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«Вільха-М», «Вільха-Р» та «Нептун» успішно 
випробувані на Одещині

Делегация Киевской ассоциации военных атташе в Украине (КАВА) 
посетила АО «ФЭД»

Реактивні системи «Вільха-М» та «Вільха-Р», які розроблені у тісній співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів «Укроборонпрому», 
успішно пройшли випробування на одному з військових полігонів Одещини, повідомляє прес-служба ДК «Укроборонпрому».

П ід час серії запусків були 
перевірені тактико- технічні 
характеристики ракет, сис-

тем наведення та можливості 
модернізованої «Вільхи» зни-
щувати цілі за мінімальний час 
після отримання завдання на 
ураження.

«Підприємства «Укроборон-
прому» вже завершують основні 
етапи випробувань реактивних 
систем «Вільха- М» та «Вільха- Р». 
Ці системи є модернізацією 
«Вільхи», яка вже знаходиться 
у серійному виробництві. Модер-
нізації направлені на збільшен-
ня дальності польоту, підвищен-
ня точності, використання нових 
конструкторських рішень та ма-
теріалів, що підвищує загальну 
ефективність цієї високоточної 
зброї», — заявив генеральний 
директор Концерну Павло Букін 
під час випробувань.

«Випробування пройшли 
успішно, і ми готуємося до то-
го, щоб з  серпня по жовтень 
провести державне випробову-
вання і поставити їх на озбро-
єння Збройних Сил України. Це 
ефективна зброя, яка сьогодні 
для нас дуже потрібна», — пові-
домив Міністр оборони України 
Степан Полторак за результа-
тами стрільб.

Таким чином, українська ар-
мія вже найближчим часом мо-

же отримати модернізовані вер-
сії нової високоточної зброї, яка 
забезпечує знищення противни-
ка на дальності у 130 км першим 
пострілом.

Через кілька днів ракетний 
комплекс РК-360МЦ «Нептун» 
також пройшов вогневі випро-
бування на одному з  військо-
вих полігонів на Одещині. Під 
час стрільб перевірялась робота 
цілої низки нововведень у кон-
струкцію крилатої ракети Р-360.

Конструктори «ДККБ «ЛУЧ», 
що входить до складу Концерну, 

внесли важливі зміни, які на-
правлені на значне підвищення 
ефективності крилатої ракети.

Насамперед Р-360 отримала 
нову головку самонаведення, 
яка дозволяє захоплювати ціль 
в  умовах складного маневру-
вання. Крилата ракета отрима-
ла і  новий стартовий двигун, 
що забезпечує більш активне 
виведення на маршову ділянку 
польоту, а також крила та рулі 
більшої площі, які мають під-
вищити керованість та мане-
вреність Р-360.

Окрім того, у крилатій ракеті 
було замінено частину електрон-
них та цифрових систем, які 
мають забезпечити її роботу 
у  складних умовах. Серед цих 
нововведень — новий радіови-
сотомір, завдяки якому вдалось 
зменшити висоту польоту Р-360.

Саме цей параметр є одним 
із найважливіших, бо чим мен-
ша висота польоту, тим склад-
ніше противнику побачити та 
перехопити крилату ракету. 
І тепер Р-360 може летіти у лі-
чених м етрах над поверхнею. 

Це значно зменшує час для її 
виявлення, ідентифікації та пе-
рехоплення.

Водночас були замінені скла-
дові частини системи навігації, 
які тепер забезпечують роботу 
навіть в умовах потужного вико-
ристанням противником засобів 
радіоелектронної боротьби.

Загалом, враховуючи всі зміни 
у крилатій ракеті Р-360, а також 
її можливості маневрувати на 
маршруті польоту до цілі, стає 
можливим обійти зони проти-
повітряної оборони противника 
та знищити ціль у тилу ворога 
несподіваним ударом.

Вогневі випробування ракетно-
го комплексу «Нептуна», до скла-
ду якого входять універсальна са-
мохідна пускова установка, тран-
спортна машина для перевезення 
ракет, транспортно- заряджаюча 
машина та командно- штабний 
модуль, проходили у рамках ви-
пробувань, під час яких пройшли 
пуски модернізованої реактив-
ної системи «Вільха».

