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На испытания вышел очередной вертолет 
производства АО «МОТОР СИЧ»

Зустріч Першого віце-прем’єр-міністра України з представниками профспілок

Е ще на начальном этапе зарож-
дения вертолетостроения авиа
моторостроительный завод был 

занят поиском новых рынков для 
сбыта своей продукции (теперь за-
порожские двигатели успешно ис-
пользуются на прошедших капи-
тальный ремонт, модернизирован-
ных на предприятии и абсолютно 

новых украинских вертолетах), пре-
зидент АО «МОТОР СИЧ» Вячеслав 
Богуслаев, обращаясь к коллегам, 
убежденно заявлял: «Скоро вы уви-
дите, как у нас над головой вертоле-
ты будут кружиться, словно пчелы!». 
И сегодня скептически настроенные 
люди поняли, что ошибались, не ве-
ря в возможность освоения на пред-

приятии вертолетной продукции, 
а В. Богуслаев был прав. Вертолеты 
МОТОР СИЧ получили признание 
за границей, а главное — у себя на 
Родине.

Рассказывает заместитель на-
чальника Обособленного подраз-
деления «ВЕРТОЛЕТЫ МОТОР СИЧ» 
Владимир Зиновьев:

— У нас несколько контрактов 
с Министерством обороны Укра-
ины на вертолеты Ми2МСБ и 
Ми8МСБВ. Поставки по данным 
договорам выполняются своевре-
менно, без срывов. В настоящее 
время на испытания вышел оче-
редной вертолет. До конца меся-
ца он будет передан заказчикам. 

Контракт на вертолетную технику 
на следующий год с Минобороны 
Украины уже подписан, а с Нацг-
вардией еще идут переговоры. 
К слову, у них в эксплуатации есть 
наши вертолеты Ми8МСБВ, на 
одном из них мы недавно произ-
водили замену топливных баков, 
используются нацгвардейцами 
и ремоторизированные у нас на 
предприятии Ми2МСБ.

Недавно прошли учения ГСЧС, 
в которых был задействован вер-
толет Ми2 с двигателем АИ450 
производства АО «МОТОР СИЧ» — 
отрабатывалась система эвакуации 
пострадавших. В июне этого года 
на одиннадцатой сессии Запорож-
ского областного совета была ут-
верждена Программа обеспечения 
потребностей населения с исполь-
зованием вертолетной техники на 
2018–2021 годы, в которой пред-
усмотрено использование верто-
летов МОТОР СИЧ. Кроме того, 
в настоящее время запорожскими 
винтокрылыми машинами заинте-
ресовались украинские погранич-
ники, которые также хотели бы их 
приобрести.

С каждым годом все более со-
вершенствуются технологии вер-
толетного производства МОТОР 
СИЧ, набираются необходимого 
опыта специалисты предприятия, 
соответственно, повышается ка-
чество ремонта и растет количе-
ство производимой авиационной 
техники.

Окончание читайте на стр. 2

С каждым годом 
увеличивается доля 
вертолетной техники 
в общем объеме 
продукции, изготовленной 
запорожскими моторо-
строителями. По сути, 
только благодаря 
упорству и стремле нию 
президента АО «МОТОР 
СИЧ» Вячеслава 
Богуслаева, а также 
огромному техническому 
и экономическому 
потенциалу предприятия, 
без какой-либо 
государственной 
поддержки была 
создана новая в Украине 
вертолетостроительная 
отрасль.

29 листопада у Будинку Уряду відбулась робоча зустріч Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва 
з керівництвом ФПУ. Від ПАУ участь у зустрічі взяв Голова Профспілки Ярема Жугаєвич.

Н арада була присвячена об-
говоренню важливих питань 
забезпечення розвитку віт

чизняного виробництва, підви-
щенню рівня соціального захисту 
людей за допомогою застосування 
механізмів протидії зростанню цін 
і тарифів, а також створенню під-
ґрунтя для зміцнення соціального 
партнерства у державі. У зустрічі 
взяли участь та відповіли на запи-
тання профспілок посадові особи 
з Міністерств та фахівці Секрета-
ріату КМУ.

