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12 червня п. р. відбулось 
чергове засідання 
Пре зидії Централь-

ного Ко мітету Профспілки 
авіа будівників України.

Вів засідання Голова Проф
спілки Ярема Жугаєвич. Були 
присутні члени Президії ЦК 
ПАУ, голови та заступники 
голів ПО ПАУ.

Під час засідання Президії ЦК 
ПАУ були розглянуті та прийня
ті відповідні рішення з низки 
питань: щодо підсумків про
ведення XVІІІ Всеукраїнської 
спартакіади авіабудівників та 
підготовку до участі збірної 
команди ПАУ у ХХІV Всеукраїн
ській міжгалузевій спартакіаді 
трудящих промислової сфери 
та транспорту; щодо соціально 
економічної ситуації в галузі та 
дії соціальних партнерів; щодо 
звернення авіабудівників до 
Президента України (ознайо
митися з ним можна на сайті 
ПАУ — ред.); про досвід підго
товки підприємств галузі до 
корпоратизації, в т. ч. збережен
ня соціальної сфери. Учасники 
засідання також затвердили 
постанови Президії ЦК ПАУ, 
прийняті шляхом опитуваль
ного голосування у попередній 
період. 

Відбулось чергове 
засідання Президії 
ЦК ПАУ

ДП «Антонов» восени підпише контракт з МВС України 
на виготовлення 13 літаків АН-178

Вітання з Днем підприємства — ДП «ЗАВОД 410 ЦА»

Я к повідомляє пресслужба 
ДК «Укроборонпром», ДП 
«Антонов отримає замов

лення на виробництво літаків 
Ан178 для потреб Державної 
служби з надзвичайних ситуа
цій та Національної гвардії. Є 
домовленість про підписання 
відповідного контракту восени 
2019 року.

Про це у  рамках 53го Paris 
Air Show 2019 Le Bourget зая
вив міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков. За його 
словами, попередньо досягнуто 
угоду про збирання на ДП «Ан
тонов» 13 машин.

Раніше, в січні п.р., керівник 
МВС, перебуваючи на ХДАВП, 
зазначив, що МВС розглядає 
питання реалізації програми 
придбаня авіаційної техніки 
вітчизняного виробництва.

За словами президента ДП «Ан
тонов» Олександра Донця, ідеть
ся про завершення проектування 
та сертифікацію транспортного 
літака Ан178. Літак повинен 
бути оснащений українським, 
американським та європейським 
обладнанням. За його розрахун
ками, перший літак може бути 
виготовлено за дватри роки.

Генеральний директор ДК 
«Укроборонпром» Павло Букін 

наголосив, що виробництво 
літаків для внутрішнього спо-
живача — ключова умова від-
новлення в Україні серійного 
виробництва.

«Перший маркер, який ціка
вить міжнародних партнерів, 

готових інвестувати в українсь
ке авіабудування — наявність 
цих літаків у  національних 
експлуатантів, зокрема — ЗСУ, 
МВС, ДСНСУ. Його дотримання 
є перепусткою на міжнародний 
ринок. В усьому світі авіабуду

вання вважається інноваційним 
пріоритетом. Ми упевнені, що 
після успішної реалізації кон
тракту з МВС позиції України на 
зовнішньому ринку стануть ва
гомішими», — підкреслив Павло 
Букін.

Шановні колеги!

Адміністрація та ПО ПАУ на 
ДП «ЗАВОД 410 ЦА» щиро віта
ють Вас з черговою річницею за
снування нашого Підприємства!

Розпочавши свою історію у да
лекому 1948 році, наше підпри
ємство протягом багатьох років 
постійного розвитку стало про
відною авіаційною ремонтною 
базою для вітчизняної авіації.

Завдяки професіоналізму і ви
сокому інтелектуальному потен
ціалу фахівців, потужній вироб
ничій базі, сучасному обладнан
ню та передовим технологіям ми 
залишаємось лідерами в авіацій
ній галузі.

Сьогодні ДП «ЗАВОД 410 ЦА» є 
ефективним авіаремонтним під
приємством, яке виконує завдан
ня не тільки з  обслуговування, 
ремонту та модернізації літаків 
типу Ан, а й продовжує реаліза
цію найсміливіших кроків в бік 
розвитку підприємства. Так, ми 
вже розпочали освоєння послуг 

з ремонту та технічного обслу
говування сучасної авіаційної 
техніки іноземних виробників.