Створення «Вільхи» та «Неп-
туна» у  максимально стислі 
строки стало можливим завдя-
ки високому професіоналізму 
фахівців багатьох підприємств 
«Укроборонпрому», зокрема 
ДККБ «ЛУЧ», ДАХК «АРТЕМ» 
та ДП «Жулянський машино-
будівний завод «ВІЗАР».

Після тривалої перерви 
в роботі запрацював 
оновлений сайт Державного 
підприємства «Антонов»:  
www.antonov.com
Він представлений у двох 
версіях — українській 
та англійській. Сайт працює 
в тестовому режимі. 
Свої пропозиції і зауваження 
по роботі сайту можна 
надсилати на адресу прес-
служби підприємства:  
press@antonov.com

Оновлений  
сайт ДП «Антонов» 
запрацював

10 июня 2019  г. официальная делега-
ция Киевской ассоциации военных 
атташе в  Украине (КАВА) посетила 

АО «ФЭД», сообщает пресс- служба АО «ФЭД».
В рамках конференции «Харьков авиаци-

онный» участники познакомились с проект-
ными и производственными возможностя-
ми АО «ФЭД» и предприятий авиационной 
отрасли, которые входят в Инновационный 
аэрокосмический кластер «Мехатроника», 
а также обсудили актуальные вопросы меж-
дународного сотрудничества в аэрокосмиче-
ской сфере.

В конференции приняли участие руководи-
тели и ведущие специалисты ГП «АНТОНОВ», 
ГП «Ивченко- Прогресс», ГП «ХМЗ «ФЭД», 
Харьковского авиазавода (ХГАПП), Харьков-
ского авиационного института.

Генеральний директор Концерну «Укроборонпром» Павло Букін 
та генеральний конструктор — генеральний директор ДП «ДержККБ «Луч» 
Олег Коростельов
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Круиз по Днепру в кругу коллег

ДАХК «Артем» відсвяткувала 127 років!

Солнечным утром 7 июня в Совете 
ветеранов АО «МОТОР СИЧ» было 
необычайно многолюдно: здесь 
собрались участники Великой 
Отечественной вой ны, труженики 
тыла, передовики производства, 
которые находятся на заслуженном 
отдыхе, чтобы отправиться 
на прогулку по тихой глади Днепра- 
Славутича. Комфортабельные 
автобусы транспортно- 
производственного управления 
доставили многочисленную группу 
к причалу водноречного комплекса 
АО «МОТОР СИЧ», где их ожидал 
белоснежный красавец- теплоход 
«В. Омельченко».

С приветственным словом к 
убеленным сединами за-
водчанам обратился пред-

седатель профсоюзного комите-
та предприятия Михаил Труш. 
Он отметил, что нынешняя 
прогулка — первая из трех, за-
планированных этим летом для 
ветеранов.

—  Нет сомнений, что погода 
будет вам благоприятствовать, 
хорошее настроение созда-
дут артисты Дворца культуры 
им.  Т. Г.  Шевченко, а  днепров-
ские берега очаруют своими 
красотами. Ветеранская орга-
низация нашего предприятия — 
одна из самых многочисленных, 
и благодаря всесторонней под-
держке президента АО «МОТОР 
СИЧ» Вячеслава Богуслаева 
внимание уделяется каждому ее 
представителю, весь комплекс 
запланированных мероприятий 
ежегодно выполняется. Такие 
прогулки — прекрасная возмож-
ность пообщаться, вспомнить 
трудовые, даже не будни или 
годы, а десятилетия, поскольку 
стаж многих из вас составляет 
более тридцати, а  то и  сорока 
лет. Чрезвычайно важно, что вы 
поддерживаете связь со своими 
коллективами, с  предприяти-
ем в целом. Мы рады встречам 
с вами в День открытых дверей. 
Вы — самые дорогие и  желан-

ные гости на торжествах в парке 
им. В. Климова. Вы — активные 
и энергичные, мудрые и рассу-
дительные, а ваш опыт неоце-
ним для молодежи, — подчер-
кнул Михаил Иванович. Он по-

желал всем крепкого здоровья, 
оптимизма, чтобы в жизни было 
как можно больше моментов, 
о которых хотелось бы вспоми-
нать с теплотой в сердце.

В  продолжение разговора 
о преемственности поколений, 
председатель ветеранской ор-
ганизации АО  «МОТОР СИЧ» 
Александр Маслов рассказал, 
что в  этот день на теплоходе 
«В. Омельченко» в увлекатель-
ный вояж отправятся председа-
тели профсоюзных комитетов 
и  молодежные лидеры цехов 
41, 44, 50, 31 и  Запорожского 
машиностроительного завода 
им. В. Омельченко.