На початку перемовин Степан 
Кубів висловив вдячність проф-
спілкам за їх принципову позицію 
у обстоюванні соціальних прав пра-
цівників, він привітав керівників 
ФПУ, її членських організацій з від-
криттям Будинку профспілок на 

майдані Незалежності в Києві та за-
значив велике значення цього фак-
тору для подальшого ствердження 
демократії у нашому суспільстві.

Голова ФПУ Григорій Осовий 
наголосив на актуальності питань, 
пов’язаних з економічним розви-
тком держави і ще раз зазначив 

несхильну позицію профспілок 
стосовно необхідності збереження 
робочих місць, розвитку трудового 
потенціалу країни, забезпечення га-
рантій оплати праці та повернення 
боргів по зарплатах, фінансування 
бюджетної сфери, врегулювання 
майнового статусу профспілок 
тощо, до чого закликали учасни-
ки Всеукраїнської акції протесту 
профспілок 17 жовтня ц. р.

Він зауважив, що на виконання 
доручень Прем’єрміністра Украї-
ни, його заступників у профспілок 
відбулись зустрічі в міністерствах, 
але тепер настав час проаналізу-
вати їх результативність та визна-
читись, як нам жити у наступному 
2019 році. За оцінкою профспілок, 
рівень підвищення соціальних 
стандартів і гарантій, закріплений 

у Держбюджеті на наступний рік, є 
недостатнім, щоб навіть працююча 
людина відчувала себе захищеною, 
тому потрібні запобіжні заходи для 
недопущення зубожіння українців.

Одним з таких інструментів по-
винна стати нова Генеральна угода 
на 2019–21 рр.

— Цей документ є своєрідною 
Конституцією, регламентом на-
шого співробітництва, — зазначив 
профспілковий лідер, — наразі ми 
знаходимось близько до фіналу 
перемовин з укладення нової Ге-
нугоди, яка покликана створити 
основу соціального партнерства на 
наступний період і я сподіваюсь, 
що спільними зусиллями ми цього 
досягнемо.

Закінчення читайте на стор. 2
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— Вертолет для Министерства 
обороны Украины мы капитально 
отремонтировали, на нем — новые 
двигатели, дополнительно установ-
лено вооружение, бронирование, 
экранновыхлопное устройство 
(ЭВУ), тепловой отражатель, кото-
рый уменьшает тепловое излуче-
ние и вертолет сложнее поразить. 
Такая комплектация авиационной 
техники повышает безопасность 
экипажа и  боевые способности 
вертолета, — говорит заместитель 
начальника летноиспытательного 
комплекса АО «МОТОР СИЧ» Ген-
надий Фоминых.

В настоящее время завершены 
наземные испытания всех систем 
вертолета и выполняются испы-
тательные полеты согласно про-
грамме, потом предстоят озна-
комительные полеты с участием 
представителей заказчика, кото-
рые тщательно контролируют все 
параметры, и после этого винто-
крылую машину передадут в во-
инскую часть.

Вертолет имеет интересную — 
«пиксельную» раскраску, которая 
была сделана по желанию военных.

На территории ЛИК находится 
и новинка МОТОР СИЧ — вертолет 
в  ярких краснобелых цветах — 
Ми8МСБВ вариант 03, который 

получился в результате модерниза-
ции Ми8Т, нацеленной приблизить 
его характеристики к Ми8МТВ. На 
него поставили усиленный редук-
тор, усиленную трансмиссию и дви-
гатели мощностью не полторы, 
а две тысячи лошадиных сил каж-
дый. Все это значительно улучшает 
возможности вертолета.

— В настоящее время модерни-
зация — на завершающем этапе, 
отметил Г. Фоминых.