Тож у цей святковий день ба
жаємо Вам міцного здоров’я, 
благополуччя, творчої наснаги 
та оптимізму. Щоб вдача та пра
целюбність завжди вінчали всі 

починання в ім’я розвитку, про
цвітання та зміцнення незалеж
ності України! Нехай щедро сі
ється добром і достатком життє
ва нива, наповнюється радістю 
сьогодення, вагомими будуть 
здобутки. Зичимо, щоб у ваших 
родинах завжди панували злаго

да та сімейний затишок, а біди й 
печалі оминали родинну оселю!

З повагою
Генеральний директор  

ДП «ЗАВОД 410 ЦА» В. Ганькевич
Голова ПО ПАУ  

на ДП «ЗАВОД 410 ЦА» І. Лукашевич

12 червня 2019 року 
Президент України 
Володимир Зеленський 
своїм Указом № 402/2019 
призначив Айвараса 
Абромавичуса на посаду 
члена Наглядової ради 
ДК «Укроборонпром» 
у зв’язку із закінченням 
повноважень деяких 
членів Наглядової ради 
концерну. Нагадаємо, 
що в Україні Айварас 
Абромавичус став відомим 
коли посів посаду Міністра 
економічного розвитку 
і торгівлі України в Уряді 
Арсенія Яценюка.

КАДРОВІ  
ПРИЗНАЧЕННЯ
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В. Богуслаев: «Я иду в депутаты, чтобы дети в 77 округе 
и дальше чувствовали заботу о себе!»

АО «Мотор Сич» 
планирует 
разработать 
тяжелый вертолет

В четверг, 23 мая, состоялось торжественное открытие двух современных спортивных залов в Запорожской общеобразовательной школе № 4.

Н а праздничное мероприя
тие пригласили гостей: на
родного депутата Украины 

Вячеслава Богуслаева, заместите
ля городского головы Запорожья 
Анатолия Пустоварова, председа
теля Шевченковской райадмини
страции Федора Маера, началь
ника территориального отдела 
образования Шевченковского 
района Наталью Перепелицу, де
путатов запорожского городского 
и областного советов от фракции 
«Новая политика», представи
телей директорского корпуса 
АО «МОТОР СИЧ» — всех тех, кто 
помогал исполнить детскую меч
ту. Теперь уроки физкультуры бу
дут проходить в спортивных за
лах европейского уровня, а после 
занятий ребята смогут привести 
себя в порядок в комфортных ду
шевых и раздевалках.

—  Школа была построена 
в 1961 году, и к настоящему вре
мени ее спортзалы не соответ

ствовали требованиям безопас
ности и  современным нормам 
проведения школьных занятий 
физкультурой.

Инициатива создать достой
ные условия для укрепления 
здоровья и  развития физиче
ских данных школьников при
надлежит народному депутату 

Украины, Герою Украины Вя
чеславу Богуслаеву. Все работы 
по реконструкции помещений 
и  оснащению их новым необ
ходимым оборудованием были 
выполнены за счет субвенцион
ных средств, выделенных В. Бо
гуслаеву на его избирательный 
округ, и  при финансовой под

держке городской власти, — от
метила и. о. директора ООШ № 4 
Оксана Гаркуша.

Вячеслав Александрович по
здравил педколлектив школы, 
учеников и их родителей с дол
гожданным событием, пожелал 
им заниматься спортом, хорошо 
учиться и пригласил после полу

чения образования на предпри
ятие МОТОР СИЧ, где высоко 
ценят молодых квалифициро
ванных специалистов.

Он также рассказал, что 
недавно Верховная Рада при
няла закон о  том, что выборы 
будут проходить как по мажо
ритарному принципу (депутат 
от округа), так и по партийным 
спискам. Это даст возможность 
народным избранникам и даль
ше развивать территории, по
могать учебным заведениям, 
учреждениям здравоохранения, 
своим избирателям в решении 
наболевших проблем. Вячеслав 
Богуслаев сообщил, что намерен 
снова идти на выборы в Верхов
ную Раду, чтобы дети, да и  не 
только дети, в 77 округе и даль
ше чувствовали заботу о себе.