—  Кадровая политика пред-
приятия ориентирована на то, 
чтобы связь поколений не бы-
ла утрачена, а крепла с каждым 
днем. Администрации, проф-
союзные комитеты, молодежь 
подразделений постоянно ин-

тересуются вашими нуждами, 
оказывают посильную помощь. 
Вы по-прежнему — часть много-
тысячного коллектива моторо-
строителей. И это чрезвычайно 
важно, поскольку уверенность 
в  завтрашнем дне дарит вам 
чувство защищенности, — ска-
зал Александр Маслов и  при-
гласил всех присутствующих 
подняться на борт теплохода.

Отметим, маршрут нынеш-
ней поездки был несколько 
изменен. В  предыдущие годы 
«В. Омельченко» совершал про-
гулки вокруг острова Хортица, 
однако сейчас в  русле Днепра 
не проложен фарватер, и  на-
вигация ограничена. Поэтому 
ветеранам удалось полюбо-
ваться красотами историко- 
культурного комплекса лишь 
с одной стороны, хотя справед-
ливости ради отметим: это об-
стоятельство не стало поводом 

для грусти. Отведав угощение, 
заботливо приготовленное со-
трудниками заводского комби-
ната питания, моторостроители 
беседовали, а  самодеятельные 
артисты заводского ДК дарили 
им свое мастерство. Зажигатель-
ные мотивы сменяли друг друга, 
и вот уже зал теплохода — им-
провизированная площадка для 
танцев. Сколько задора в глазах, 
энергии в каждом движении!

Предцехком цеха 31 Людмила 
Преподобная отметила: «Как 
замечательно, что у наших ве-
теранов есть такая возможность 
отдыхать душой. Эти минуты 
счастья улучшают их самочув-
ствие лучше любых лекарств. 
Разве можно сказать, что мно-
гие из них разменяли восьмой 
или девятый десяток? Они бод-
рые, жизнерадостные — лучший 
пример для всех нас!».

Молодежный лидер цеха 41 
Валерия Пузань, которая впер-
вые на таком мероприятии, по-
делилась своими впечатления-
ми: «Представители старшего 
поколения — потрясающие рас-
сказчики. Поговорив с ними, по-
нимаешь: рядом люди, которые 
пережили настоящие лишения 
и боль, но не сетуют, а радуют-
ся жизни, ценят то, что имеют».

Два часа промелькнули неза-
метно. И вот уже вдали виднеет-
ся мемориал «Переправа». Зву-
чит гудок теплохода, председа-
тель ветеранской организации 
АО  «МОТОР СИЧ» Александр 
Маслов, ветераны завода Ан-
дрей Хабаров и Иван Фасто-
вец, предцехком Людмила 
Преподобная и  молодежный 
лидер Валерия Пузань опусти-
ли в тихие воды Днепра венок 
из живых цветов в знак памяти 
о тех, кто осенью 43-го герои-
чески форсировал реку, осво-
бождая наш город.

Ирина ГОНЧАРОВА.  
Фото автора.  

Газета «Мотор Сич»

31 травня Державній ак-
ціонерній холдинговій 
компанії «Артем» ви-

повнилося 127 років.
Участь в урочистих заходах взя-

ли — Грищенко Марина Анато-
ліївна — президент компанії — 
голова правління; Смаль Станіс-
лав Миколайович — почесний 
президент компанії ДАХК «Ар-
тем»; Артюшенко Андрій Ар-
нольдович — начальник дивізі-
ону високоточної зброї «Укробо-
ронпрому»; Кельїн Олек сандр 
Дмитрович — голова ПО ПАУ 
в ДАХК «Артем»; Чумак Сергій 
Олексійович — заступник голови 
ПО ПАУ в ДАХК «Артем»; праців-
ники та ветерани ДАХК «Артем» 
в тому числі почесний гість — Ка-
чура Олександр Степанович — 
Герой України, ексрадник прези-
дента компанії.

Цей захід був примітний в 
першу чергу тим, що на ньому 
вперше виступила новопризна-
чена керівник компанії — голо-
ва правління — Грищенко М. А. 