— Теперь предстоит испытать 
винтокрылую машину, выявить сла-
бые места в работе и устранить их 
причину. Это будет прорыв в созда-

нии вертолетной техники. Исполь-
зовать более мощный с повышен-
ной грузоподъемностью вертолет 
можно и в военных, и в мирных 
целях. Салон может быть оборудо-
ван как санитарный, десантный, 
грузовой вариант и др. Вертолет 
для Государственной службы по 
чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 
можно оснастить внешней тросо-
вой подвеской для ношения баков 
с водой для тушения пожаров.

В настоящее время на ЛИК про-
ходит летные испытания и МСБ2 
«Надія». У вертолета обновленный 
фюзеляж с  оборудованным сза-

ди входом и модернизированные 
трансмиссия, главный, промежу-
точный и  хвостовой редукторы, 
новый главный вал, другая ком-
поновка, новые баки, современная 
топливная система, модернизи-
рованное шасси, лопасти рулевого 
винта из композитов и более мощ-
ные запорожские двигатели. После 
полетов начнется процесс доводки 
машины, к слову, она продолжается 
и в ходе эксплуатации. Это обычная 
практика для авиации, скажем, се-
годня дорабатываются и Ан12, ко-
торым уже по 50 лет», — объясняет 
Геннадий Олегович.

Работают здесь и над проектом 
УТЛ450 (Як52). Самолет ремото-
ризируют — вместо старого порш-
невого бензинового двигателя 
ставят новый АИ450С. Получает-
ся экономичная мощная машина 
с  увеличенным межремонтным 
ресурсом для обучения летчиков 
и выполнения фигур высшего пи-
лотажа. Очень важно то, что на 
самолете ставят новое приборное 
оборудование с  использованием 
жидкокристаллических монито-
ров, при котором вся информация 
и подсказки пилоту будут представ-
лены на экране. Если молодой лет-
чик проходит обучение на старом 
Як52, он привыкает к установлен-
ным там приборам и потом, пересев 
на современный лайнер, теряется, 
испытывает дискомфорт, потому 
что не знаком с новой электрони-
кой. А при обучении на УТЛ450 та-
кого не случится. Все это будет спо-
собствовать более эффективной 
подготовке летного состава и раз-
витию украинской авиации.

Г. Фоминых убежден: работа на 
МОТОР СИЧ — самая интересная, 
ведь она связана с созданием новой 
техники, с расширением возможно-
стей летательных аппаратов.

Лариса ДУДЕК.
Фото Дмитрия СМОЛЬЕНКО.

Газета «Мотор Сич»

На испытания вышел очередной вертолет 
производства АО «МОТОР СИЧ»

Заместитель начальника Обособленного 
подразделения «ВЕРТОЛЕТЫ МОТОР СИЧ»  
Владимир Зиновьев

Заместитель начальника летноиспытательного комплекса АО «МОТОР СИЧ»  
Геннадий Фоминых

На ДП «Івченко-Прогрес» відбулося 
навчання та перевірка знань громадських 
інспекторів з питань охорони праці

В ідповідно до Плану роботи ЦК 
ПАУ на 2018 рік, пункту 10 Ти-
пового положення про порядок 

проведення навчання представників 
профспілок з питань охорони праці, 
затвердженого постановою Президії 
ФПУ від 28.02.2013 № П1612 та на 
виконання п. 8.2.12. діючої Галузе-
вої Угоди авіаційної промисловості 
України з 27 по 28 листопада 2018 
року було проведено навчання та 
перевірку знань з питань охорони 
праці громадських інспекторів на 
ДП «ІвченкоПрогрес».

До списку осіб для проходження 
навчання було включено 11 осіб.

Перед слухачами виступили 
Л іщинський Станіслав Микола-
йович — завідувач відділу охорони 

праці і здоров’я — головний техніч-
ний інспектор праці ВА ЦК ПАУ та 
Плахова Каріна Юріївна — завід-
увач відділу правової роботи ВА 
ЦК ПАУ. Тема навчання — сучасний 
стан охорони праці в Україні і в га-
лузі. Основні положення Кодексу 
законів про працю України щодо 
захисту прав працівників у сфері 
охорони праці. Роль і місце чле-
нів Профспілки у комісіях з роз-
слідування нещасних випадків, 
професійних захворювань і ава-
рій на виробництві. Законодавство 
України про охорону праці. Останні 
зміни в законодавстві про охорону 
праці. Практика вирішення питань 
охорони праці через галузеві уго-
ди, колективні договори (далі КД). 

