинг попали два руководи-
теля предприятий нашей отрасли.

41 позицию занял президент АО 
«Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев 
и 131 позицию — руководитель 
ГП «Антонов» в 2017 году — Алек-
сандр Коцюба.

На финальный балл каждого 
участ ника влияли три оценки. 50 % 
составила рентабельность чистых 
продаж компании за прошлый год, 
30 % — оценка топ-менеджеров 
10 профильными HR-экспертами 
по таким критериям, как личная, 
инновационная и корпоративная 
эффективность, и 20 % — голоса 
читателей Delo.UA, которые они 
отдали топ-менеджерам во время 
онлайн-голосования на сайте. 
С полным списком можно ознако-
миться на сайте Delo.UA.

Підбито підсумки 
виконання Галузевої Угоди 
за І півріччя 2018 року

13 вересня п. р. відбулось 
засідання представни-
ків Сторін-підписантів 

Угоди, на якому було розглянуто 
питання щодо ходу виконання Га-
лузевої Угоди авіаційної промис-
ловості України на 2016–2018 рр. 
за I півріччя 2018 року. 

День рождения нового двигателя
Окончание. Начало на стр. 1

Американские и канадские про-
изводители не спешат свой дви-
гатель продавать Китаю, разви-
вающимся странам, да и цена его 
слишком высока. К тому же у них 
очень дорогое обслуживание. Со-
вместно с ГП «Ивченко-Прогресс» 
мы уже вывели на рынок семейство 
двигателей АИ-450, которые заняли 
свою нишу, и теперь предложили 
свой более мощный вариант само-
летного двигателя МС-500В-02С 
с обратной схемой.

— А в чем преимущество такой 
конструкции?

— Она имеет целый ряд преиму-
ществ по компоновке, особенно для 
одномоторных самолетов.

Выходная система двигателя на-
ходится рядом с винтом, что позво-
лило сократить мотоотсек летатель-
ного аппарата и в непосредственной 
близости от двигателя расположить 
кабину пилота (не требуется допол-
нительное место для отвода горячих 
отработанных газов). Получается 
компактный летательный аппарат. 
Кроме того, у двигателя — модульная 
конструкция, что позволяет выпол-
нять модульный ремонт в эксплуа-
тации. Можно разобрать и собрать 
двигатель, не применяя сложнофа-
сонного инструмента и оснастки.

— Помимо учебно-трениро-
вочных самолетов, где еще мо-
гут использоваться двигатели 
МС-500В-02С?

— Машины такого класса за гра-
ницей очень популярны у ферме-
ров, людей со средними доходами 
и в малом бизнесе. Еще раз по-
вторю: самолеты с данной схемой 
двигателя являются наиболее мас-
совыми. У нас в стране, к сожале-
нию, этот рынок не развит из-за 
невысоких доходов потребителей. 
А в Китае такая авиационная техни-
ка востребована, но прежде всего, 
наш двигатель — это оптимальный 
вариант для самолетов первично-
го обучения пилотов. В настоящее 
время под него создаются само-
леты китайскими фирмами АVIC 

HONGDU CORPORATION и AVIC 
GUIZHOU AIRCRAFTCORPORATION.

— Анатолий Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, как далось 
трудовому коллективу создание 
нового двигателя?

— Была проделана громадная ра-
бота. Сама разработка конструк-
торской документации — очень на-
пряженный труд. Не менее важные 
задачи решали технологическая 
служба и производственное управ-
ление. Мы использовали матмодели 
для особо сложных корпусных де-
талей (коробки приводов, редук-
тора и др.), это дало возможность 
их несколько упростить и ускорить 
производство и исключить ошибки, 
возникающие за счет человеческого 

фактора. Оперативное уточнение, 
какие-либо изменения, связанные 
с вопросами металлургов, литей-
ных и механических цехов, позво-
лили сэкономить время. Технологи, 
конструкторы, производственники 
и металлурги работали слаженно, 
и все было сделано в кратчайшие 
сроки. В таком темпе мы еще не соз-
давали двигатели. И в результате 
получили работоспособную маши-
ну. Помогло и то, что в двигателе 
была заложена хорошая унифика-
ция с МС-500В — мы использовали 
основные узлы этого изделия. Это 
в дальнейшем даст возможность 
сократить длительность доводки 
МС-500В-02С и выполнения сер-
тификационных работ.