В своїй теплій і водночас опти-
містичній промові вона наголо-
сила, що в житті компанії почи-
нається нова сторінка, і закли-
кала всіх бути ініціаторами та 
учасниками цих змін.

Також Грищенко  М. А. за-
певнила працівників компанії 
в тому, що готова прислухову-
ватися до пропозицій та поба-
жань.

В  підтвердження цих слів  
А ртюшенко А. А. запевнив усіх 
присутніх, що держава в  особі 
«Укроборонпрому» буде всіля-
ко підтримувати підприємство 
та нового президента компанії 
в усіх її починаннях.

Можна з впевненістю сказати, 
що всі ці події, а саме — призна-
чення нового президента, про-
голошення нового курсу спри-

ятиме сприятиме розвитку та 
модернізації ДАХК «Артем».

Після урочистих заходів від-
бувся концерт, організований 
активними працівниками ком-
панії.

Тож бажаємо трудовому ко-
лективу ДАХК «Артем» стабіль-
ності і  процвітання, успішної 
діяльності. А  кожному праців-
нику — відчувати себе затребу-

ваною та щасливою людиною, 
якій праця приносить радість.

Адже недарма в гімні «Арте-
ма» є такі рядки: «это Вашими 
руками, это Вашими сердцами 
самолеты и  ракеты покоряют 
высоту».

Зі святом, з Днем народження 
«Артем»!

Профком ПО ПАУ в ДАХК «Артем»

Председатель профкома  
АО «Мотор Сич» Михаил Труш



ДП «Завод 410 ЦА», який 
є одним з  провідних 
підприємств авіабу-

дівного кластеру ДК «Укробо-
ронпром», продовжує розши-
рювати виробництво, пові-
домляє прес-служба концерну. 
Підприємство пришвидшило 
темпи з  посилення Повітря-
них Сил України військово- 
транспортною авіацією, дозаван-
тажує виробничі потужності зо-
внішніми контрактами та освоює 
нові ринки цивільної авіації. Це 
дозволило забезпечити роботою 
майже тисячу фахівців та гаран-
тувати їм гідну заробітну плату.

Головним пріоритетом роботи 
заводу є оновлення авіаційного 
парку транспортної авіації По-
вітряних Сил та інших силових 
структур України. Завдяки робо-
ті ДП «Завод 410 ЦА» у 2019 році 
військовим вже передано два 
модернізовані Ан-26. На черзі — 
ще декілька бортів, які надійдуть 
до українського війська.

У ході модернізації на Ан-26 
проводиться повний комплекс 
робіт з відновлення всіх систем 
літака, встановлюється нове 
радіоелектронне обладнання 
українських та європейських 
виробників, зокрема системи 
зв’язку, навігації, приладової 
та іншої бортової апаратури. 
Таке оновлення дозволяє Ан-26 
здійснювати польоти на між-
народних повітряних трасах 
та брати участь у спільних діях 
з силами НАТО.

В  даний час підприємством, 
спільно з  ДП «Антонов», вико-
нуються підготовчі роботи щодо 
реалізації проекту з постачання 
літака Ан-32П для потреб ДСНС 

з виконанням капітального ре-
монту та дообладнання на ДП 
«Завод 410 ЦА».

Серед важливих напрямків 
діяльності ДП «Завод 410 ЦА» — 
здійснення модернізації літаків 
Ан-32 для Міністерства оборони 
Індії, яке реалізується спільно 
з ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». 
В  рамках цього контракту іно-
земному партнеру, з  почат-
ку 2019 року, було поставлено 
комплектуючі загальною вар-

тістю 27  млн. дол. А  загальна 
вартість багаторічного контр-
акту становить близько 400 млн. 
дол. Завдяки цій роботі індійські 
Повітряні Сили оновлюють свій 
авіаційний парк, який нараховує 
біля 100 літаків «Антонова».

Зазначимо, що Ан-32 свого ча-
су був спеціально розроблений 
«Антоновим» для Індії. Військові 
цієї країни замовили літак, який 
міг би експлуатуватися в  умо-
вах високогір’я та при екстре-

мальних температурах. Завдяки 
встановленню у літак Ан-26 но-
вих потужних двигунів та іншим 
нововведенням вдалось створи-
ти машину, здатну здійснювати 
зліт та посадку з аеродромів на 
висоті 4500 метрів, а також пра-
цювати при температурі у +50 °C. 
Високі характеристики Ан-32 
і сьогодні дозволяють ефективно 
виконувати завдання і ця маши-
на експлуатується ВПС Індії вже 
декілька десятків років.