Формування розділу «Охорона пра-
ці» в галузеві угоді КД.

Слухачі залишилися задоволені 
лекціями та висловили подяку лек-
торам та адміністрації і профкому 
ДП «ІвченкоПрогрес», а як поба-
жання проводити таке навчання 
частіше.

Усім слухачам будуть вручені від-
повідні посвідчення.

Організатори навчання вислови-
ли надію, що всі хто пройшов на-
вчання внесуть свій вклад в роботу 
по упередженню ризиків, здійснен-
ня профілактики, а загалом будуть 
тісно співпрацювати з службами 
охорони праці для забезпечення 
стану умов і безпеки праці на ви-
робництві. 

Зустріч Першого віце-прем’єр-
міністра України з представниками 
профспілок
Закінчення. Початок на стор. 1

Під час наради було обговорено 
напрями розвитку промисловості, 
що пропонуються КМУ, галузеві 
проблеми, порушені профспілками. 
Домовлено щодо необхідності про-
ведення окремих зустрічей урядов-
ців з профспілками по вирішенню 
проблем таких галузей, як хімічна, 
вугільна, лісова, питань охорони 
здоров’я, культури та ін.

З профспілкової сторони було 
запропоновано у період з 12 по 
17 грудня ц. р. напередодні засі-
дання Президії ФПУ провести зу-
стріч керівників всеукраїнських 
галузевих профспілок та територі-
альних профоб’єднань з Прем’єр

міністром України Володимиром 
Гройсманом з метою обговорення 
актуальних питань, що порушують 
профспілки.

Під час свого виступу на заході 
Голова ПАУ акцентував увагу щодо 
необхідності завершення роботи з 
реалізації розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про деякі питан-
ня вітчизняного авіабудування» для 
якнайшвидшого ухвалення Концеп-
ції і Програми розвитку галузі на пе
ріод з 2018 до 2022 рр. Також Ярема 
Жугаєвич ініціював проведення на-
ради з проблемних питань галузі 
з Першим віцепрем’єрміністром 
України — Міністром економічного 
розвитку і торгівлі України Степаном 
Кубівим за участі голів ПО ПАУ. 

Під час зустрічі з Першим віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим  
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич озвучив проблемні питання галузі
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Соревнование по рыболовству среди харьковских авиастроителей
13 октября на заводской базе 
«Золотой берег» прошло личное 
первенство по спортивному 
рыболовству, в котором приняли 
участие сильнейшие спортсмены 
ГП «ХМЗ «ФЭД», АО «ФЭД» 
и ГП «ХАКБ».

В 4.00 от завода по указанному 
заранее маршруту отбыл авто-
бус, ведомый шофером Юри-

ем Шепелем. Начинался день, как 
в сказке: из полумрака медленно 
восходило солнце и с каждой мину-
той поднималось все выше и выше 
и радовало души. В этот день сорев-
нований авиастроителей Харькова 
хотелось, чтобы и рыбалка, и обще-
ние с друзьями на нашей прекрас-
ной базе «Золотой берег» показали 
сплоченность.

На базе рыбаков уже ждали, 
встречали. Все с радостью вышли 
из автобуса. Все, что нужно было 
к церемонии награждения и при-
готовлению рыбатской ухи оста-
вили в столовой базы. Взяв с собой 
рыболовные снасти и приманки, 
участники соревнований спусти-
лись на пристань, где уже ждала 
команда лодочников. Через минуту 
было построение, на котором было 
зачитано положение, где было четко 
сказано, что соревнования прово-
дятся до 13.00. Желающим ловить 
с лодок предоставлялись лодки, 
желающим ловить с пирса — все 
условия. После была сделана фо-
тография и рыбаки в лодках один 
за другим отплывали от берега на 
облюбованные места. Удачи вам, 
фэдовцы, ни хвоста, ни чешуи, как 
гласит рыбацкая мудрость.