По всем критическим моментам 
мы регулярно проводили опера-
тивные совещания и находили оп-
тимальные пути решения вопро-
сов при создании двигателя. Ведь 
в его конструкции есть уникальные 
детали, которые ранее мы еще не 
делали, в частности, выходная си-
стема — необычная и сложная в кон-
струкции и изготовлении. А учи-
тывая предназначение двигателя 
(самолет учебно-тренировочный, 
который должен выполнять фигу-
ры высшего пилотажа), в нем была 
заложена функция перевернутого 

полета — это новшество в наших 
разработках. Коллектив УГК ра-
ботал под руководством главного 
конструктора Константина Под-
горского. Наиболее проблемные 
и сложные вопросы конструк-
ции решали наши специалисты: 
С. Момот, Е. Карпусь, Р. Шев-
ченко, И. Ковалев, А. Бережная, 
Д. Карзов, А. Коваленко, А. Дола, 
А. Папий, А. Фоминцев, Е. Кулиш, 
А. Горидько, Е. Виндюшев, Е. Пав-
лов, А. Ступаков, А. Мальчевский, 
А. Северин, И. Гликсон, О. Урум-
бегликов, Д. Меняйлов, О. Вин-
ниченко, Н. Семиклит.

Огромный вклад в создание дви-
гателя внесли заместители техни-
ческого директора А. Папченков и 
Д. Демиденко, специалисты цеха 32: 
Е. Суховой, К. Дронова, Д. Божик, 
сотрудники цеха 39: В. Ващенко, 
В. Качура, С. Борисюк, коллектив 
производственного управления, за-
меститель директора по производ-
ству новых изделий В. Омельчен-
ко, управление главного технолога, 
управление главного механика, цехи 
1, 6, 21, 29, 32, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 48, 50, 53, 61 и многие другие 
подразделения завода.

Лариса ДУДЕК,  
газета «Мотор Сич»

11 –14  сентября 2018 г. на 
базе ДЗУОиОД «Пуща-во-
дица» (Профсоюз работ-

ников образования и науки Укра-
ины) проведена Трудовая школа 
второго уровня «Корпоративное 
лидерство». Семинар-тренинг был 
проведен для профактива Проф-
союза авиастроителей Украины 
(ПО ПАУ г. Киева: ГАХК «Артем», 
ГП «Антонов», ГП «Завод 410 ГА»), 
Профсоюза металлургов и горняков 
Украины (г. Мариуполь, ЧАО «МК 
«Азовсталь»), Профсоюза работ-
ников атомной энергетики и про-
мышленности Украины (Запорож-
ская и Чернобыльская АЭС).

Организаторы семинара — Ин-
ститут социального партнерства 
и развития и горком Профсоюза 
авиастроителей Украины г. Киева. 
Лекторы-модераторы-организато-
ры: Елена Скоморощенко — док-
тор философии, магистр государ-
ственного управления, директор 
Центра социального партнерства, 

Юрий Буздуган — народный де-
путат Украины 2 созыва.

Открыл семинар: председатель 
профкома ПО ПАУ в ГАХК «Артем» — 
зам. председателя ПАУ по г. Киеву 
Александр Кельин, который под-
черкнул важность, актуальность 
и необходимость данной формы об-
учения для слушателей, поделился 
опытом проведения трудовой школы 
для председателей цеховых комите-
тов ПО ПАУ в ГАХК «Артем».

Напутствующие слова слушате-
лям высказали: зам. председателя 
Федерации профсоюзов Украины 
Евгений Драпятый — участник 
семинара, который отметил зна-
чимость обучения в профсоюзной 
работе и подчеркнул, что Федерация 
профсоюзов Украины работает над 
модернизацией системы профсоюз-
ного обучения и председатель Про-
фсоюза авиастроителей Украины 
Ярема Жугаевич, который в свою 
очередь отметил постоянную по-
требность в обучении и применение 

новых форм профсоюзной работы 
в современных условиях информа-
ционного вакуума искусственно соз-
даваемого для профсоюзов.

Участники семинара усовершен-
ствовали навыки работы в команде, 
научились формировать свои цели 
и пути их достижения. Школа прово-
дилась в форме деловой игры, в ходе 
которой каждый участник был за-
действован как неотъемлемая часть 
команды. В основе целей команд — 
ценности человека.