За умовами контракту Ан-32 
ВПС Індії модернізуються до 
рівня An-32RE. An-32RE осна-
щуються сучасною авіонікою 
українського та іноземного ви-
робництва, що відповідає всім 
сучасним світовим стандартам та 
значно спрощує роботу екіпажу.

Окрім того, наразі з  Індією 
проводяться переговори що-
до поглиблення участі Украї-
ни в  модернізації військово- 
транспортної авіації. Потужності 
ДП «Завод 410 ЦА» дозволяють 
прискорити цей процес та, за 
відносно короткий термін, про-
вести модернізацію всіх Ан-32 до 
рівня An-32RE.

Проведення модернізації ін-
дійських літаків, окрім попов-
нення бюджету України валют-
ними надходженнями, слугує 
і  більш глобальній меті — роз-
ширення присутності України 
на світовому оборонному ринку.

Крім ремонту та модернізації 
військово- транспортних літаків, 
ДП «Завод 410 ЦА» поступово 
освоює нові ринки. Наразі на 
підприємстві, спільно з приват-
ними компаніями, виконуються 
роботи з  обслуговування літа-
ків цивільної авіації. Зокрема 
завершено роботу на декількох 
літаках Boeing-737 українських 
авіаперевізників. А найближчим 
часом замовнику буде переда-
но ще один борт — McDonnell 
Douglas MD-80.

Загалом, робота на цивільно-
му та оборонному авіаційному 
ринках дозволяє ефективно за-
вантажувати підприємство, пла-
нувати оновлення виробничих 
потужностей та підвищувати 
кваліфікацію працівників.

В  Ц Е Н Т Р І  У В А Г И
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ДП «Завод 410 ЦА» розширює виробництво

А. Р. Мельничок: «Программист — это не тот, кто пишет программы, 
а тот, у кого они работают»
45 лет исполнилось заводскому подразделению информационных технологий.
 Продолжение. Начало в предыдущем 
номере газеты

В 1998–2000  годах началась 
большая работа по ком-
пьютеризации всего пред-

приятия с созданием внутриза-
водской сети. Руководил этим 
проектом П. В. Громов. В начале 
объединили компьютеры вну-
три 22 отдела, и  это уже зна-
чительно упростило работу, 
с одним и тем же файлом могли 
работать многие пользователи.

С 2003 по 2017 годы отделом 
руководил Ю. В.  Капельников. 
В это время было создано много 
проектов и программ для пред-
приятия собственной разработ-
ки. Так, в 2003 году был разра-
ботан самый первый проект 
«Учет деталей на СГД», который 
используется до сих пор. Потом 
были другие проекты, многие 
из которых успешно работают 
и сейчас.

Начали прокладывать оп-
товолоконный кабель между 
основными корпусами, чтобы 
подключить их к сети. Задачей 
стояло покрытие цифровыми 
технологиями всего предприя-
тия. Первым стал 11-й корпус, 

затем подсоединили бухгалте-
рию и экономические службы, 
СГД, потом ИП-17 и склады. Тех-
нология передачи информации 
уже стала более совершенной. 
С 2010 по 2014 годы были присо-
единены к заводской сети прак-
тически все остальные корпуса, 
а  в  этом году к  сети добавили 
транспортный цех и Медицин-
ский центр.

В 2017 году на базе 22 отдела 
создали Управление информа-
ционных технологий, вклю-

чающее в  себя три отдела по 
направлениям. Отдел техни-
ческого обеспечения и  обслу-
живания, которым руководит 
А. М.  Сороквашин, занимается 
всем, что касается техниче-
ской и программной части. Это 
обслуживание пользователей 
всего предприятия: установка 
программ, внедрение системы 
«IT-Enterprise», обслуживание 
принтеров.

Отдел автоматизации систе-
мы управления предприяти-

ем (возглавляет И. И.  Древаль) 
призван консультировать поль-
зователей, чтобы они умели ра-
ботать в системах и правильно 
обрабатывать данные. Это ме-
тодологическая помощь, анализ 
текущих проблем и постановка 
задач на доработку.