Не все в этот день приехали на 
рыбалку. Несколько человек пошли 
в лес собирать грибы, и грибникам 
есть работа. Ведь в этих лесных мас-
сивах попадаются и белые грибы, 
и маслята, и рыжики.

А на берегу уже сидели рыбаки 
и готовились к рыбалке, подкармли-
вая выбранные или облюбованные 
места, забрасывая удочки. Конеч-
но же, зрелище интересное, но всех 
волновал один вопрос — будет ли 
клев?

С проверкой на лодке выехали 
члены комиссии и убедились, что 
все в порядке. Недозволенных ме-
тодов нет. Все желающие получи-
ли лодки и быстро одна за другой 
увозили вдаль участников сорев-
нований. Через некоторое время 
на пирсе уже были результаты. На 
дальний заброс шла мелочевка. Сра-
зу же сориентировались и еще раз 
подкормили рыбу с надеждой, что 
подойдет «крупняк».

Время летело быстро и уже к 10 
часам у многих в садках плескалась 
и плотва, и ласкири. У Крылова Ва-
лерия — очень сильного рыбака, об-
ладателя многих титулов, в том чис-
ле и чемпионского звания, в садке 
были уже прекрасные красноперки, 
которые радовали глаз. А на пирсе 
в это время происходило чтото 
необыкновенное. У работника 12 
цеха Сергея Волошина удочку в ду-
гу водило то влево, то вправо. Шла 
настоящая борьба. Наконецто все 
увидели здоровенного леща, кото-
рый глотнул воздух и распластал-
ся на воде. Вот это улов! А рядом 
В. В. Могилевский (корпорация) 
творил чудеса: ловилась рыба по-
меньше, но чаще. Эти ребята уже 
асы рыболовного дела. Да и Валерий 
Фурсов не отставал, правда, рыбка 
ловилась небольшая.

На другой стороне реки в лодке 
сидел гордость рыболовного спорта 
Николай Романенко (ИП). Но, ры-

бацкое счастье не всегда бывает 
и чтото в этот раз не очень везло. 
Хотя и он подтаскивал очередную 
плотву. Таки есть клев!

Через некоторое время все заше-
велились, в ход пошла прикормка: 
мотыль и опарыш. Да и рыбка на-
чала поклевывать чаще. Наверное, 
каждый, кто хоть один раз увидел 
этот прекрасный спектакль, сразу 
становится рыбаком.

Уже подходило начало взвеши-
вания. В столовой в это время по-

вара трудились с подготовкой ры-
бацкой ухи и накрывали стол. Все 
шло к финалу — подведению итогов 
рыбацкого первенства авиастро-
ителей Харькова, на которое был 
приглашен директор базы А. А. Бе-
лых. Он пообщался с участниками, 
которые ловили с берега и все ста-
ли ждать рыбаков на лодках. Были 
заметны счастливые лица, ясно, 
что комуто очень сильно повез-
ло. Начальник участка ИП Валерий 
Москаленко опередил всех, под-

няв вверх садок, в котором было 
очень много рыбы: плотва, ласкири 
и подлещики. Впоследствии выяс-
нилось, что его улов никто не смог 
превзойти.

Взвешивание показало, что пер-
вое место и звание чемпиона заво-
да осеннего сезона 2018 года заво-
евал Валерий Москаленко (3,795 кг). 
Второе место у В. В. Могилевско-
го — корпорация (2,900 кг) и третье 
место у работника заводской базы 
Сергея Варыча (1,850 кг).

Самую крупную рыбу, как мы уже 
говорили ранее, поймал Сергей Во-
лошин — 1 кг 400 г.

Завершали этот прекрасный день 
хорошо накрытые столы, вкусная 
рыбацкая уха и, как говорил Ва-
лерий Крылов, жареха (жареная 
рыба).