Подводя итоги трудовой школы, ее 
участники в очередной раз подтвер-
дили, что только сильный профсоюз, 
как команда солидарных единомыш-
ленников, в основе работы которого 
лежат ценности человека, способен 
защитить права и свободу человека 
труда. В подтверждение успешно-
го обучения, каждому слушателю 
школы были вручены сертификаты 
Центра социального партнерства.

Профком ПО ПАУ в ГАХК «Артем»
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Відповідно до спільного рішення 
керівних органів Міністерства 
молоді та спорту України, 
Федерації профспілок України 
і Громадської організації 
«Всеукраїнське фізкультурно‑
спортивне товариство «Україна», 
у період з 6 по 9 вересня 2018 
року в с. Коблеве, Миколаївської 
області, на спортивних 
спорудах бази відпочинку та 
спорту «Парадіз», відбулась 
ХХІІІ Всеукраїнська міжгалузева 
спартакіада трудящих промислової 
сфери та транспорту.

У фінальних змаганнях з семи 
видів спорту (армспорту, 
волейболу, гирьового спорту, 

настільного тенісу, шахів, шашок 
та футзалу) взяли участь 7 збірних 
команд Всеукраїнських галузевих 
профспілок.

Право захищати честь авіа-
будівної галузі вибороли спортс-
мени — призери ХVІІ Всеукраїн-
ської спартакіади авіабудівників. 
Всього у заходах Спартакіади були 
задіяні 28 спортсменів-виробнич-
ників з 6 підприємств галузі:

1. ПАТ «Мотор Січ» (Богусла-
єв В. О., Труш М. І.);

2. ДП «Антонов» та Виробни-
цтво ДП «Антонов» (Донець О. Д., 
Гуска В. П., Коротенко А. І.);

3. ДП МФ «Артем» (Само-
кіш М. А., Лєскова Н. М.);

4. ДАХК «Артем» (Карпен-
ко А. М., Кельїн О. Д.);

5. ДП «ЗАВОД 410 ЦА» (Ганьке-
вич В. В., Смородін А. Ю.);

6. ВМЗ ПАТ «Мотор Січ» (Стад-
нічук О. І., Сіньков Є. В.).

В ході Спартакіади, авіабудів-
никами було завойовано 3 золоті, 
4 срібні та 7 бронзових медалей. 
В особистій першості призерами 
Спартакіади стали члени збірної 
команди авіабудівників Укра-
їни — представники трудових 
колективів підприємств галузі:

Перше місце:
— Сергій Лук’янченко — арм-

спорт (ПАТ «Мотор Січ»);
— Михайло Василик — гирьо-

вий спорт (ПАТ «Мотор Січ»);
— Геннадій Звонарьов — шаш-

ки (ПАТ «Мотор Січ»).
Друге місце:
— Владислав Пержинський — 

армспорт (ПАТ «Мотор Січ»);
— Віталій Вєтров — настільний 

теніс (ДП МФ «Артем»);
— Микола Кущ — шахи (ПАТ 

«Мотор Січ»);
— Світлана Огаренко — шашки 

(ПАТ «Мотор Січ»);
Третє місце:
— Артем Аленичев — армспорт 

(ПАТ «Мотор Січ»);
— Валерій Петров — гирьовий 

спорт (ПАТ «Мотор Січ»);
— В’ячеслав Каминський — ги-

рьовий спорт (ПАТ «Мотор Січ»);
— Дар’я Захарова — настільний 

теніс (ПАТ «Мотор Січ»);
— Лариса Хижняк — шахи 

(ПАТ «Мотор Січ»);

— Віталій Вєтров, Дар’я Заха-
рова — настільний теніс (парний 
розряд);

— Юрій Денисенко, Дмитро 
Бабич, Ігор Єрмак, Арсен Версту-
нін, Михайло Марущак, Станіс-
лав Шестьоркін, Кирило Пав-
лов — волейбол (ПАТ «Мотор Січ»).

В командних заліках по ви-
щезазначених видах спорту наша 
збірна команда виборола 2 других 
та 3 третіх місця. В неофіційному 

заліку, за кількістю медалей, збір-
на команда галузі посіла 2 місце.

Вітаємо спортсменів-представ-
ників підприємств галузі з нови-
ми спортивними досягненнями 
та бажаємо подальших успіхів на 
спортивній арені!