Лариса ДУДЕК.  
Фото Александра ГЮЛЬНАЗАРЯНА. 

Газета «Мотор Сич» 

АО «Мотор Сич» планирует 
разработать большой 
грузовой вертолет, спо

собный поднимать 16 тонн или 
перевозить до 36 десантников, 
сообщает Defence Express.

Об этом на крупнейшем меж
дународном авиакосмическом 
салоне Paris Air Show2019 в Ле 
Бурже во Франции, рассказал 
журналистам Вячеслав Богуслаев.

«Мы идем в другую нишу. Мы 
не хотим конкурировать там, 
где уже есть традиции. Наш 
вертолет будет поднимать не 
10 тонн, и не 13 тонн, а 16 тонн. 
Он будет перевозить не 18–20 
десантников, а 32–36», — отме
тил Вячеслав Богуслаев.

Такие параметры значительно 
превышают возможности вер
толетов Ми8 / Ми17 советско
го и  российского производства 
(максимальная взлетная мас
са — 12–13 тонн, пассажировме
стимость 24–27 десантников) 
и  французских машин Airbus 
Helicopters H225 Super Puma 
(максимальная взлетная мас
са — 11,5 тонн, пассажировмести
мость до 29 десантников).

Ранее сообщалось, что «Мо
тор Сич» планирует увеличение 
максимальной взлетной массы 
собственной модификации вер
толета МСБ8 до 15  тонн, для 
чего количество лопастей будет 
увеличено до 6 и  разработана 
новая втулка несущего винта. 
Разработчики ожидают увели
чения грузоподъемности та
кой машины до 5000 кг внутри 
грузо пассажирской кабины и до 
6000 кг на внешней подвеске.

ГАНДБОЛ

Сборная Украины — участник Евро-2020

Зустріч з колективом ДАХК «Артем»

Несмотря на две неудачи 
в последних отборочных играх 
национальная гандбольная 
команда нашей страны пробилась 
в финальную часть европейского 
турнира.

14 июня в киевском Двор
це спорта дружина Сер
гея Бебешко, в которую 

вошли ведущие игроки «Мото
ра» — подопечные Николая Сте
панца, сыграла с чемпионами 
мира — сборной Дании. Наши 
ребята достойно выглядели на 
площадке с  именитым сопер
ником. Благодаря надежной 
игре в воротах Геннадия Комка 
они сумели победить в первом 
тайме со счетом 15:14. Во вто
рой половине встречи разы
грался Евгений Буйненко, кото
рый забросил очень важные че
тыре мяча. Но более сыгранные 
и опытные датчане в середине 
второго тайма переломили ход 
игры в свою пользу и вырвали 
победу — 33:30. Украинцы отда
ли все силы, стремясь добиться 

положительного результата. 
Чтобы поддержать сборную 
Украины, основу которой со
ставляли гандболисты запорож
ского «Мотора», руководство 
предприятия МОТОР СИЧ вы
делило автобус для болельщи
ков. И наш фансектор был са
мым активным на протяжении 
всего матча. После финального 

свистка игроки и тренеры по
благодарили запорожских по
клонников гандбола.

Через два дня, 16 июня, в Подго
рице наша сборная в ослабленном 
составе (отдельные игроки нака
нуне получили травмы), к сожа
лению, уступила черногорцам — 
21:27. Но когда стали известны 
итоги всех отборочных матчей, 

выяснилось, что гандбольная ко
манда Украины стала участником 
Евро2020 как одна из четырех 
лучших команд, занявших тре
тьи места в восьми отборочных 
группах. Впервые за 10 лет мы сы
граем на таком крупном турнире!

Сергей КОТЛЯР,  
газета «Мотор Сич»

12 червня відбулася перша 
зустріч президента — 
голови правління ДАХК 

«Артем» Марини Грищенко — 
першої жінки керівника оборон
ного підприємства з трудовим 
колективом підприємства.

Ця зустріч викликала велику 
зацікавленість — це підтверджує 
заповнена актова зала в  500 
місць — всім працівникам хоті
лося почути про плани прези
дента компанії щодо вирішення 
проблемних питань та напрямів 
стратегії розвитку підприємства. 

Марина Грищенко була тепло зу
стрінута трудовим колективом 
підприємства.