Мы поздравляем победителей 
с прекрасным уловом, им были вру-
чены призы. Но самый основной 
приз для всех участников соревно-
вания — дружная команда, общение, 
хорошая погода, вкусная рыбацкая 
уха и наркомовские 100 грамм.

Секция спортивного рыболовства 
и участники этого мероприятия 
благодарят за оказанную помощь 
в организации осенней рыбалки 
администрацию и профком за-
вода, руководство базы, работни-
ков лодочной станции, поваров, 
работников транспортного цеха. 
А также работника 31 цеха Валерия 
Радченко за хорошо проведенную 
подготовительную работу.

Осенняя фэдовская рыбалка про-
шла успешно. Одно только жаль, 
что так быстро прошел этот празд-
ник.

Надежда ФАНИНА,  
газета «Фэдовец»
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В рейтинг потрапили і підприєм-
ства авіабудівної галузі. Так, 11 
місце в цьому рейтингу займає 

АТ «Мотор Січ», 22 місце посіло ДП 
«Антонов», 149 місце — ДП «Івчен-
коПрогрес», 194 місце — ДАХК 
«Артем».

По кількості працюючих ДП «Ів-
ченкоПрогрес» випереджає такі ві-
домі компанії як ПрАТ «Київстар», 
ДП «Артемсіль», ТОВ «Глобинський 
мясокомбинат», ПрАТ «Оболонь», 
ПАТ «Фармак», ПАТ «КРЕДІ АГРІ-
КОЛЬ БАНК», ТОВ «Нестле Україна» 
тощо. ДАХК «Артем» випереджає ві-
домий банк — ПАТ «Кредобанк». ДП 

«Антонов» в рейтингу випередждає 
ПІІ «Макдональдз Юкрейн ЛТД», 
ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» — один з найбільших банків 
України, ТОВ «Фора», ПАТ «Київ
енерго, ТОВ «Ашан Україна Гіпер-
маркет», АТ «АльфаБанк», ТОВ 
«ОККОРітейл», ТОВ «Вінницька 
птахофабрика» (бренди «Наша ряба», 
«Легко» і «Бащинський»), ТОВ «Новус 
Україна», ДП «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль», МАУ тощо. А АТ 
«Мотор Січ», крім названих вище, 
випереджає в рейтингу таких гіган-
тів як ПАТ «Укр нафта», АТ «Укргаз-

видобування», ПАТ «Укртелеком», 
ПАТ «А РСЕЛОРМІТАЛЛ Кривий Ріг», 
АТ «Укртрансгаз», ПрАТ Маріуполь-
ский металургійний комбінат імені 
І лліча», ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь», 
ПрАТ «МК «Азовсталь» тощо.

З критеріями відбору підпри-
ємств до рейтингу можна ознайо-
митися на сайті журналу.

Що демонструє цей рейтинг? Що 
високотехнологічні підприємства 
з високою доданою вартістю мо-
жуть забезпечити значно більше 
робочих місць, ніж банківський 
і фінансовий сектор, агропромис-
ловий комплекс, добувна промис-

ловість, торгівля тощо. Ось саме на 
які підприємства будьяка цивілі-
зована країна і робить свою ставку. 
Та і, власне кажучи, хто буде ко-
ристуватися послугами і купувати 
товари вказаних компаній, якщо 
підприємства машинобудування 
не будуть працювати?

Те, що наші підприємства з лег-
кістю випереджають українських 
дочок відомих на весь світ транс-
національних корпорацій зайвий 
раз свідчить на їхню користь. Тому 
ми повинні їх зберегти і зробити 
усе можливе задля їх подальшого 
розвитку. 

Хто в Україні забезпечує робочі місця? Рейтинг

Підсумки Рейтингу серед підприємств авіаційної 
промисловості України за 9 місяців 2018 року

Журнал Рейтинг оприлюднив ТОП-200 найбільших роботодавців України за кількістю працюючих за другий квартал 2018 року.