Отделом проектирования 
и  разработки баз данных, как 
уже упоминалось, руководит 
Н. Б.  Бондарь. Там работают 
программисты, операторы. Этот 
отдел занимается организацией 
и  обеспечением централизо-
ванного ввода данных подраз-
делений предприятия в  АСУП, 
разработкой программного 
обеспечения и его сопровожде-
нием, устранением замечаний, 
возникающих в процессе рабо-
ты программы.

Сейчас внедряется новая си-
стема «IT-Enterprise», которая 
постепенно заменит все другие 
программы, позволит уйти от 
тяжелого труда операторов. Цель 
нового проекта, по словам на-
чальника управления А. Р. Мель-
ничка, — ввод информации в ме-
сте ее возникновения. Подробно 
об «IT-Enterprise» мы писали 
в прошлых выпусках газеты.

Мне стало интересно, какими 
качествами, способностями 
надо обладать, чтобы разраба-
тывать программы, работать 
с базами данных, чтобы этому 
посвятить всю жизнь? Мои со-
беседники поделились своим 
мнением.

«Это, наверное, логическое 
мышление, аналитический 
склад ума, — ответила Н. Б. Бон-
дарь. — Программисты, как 
и врачи, как и учителя, бывают 
разные. Есть программист от 
Бога, а  бывает человек что-то 
выучил, что-то умеет, но ничего 
великого он не сделает. Вот у нас 
была Галина Александровна 
Дроздова, программист от Бога. 
С ней работать было одно удо-
вольствие. Она понимала тебя 
с  полуслова, постоянно что-то 
придумывала. Она сама писала 
алгоритм и сама его реализовы-
вала. У нас программистов мно-
го было, но она выбивалась из 
общего числа.

«Есть кодировщик, а есть про-
граммист. Программист — это 
творческая профессия», — под-
держал Александр Романович.

Окончание на стр. 4

В гидропарке
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«Еще у нас был и. о. начальни-
ка отдела Павел Владимирович 
Громов, — вспомнила Надежда 
Борисовна. — Он был настоль-
ко хороший программист, что 
и  сейчас его «досовские» про-
граммы открываешь и  сразу 
понятно, что это Паша Громов 
писал. У него был свой стиль, он 
писал комментарии буквально 
к каждой строке: «Это для того, 
то — для сего, это не знаю для 
чего, но без него не работает».

И. И.  Сучкова добавила, что 
программисты — это особенные 
люди, потому что они и дома ду-
мают про работу, как то или это 
лучше реализовать.

«Существует масса методов 
в  программировании. Нужно 
подумать как программу реа-
лизовать наилучшим образом, 
чтобы быстродействие было, 
чтобы и  после тебя кто-то су-

мел подправить, и  чтобы дан-
ные не потерялись, — сказала 
Н. Б. Бондарь. — Даже интерфейс 

надо продумать так, чтобы все 
было удобно, визуально хорошо 
воспринималось, так что и вкус 

должен быть, и даже дизайнер-
ские способности».

«К тому же, постоянно возни-
кают нетривиальные задачи, на-
до подумать как их реализовать, 
как увязать со всем целым, с си-
стемой, — добавил А. Р.  Мель-
ничок. — Программист — это 
не тот, который программиру-
ет, а  тот, у  кого эти програм-
мы работают. Кроме того про-
граммист, который работает на 
предприятии, еще должен знать 
ту сферу, область, в которой он 
работает. Эту задачу мы решаем 
за счет того, что у нас есть отдел 
автоматизации».

Этих интересных творческих 
людей объединяет не только 
место работы. Коллектив управ-
ления ездит на вылазки, на экс-
курсии в другие города (в Запо-
рожье, Полтаву, Опошню), ходит 
в театры с семьями. А в первую 
пятницу апреля на протяжении 
многих лет они собираются 

в определенном месте в городе, 
чтобы отметить день рождения 
отдела. Приходят все: и те, кто 
трудится сейчас, и те, кто дав-
но уже не работает. Потому что 
сохранились хорошие добрые 
отношения, потому что они так 
же интересны друг другу.

«Коллектив у  нас всегда был 
замечательный, с  тех времен 
и до сих пор, — сказала Надежда 
Борисовна. — Мы всегда стара-
емся куда-то вместе выехать. На 
вылазку берем и жен, и мужей, 
и детишек маленьких, и все нян-
чимся с ними. Свадьбы отмеча-
ем вместе».

Во время беседы возникла за-
мечательная идея: создать му-
зей подразделения информаци-
онных технологий. Мы желаем 
воплотить ее в жизнь и еще раз 
поздравляем с 45-летием!