Сама зустріч відбулася у формі 
ділової і в той же час невимуше
ної бесіди про теперішній стан 
підприємства. Працівники зада
вали свої питання і отримували 
відповіді на них. Під час зустрічі 
керівництво компанії озвучило 
наступні ключові тези:

—  планується оптимізація 
апарату управління компанії;

—  заробітна плата буде зро
стати та обраховуватись за ре

зультатами фактичного вико
нання замовлень;

—  заплановане скасування 
дублюючих функцій і повнова
жень в різних підрозділах;

—  планується переглянути 
посадові інструкції працівни
ків;

— реалізується план імпорто
заміщення.

Також президент компанії 
наголосила, що свою довіру до 
трудового колективу компанії 
буде заслуговувати тим, що 
виконуватиме обіцяне та о б

ґрунтовуватиме свої рішення. 
Марина Грищенко пообіцяла, 
що такі зустрічі з трудовим ко
лективом стануть регулярними.

Голова ПО ПАУ на ДАХК «Ар
тем», заступник Голови ПАУ по 
м. Києву  О. Кельїн від імені 
профактиву подарував М. Гри-
щенко книгу М. Черниша  
«Д иректор» про В. І. Власова — 
керівника заводу ім. Артема 
в  1943–1974 рр.

За інформацією профкому  
ПО ПАУ на ДАХК «Артем»
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На ДП «КАЗ» ухвалено новий колективний договір
7 червня 2019 року на ДП 

«Красилівський агрегат
ний завод» відбулася кон

ференція трудового колективу, 
яка підсумувала підсумки вико
нання зобов’язань колективного 
договору 2016–2018 р р., та ухва
лила новий колективний дого
вір на 2019–2021 роки.

Як відзначалося на конферен
ції, її проведенню передувала 
значна робота комісії з питань 
укладання колективного дого
вору адміністрації та профспіл
кового комітету. Внаслідок цієї 
роботи були досягнуті компро
міси з підписання колективного 
договору.

На конференції відзначалося, 
що сторони виконали прийняті 
зобов’язання протягом трьох ро
ків. Завдяки виконаним зобов’я
занням та заходам колективного 
договору протягом трьох років, 
покращені умови праці більше 
120 працівникам підприємства 
(побудовані роздягальні для ме
ханозварювального цеху, душові 
і умивальники на зварювальній 
дільниці, змонтована підвісна 
стеля та перекритий дах над 

столярною дільницею, капі
тально відремонтовані адмін
приміщення енергомеханічної 
служби тощо). Працівники пов
ністю забезпечені спецодягом 
та спецвзуттям. Заробітна плата 

зросла за три роки майже у два 
рази з 6096 грн. у 2016 році — до 
10190 грн. у 2018 році.

Колективним договором на 
2019–2021 р р. передбачено по
дальший розвиток підприєм

ства, ефективності виробництва, 
посилення соціального захисту 
працівників, покращення умов 
і оплати праці.

Колдоговір передбачає що
річне підвищення зарплати на 
20%. В  колективному договорі 
встановлено мінімальну тариф
ну ставку робітника першого 
розряду найнижчої сітки в роз
мірі 150% до прожиткового мі
німуму для працездатної особи. 
При цьому мінімальні тарифні 
ставки для робітників інших 
розрядів встановлені із додер
жанням міжрозрядних співвід
ношень, що відповідає Галузевій 
Угоди авіаційної промисловості 
України на 2019–2021 р р.

У своєму виступі директор за
воду Олександр Феодосійович 
Процюк детально проаналізу
вав досягнення колективу у 2018 
році та зупинився на перспекти
вах роботи підприємства у 2019 
році, освоєнню нових виробів, 
в яких він бачить майбутнє за
воду. Це вироби військового та 
спеціального призначення, та
кож нарощування обсягів ТНС, 
та постачання продукції заводу 

до ближнього та дальнього зару
біжжя.

Особливу увагу Олександр 
Феодосійович зосередив на 
питаннях заробітної плати, її 
зростання, покращення умов 
працюючих, росту продуктив
ності праці, якості продукції, 
що випускається, її конкуренто
спроможності.