В декабре на 
ГП «ХМЗ «ФЭД» 
пройдет  
энергоаудит

В разгар отопительного сезона 
наше предприятие ежеме-
сячно тратит от трех до пяти 

миллионов гривен на закупку газа. 
Но, как видим, теплее от этого в на-
ших помещениях не становится. 
Заводские системы водо, паро, 
электро и газоснабжения давно 
устарели. Физический износ зданий 
и сооружений также не позволяет 
удерживать тепло.

Для того, чтобы найти эффектив-
ный способ использования природ-
ного газа и электроэнергии, а сэко-
номленные средства направить на 
развитие, ГП «ХМЗ «ФЭД» при под-
держке Харьковской облгосадми-
нистрации вошло в число двадцати 
машиностроительных предприятий 
Украины, где за счет привлечения 
иностранных инвестиций будет 
проведет бесплатный энергоаудит.

После окончания проверки ау-
диторы разработают проект повы-
шения энергетической эффектив-
ности завода для внедрения здесь 
современных энергосберегающих 
технологий, что для нашего пред-
приятия является одной из перво-
очередных задач!

Аудит пройдет в рамках всеукра-
инской программы энергоэффек-
тивности, реализация которой в ус-
ловиях постоянного роста цены на 
газ поможет существенно сократить 
расходы. Проект «Консультирование 
предприятий относительно энерго-
эффективности» выполняется Не-
мецким обществом международ-
ного сотрудничества GIZ и способ-
ствует достижению стратегической 
цели — повышение эффективности 
использования ресурсов в произ-
водственных отраслях украинской 
экономики.

Инна ПИДЯК,  
главный редактор газеты Фэдовец»

Центральним Комітетом Профспілки авіабу-
дівників України (ЦК ПАУ), разом із Асоціацією 
підприємств авіаційної промисловості України 
«Укравіапром», підбито підсумки рейтингової 
оцінки соціально-економічної діяльності під-
приємств і організацій авіаційної промисловості 
України за 9 місяців 2018 року.

П ереможцями Рейтингу (призові місця 
в своїх групах підприємств) за підсумка-
ми 9 місяців 2018 року стали:

В ГРУПІ А: ПРОМИСЛОВІ  
ПІДПРИЄМСТВА
перше місце зайняло:
Публічне акціонерне товариство «Мотор 
Січ», м. Запоріжжя — (президент — Богусла-
єв В. О., голова первинної організації ПАУ — 
Труш М. І.);
друге місце зайняло:
Державне підприємство «ЗАВОД 410 ЦА», 
м. Київ (генеральний директор — Ганьке-
вич В. В., голова первинної організації ПАУ — 
Смородін А. Ю.);
третє місце розділили:
Державне підприємство «Антонов», м. Київ 
(президент — Донець О. Д., голова первинної 
організації ПАУ — Гуска В. П.);
Державна акціонерна холдингова компанія 
«Артем», м. Київ (Президент Компанії — голо-
ва правління — Карпенко А. М., голова пер-
винної організації ПАУ — Кельїн О. Д.);

 В ГРУПІ Б: ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце розділили:
Приватне акціонерне товариство «ФЕД», м. Хар-
ків (голова правління — Попов В. В., голова 
первинної організації ПАУ — Носова О. Ю.);
Приватне акціонерне товариство «УХЛМАШ», 
м. Київ (голова правління — Приходько В. Р., 
голова первинної організації ПАУ — Воско-
бойніков О. А.);
третє місце зайняло:
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Металеві меблі» м. Боярка Київської обл. (ди-
ректор — Клименчук В. С., голова первинної 
організації ПАУ — Бекало В. В.);

 В ГРУПІ В: НАУКОВІ ТА ПРОЕКТНО- 
КОНСТРУКТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце зайняло:
Державне підприємство «ДержККБ «Луч», 
м. Київ (генеральний конструктор — генераль-
ний директор — Коростельов О. П., голова 
первинної організації ПАУ — Бацюн Т. П.);
друге місце зайняло:
Державне підприємство «Івченко–Прогрес», 
м. Запоріжжя (директор, генеральний кон-
структор — Кравченко І. Ф., — голова первин-
ної організації ПАУ — Архипов Д. С.);
третє місце зайняло:
«Південдіпрондіавіапром», м. Харків
(директор — Артюх Р. В., голова первинної 
організації ПАУ — Русінов В. І.).