Також, відповідно до рішення 
Президії ЦК ПАУ (постанова від 
19.06.2018р. № П-17-1), у ході 
ведення XХІІI Всеукраїнської між-
галузевої спартакіади трудящих 

промислової сфери та транспорту, 
8 вересня 2018р., в с. Коблеве, на 
базі «Парадіз» відбулось засідання 
спорторганізаторів підприємств 
авіабудівної галузі. Під час засі-
дання відбулось обговорення уза-
гальнених пропозицій від ПО ПАУ 
щодо змін та доповнень до про-
грами проведення ХVІII Всеукра-
їнської спартакіади авіабудівників 
(проведення якої заплановано 
у червні 2019 р.). 

Підсумки участі збірної команди 
авіабудівників України  
у ХХІІІ Всеукраїнській міжгалузевій 
Спартакіаді

Н екеровані реактивні снаряди 
РС-80 «Оскол», які розроблені 
та виготовляються ДАХК «Ар-

тем», що входить до складу «Укр-
оборонпрому», успішно пройшли 
черговий етап Державних випро-
бувань, що проводяться випро-
бувальною бригадою Державного 
науково-дослідного інституту ви-
пробувань і сертифікації озброєння 
та військової техніки Міністерства 
оборони України під контролем 
Державної комісії.

Для випробувань РС-80 був за-
лучений льотний склад та фронтові 
бомбардувальники Су-24М однієї 
з бригад Повітряних Сил Зброй-
них Сил України, які здійснювали 
вильоти на вогневе застосування 
нової зброї. Під час випробувань, 
у присутності замовника, було під-
тверджено відповідність РС-80 так-
тико-технічним характеристикам та 
можливість їх застосування з бойо-
вих літаків.

РС-80 «Оскол», калібром 80-мм, 
мають надзвукову швидкість польо-
ту та спроектовані для озброєння 
вертольотів, літаків, а також назем-
них платформ. РС-80 призначена 
для знищення живої сили проти-
вника, бронетехніки, фортифіка-
ційних споруд та інших цілей. Для 
забезпечення найбільш ефективно-
го знищення противника, конструк-
тори ДАХК «Артем» передбачили 
оснащення РС-80 різними бойо-
вими частинами та детонаторами.

Наприклад, оснащення цієї ра-
кети пучково-осколковою бойовою 
частиною з програмованим підри-
вачем дозволяє здійснювати під-
рив ракети безпосередньо у повітрі 
у декількох метрах від цілі. У порів-
нянні із звичайним підривом, який 
проходить після удару ракети об 
землю, повітряний підрив дозволяє 
направити на противника більшу 
кількість осколків, що значно під-
вищує ефективність ураження ці-
лі. При цьому дальність ураження 
наземних цілей становить понад 
7 км. Окрім того, РС-80 може осна-
щуватись і кумулятивною бойовою 
частиною, для знищення бронетех-
ніки противника.

В цей же час, фронтовий бомбар-
дувальник Су-24М, є одним з най-
більш потужних літаків, що стоять 
на озброєнні Повітряних Сил ЗСУ. 
Він призначений для завдання 
ракетно-бомбових ударів по на-
земним силам противника та має 
широку номенклатуру озброєння, 
включаючи бомби та ракети. За-
галом, Су-24М може підняти до 8 т. 
різноманітного озброєння. Су-24М 
оснащений крилом змінної стріло-
подібності, що забезпечує найкращі 
аеродинамічні характеристики на 
всіх режимах польоту, включаючи 
надзвукову швидкість у 1700 км/год. 
Саме завдяки таким можливостям 
Су-24М, ракети РС-80 «Оскол» від 
ДАХК «Артем» були випробувані 
на всіх режимах польоту та під час 
різних погодних умов.

Наразі РС-80 вже пройшли випро-
бування з наземних платформ, вер-
тольотів та літаків, за результатами 
яких було визнано їх відповідність 
основним тактико-технічним ха-
рактеристикам. Таким чином, про-
ведення Державних випробувань 
цих ракет, що є обов’язковою умо-
вою прийняття цих ракет на озбро-
єння Збройними Силами України, 
знаходиться на фінальній стадії.

Прес‑служба  
ДК «Укроборонпром»

Реактивні снаряди 
РС-80 «Оскол» 
від ДАХК «Артем»



С О Ц І У М

Авіабудівник України№ 18 (275),  вересень 2018 рок у4

Засновник і видавець:
Профспілка авіабудівників України

Головний редактор:  
Олександр Палій

Верстка:  
Олександр Павленко

Відповідальний за випуск:  
Олександр Палій

Видруковано в ТОВ «Мега-Поліграф»
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14

Виходить двічі на місяць

Наклад: 2 500 примірників

www.ukrprofavia.org.ua

Реєстраційне свідоцтво:
КВ  11645-516Р

від 15.08. 2006 р.