Подготовила Марина ГРИНЕНКО,  
газета «Фэдовец»

А. Р. Мельничок: «Программист — это не тот, кто пишет программы, 
а тот, у кого они работают»

В ДОК «Антей» ДП «Антонов» відбулись галузеві змагання 
з мініфутболу

Встреча сотрудников. 2019 год

З ініціативи спортивної комісії 
профспілкового комітету ПО ПАУ на 
ДП «Антонов» на базі ДОК «Антей» 
підприємства було проведено Другий 
Кубок з мініфутболу.

У часть у  змаганнях взяли 
чотири збірні команди 
підприємств галузі і  їх-

ніх партнерів: ДП «Антонов» 
(команда головного підприєм-
ства), ДП «Антонов»-2 (команда 
«Антонов- Агро»), ДП «Завод 410 
ЦА» та Державіаслужби України.

Відкриваючи змагання, го-
лова ПО ПАУ на ДП «Антонов»  
Віктор Гуска і  віцепрезидент 
ДП «Антонов», член ЦК ПАУ  
Віктор Семенцов зазначили, 
що ці змагання за Кубок ПАУ 
відбуваються на полі ДОК «Ан-
тей» вже другий рік поспіль 
і  стали гарною традицією, яка 
буде продовжена і в майбутньо-
му. Вони побажали учасникам 
змагань гарної гри і перемог.

Організатори змагань підій-
шли до питання проведення 
турніру з високою відповідаль-
ністю — було забезпечено чер-
гування медичних працівників 
на випадок травмування фут-
болістів або інших непередбачу-
ваних ситуацій. Також у період 
між змаганнями учасники і го-
сті могли скористатися кавою- 
брейк для перепочинку та друж-
нього спілкування.

Першими зіграли матч ко-
манди ДП «Антонов» і  Дер-
жавіаслужби. Буквально з  пер-
ших хвилин господарі поля — 
команда ДП «Антонов — задала 

тон грі, не даючи жодного шансу 
суперникам. Матч завершився 
рахунком 9:1. Що ж, команда 
Державіаслужби явно недооці-

нила господарів поля. Хлопцям 
доведеться наполегливо трену-
ватися, щоб спробувати у  на-
ступному році відігратися.

Другий матч команда анто-
новців зіграла з  працівниками 
ДП «Завод 410 ЦА». Останні ви-
явилися значно сильнішими су-

перниками, ніж попередні. Але 
незважаючи на це, антоновці 
змогли здобуту перемогу і у них, 
завершивши матч з рахунком 4:2.

Останній матч був не менш 
цікавим і емоційним, адже ан-
тоновці змагалися між собою — 
команда головного підприєм-
ства і  «Антонов- Агро». Попри 
прагнення до перемоги у обох 
команд, все ж таки досвід вия-
вився на стороні команди голов-
ного підприємства, яка завер-
шила матч з рахунком 6:2.

Таким чином за результатами 
змагань переможцями Другого 
Кубку стала команда ДП «Анто-
нов», друге місце посіла коман-
да ДП «Завод 410 ЦА», третє міс-
це — команда ДП «Антонов»-2, 
а  почесне четверте — збірна 
Державіаслужби.

Кращим голкіпером турніру 
було визнано М.  Кальбенка, 
ДП  «Антонов», а кращим бом-
бардиром А. Зимакіна, ДП «За-
вод 410 ЦА».

Висловлюємо подяку всім 
керівникам підприємств і проф-
спілковим організаціям, які на-
правили свої команди на ці зма-
гання, спорторганізаторам, які 
доклали максимум зусиль для 
підготовки команд, і,  звісно — 
організаторам, представникам 
адміністрації ДП «Антонов» 
в  особі Віктора Семенцова 
і  Олександра Педоса і  голові 
ПО ПАУ на ДП «Антонов» Вікто-
ру Гусці та всьому складу спор-
тивної комісії профкому.

Олександр ПАЛІЙ

Ігровий момент 
під час матчу 
між командою 
ДП «Антонов» 
і командою 
Державіаслужби

Переможець і володар Кубка ПАУ з мініфутболу — команда ДП «Антонов»

Голова ПО ПАУ на ДП «Антонов» 
Віктор Гуска і віцепрезидент 
ДП «Антонов» Віктор Семенцов 
відкривають змагання