За окремими показниками Рейтингу кращих 
результатів за 9 місяців 2018 року досягли:

а) за обсягами товарної продукції (викона-
них робіт) на одного працюючого:

— ДП «Антонов», ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ 
«УХЛМАШ», ПРАТ «ФЕД», ДП «ДержККБ «Луч»;

б) щодо збереження (ріст) чисельності пра-
цюючих:

— ТОВ «ВіАЗ» (+3,75 %), ПРАТ «ВАЗ» (+3,04 %), 
ПАТ «Мотор Січ» (+0,86 %), ПРАТ «ФЕД» 
(+8,37 %), ТОВ «Металеві меблі» (+1,16 %), ДчП 
ПАТ «Мотор Січ» — ГМашЗ (+4,68), ДП «ДержККБ 
«Луч» (+4,19 %), «Південдіпрондіавіапром» 
(+2,34 %), ДП «ІвченкоПрогрес», (+0,24 %);

в) за рівнем середньомісячної заробітної 
плати:

— ДАХК «Артем», ДП «Антонов», ДП «ЗАВОД 
410 ЦА», ПРАТ «ФЕД», ДП «ДержККБ «Луч», 
ДП «ІвченкоПрогрес», ПАТ «НТК «Електрон
прилад», «Південдіпрондіавіапром», 
ПАТ «Укр НДІАТ», ДП «ХАКБ».

За інформацією, наданої підприємствами 
галузі, заборгованість із виплати заробітної 
плати, станом на 01.10.2018 р., мають наступні 
підприємства:

— ХДАВП, м. Харків (в средньому 84585,2 
грн. на одного працюючого);

— ПАТ «ДАЗ», м. Дніпро (в средньому 1122,7 
грн. на одного працюючого).

Відділ соціально-економічного захисту 
виконавчого апарату ЦК ПАУ

На предприятиях авиационной 
промышленности работают 
лучшие кадры страны

Зустріч із представниками 
ДП «Антонов»

МЫ ГОРДИМСЯ!

Р аспоряжением председателя 
Харьковского областного со-
вета Сергея Чернова за до-

бросовестный плодотворный труд, 
весомый личный вклад в развитие 
отечественного машиностроения 
и высокий профессионализм заме-
ститель директора по производству 
ЧАО «Волчанский агрегатный завод» 
Олег Шкурко награжден Почетным 
отличием Харьковского областного 

совета «Слобожанская слава». С при-
суждением высокой награды Олега 
Шкурко на оперативном совещании 
поздравил депутат Харьковского 
областного совета, председатель 
правления ЧАО «ВАЗ» Александр 
Антоненко, вручив ему эту награду 
и пожелав дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо з авода.

По информации «ВАЗ-ИНФО»

ОГОЛОШЕННЯ
11 грудня 2018 року  

у м. Києві відбудеться чергове 
засідання Президії ЦК ПАУПредседатель правления ЧАО «ВАЗ» Александр Антоненко вручает награду 

заместителю директора по производству ЧАО «ВАЗ» Олегу Шкурко (слева)

К афедра конструкції літальних 
апаратів Національного авіа-
ційного університету організу-

вала зустріч з представниками Дер-
жавного підприємства «Антонов»: 
головним конструктором по крилу 
та оперенню Євгеном Василев-
ським, головним конструктором по 
системам керування Олександром 
Тижновим та начальником відділу 
силових установок В’ячеславом 
Усенко.

Під час зустрічі присутні дізна-
лися про матеріальнотехнічну базу 
підприємства та спектр науково
дослідних та конструкторських ро-
біт, які ведуть авіаційні спеціалісти 
в області проектування літаків та 
безпілотних літальних комплексів.