Підписано до друку 25.09. 2018 р.

Замовлення № 19

Газета «Авіабудівник України»
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи  
точки зору автора. Відповідальність за достовірність 

інформації несуть автори. У разі передруку  
матеріалів посилання на газету «Авіабудівник 

України» обовʼязкове. Відповіді на питання з листів 
до редакції ведеться тільки на сторінках газети.  
Матеріали не рецензуються і не повертаються.

Газета видається з серпня 2006 року.

Поштова адреса редакції:
02002, м. Київ,

вул. Раїси Окіпної, 2, каб. 1203

Тел.: (044) 568-45-74, 
факс: (044) 568-45-76

Електронна пошта редакції:
aviabudivnyk1@gmail.com

7 ЖОВТНЯ

БЕКАЛО  
Василь Володимирович

Голова ПО ПАУ в ТОВ «Металеві меблі»

8 ЖОВТНЯ

КІВА  
Дмитро Семенович

Герой України, генеральний конструктор 
із створення та модернізації авіаційної техніки

8 ЖОВТНЯ

КОРОЛЮК  
Петро Володимирович

Заслужений працівник промисловості України

11 ЖОВТНЯ

НОСОВА  
Оксана Юріївна

Голова ПО ПАУ в ПрАТ «ФЕД»

14 ЖОВТНЯ

ЗАДОРОЖНИЙ  
Сергій Миколайович

В.о. генерального директора ХДАПВ

17 ЖОВТНЯ

ДРОБІНОВ  
Вадим Павлович

Голова правління — генеральний директор 
ПАТ «НТК «Електронприлад»

21 ЖОВТНЯ

ГАНЬКЕВИЧ  
Віктор Володимирович

Генеральний директор ДП «Завод 410 ЦА»

22 ЖОВТНЯ

ГАРАНІН  
Володимир Іванович

Ветеран ПАУ

23 ЖОВТНЯ

М’ЯЛИЦЯ  
Анатолій Костянтинович

Герой України

23 ЖОВТНЯ

РУСИН  
Іван Ілліч

Голова ПО ПАУ в ПАТ «Електроавтоматика»

23 ЖОВТНЯ

БАРИШЕВА  
Катерина Олександрівна

Радник заступника генерального директора 
ДК «Укроборонпром»

25 ЖОВТНЯ

КОРОСТИЛЬОВА  
Людмила Миколаївна

Голова ПО ПАУ ДчП ПАТ «Мотор Січ» — ГмашЗ

28 ЖОВТНЯ

БОГУСЛАЄВ  
В’ячеслав Олександрович

Герой України, Президент АТ «Мотор Січ», 
генеральний конструктор із створення 

та модернізації вертолітної техніки

31 ЖОВТНЯ

ЛИСИЦЯ  
Ярослав Вікторович

Голова ПО ПАУ на ЧАТЗ ХДАВП

31 ЖОВТНЯ

АНОЩЕНКОВА  
Валентина Іванівна

Голова ПО ПАУ на Завод «Тора» ХДАВП

Друкується за інформацією  
управління справами виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ 
У ЖОВТНІ

Участь команди молодих працівників  
ДП «Держ ККБ «Луч» — членів профспілки
в спортивних змаганнях «ГОНКА НАЦІЇ»

«RACE NATION» — вражаючі забіги з пере-
шкодами. Навіть якщо ви раніше брали участь 
в марафонах, тріатлоні, пейнтбольних іграх, 
займаєтесь CrossFit чи іншими видами ак-
тивного спорту, «RACE NATION» стане для 
вас справжнім випробуванням та справжньою 

авантюрою, яка по силах кожному, тому ко-
жен повинен це спробувати» — пишуть про 
себе організатори.

Активну участь в спортивних змаганнях 
«Гонка Нації», які проводились 18 серпня п. р. 
в м. Одеса, взяли працівники ДП «Держ ККБ 

«Луч» — члени ПАУ за сприяння ПО ПАУ на 
ДП «Держ ККБ «Луч». Змагання організовані 
з метою по пуляризації спорту і здорового спо-
собу життя, сприяння досягненню фізичної та 
духовної досконалості, формування патріо-
тичних почуттів молоді. 