Голова профкому Микола Га-
лиш у своєму виступі проінфор
мував присутніх, що за основу 
колективного договору на 2019–
2021 роки прийнято колдоговір, 
який діяв у 2016–2018 роках, зу
пинився на змінах, які внесені 
до колективного договору на 
2019–2021 р р., та на розвитку 
соціального діалогу. Він зазна
чив, що це процес, який визна
чає та зближує позиції сторін 
соціального діалогу, досягнення 
соціальних домовленостей та 
прийняття узгоджених рішень, 
які представляють інтереси ад
міністрації та працівників під
приємства.

Голова ПО ПАУ на ДП «КАЗ»  
Микола ГАЛИШ

Профспілковий актив ДП «ДержККБ «ЛУЧ» щорічно відзначає День вишиванки. На підприємстві вже стало 
традицією приходити на роботу в цей день в вишиванках. Працівники прийшли одягнені у квітучі народні 
блузи, (більшість вишиванок виготовлені власноруч, в піднесеному настрої) усміхнені, адже у вишиванках 
закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів.

Трудовий колектив ДП «ДержККБ «ЛУЧ» багатий на таланти

На Державному підприємстві 
ДержККБ «ЛУЧ» продовжено 
знайомство колективу з творчістю 
своїх працівників. Організована 
виставка картин на тему: «ВЕСНА 
ІДЕ — КРАСУ НЕСЕ». Працівники 
захоплюються картинами наших 
майстринь, бо вони дарують 
чудовий настрій та робоче і творче 
натхнення. Організувала виставку 
член профкому Лаптієва Т.  Г.

На нашем заводе широко 
распространено донор
ство благодаря заводскому 

обществу Красного Креста во 
главе с Ольгой Викторовной 
Кудиновой. Она очень вовлече
на в свою волонтерскую работу, 
постоянно поддерживает связь 
Дорожной клинической боль
ницей, в которой сдает кровь 
и где стала уже без преувеличе
ния родным человеком.

Заводчане сдают кровь 
в различных пунктах забора 
крови нашего города, после 
чего их кровь, как и кровь всех 
доноров Харькова, попадает 
в Центр переливания крови. 
Там наши фэдовцы доноры 
внесены в базу, к которой 
прибегают каждый раз в случае 
нехватки крови при спасении 

человеческой жизни. Они не 
раз откликались на просьбы 
о помощи в предоставлении 
крови совершенно посторон
них им людей. «Мы всегда 
стараемся помочь, даже если 
о спасении просят незнакомые 
люди. Часто помогали детям, 
попавшим в беду, по просьбам 
их родителей. Также помогаем 
людям, которые ищут доноров 
через интернет, по радио и т. д. 
Сдаем кровь по просьбам во
лонтеров. Наши доноры всегда 
идут на помощь!» — рассказы
вает Ольга Викторовна. Она 
с радостью отметила, что в по
следнее время много молодежи 
нашего завода приобщаются 
к донорству.

Окончание читайте на стр. 4

«Ваша кровь спасла жизнь»
Такое трогательное сообщение приходит нашим заводчанам- 
донорам (ГП «ХМЗ «ФЭД»), которые регулярно сдают 
свою кровь, и тем самым дарят кому-то жизнь. Ведь слово 
«донор» в переводе с латинского означает «дарить». Именно 
их добрым и жизненно важным поступкам посвящен 
Всемирный день донора, который во всем мире отмечают 
14 июня. Это день людей, которые небезразличны к чужому 
горю, которые призваны решать тяжелый вопрос — вопрос 
жизни и смерти человека, попавшего в беду.

Директор ДП «КАЗ» Олександр Процюк і голова ПО ПАУ на ДП «КАЗ»  
Микола Галиш під час підписання колективного договору підприємства
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Змагання зі спортивної риболовлі 
на базі «Антонов-Агро»

Відбулась ХVІІІ Всеукраїнська 
спартакіада авіабудівників
В період з 10 по 14 червня 

п. р. на базі відпочинку 
«Парадіз» у с. Коблеве 

Миколаївської області відбулась 
ХVІІІ Все українська спартакіада 
авіа будівників. У Спартакіаді 
участь взяли 11 команд 
представників підприємств 
авіабудівної галузі, а саме: ДП 
«Івченко Прогрес», ДП «ХМЗ 
«ФЕД», ДП «Новатор», ДП «Ан
тонов» 1, ДП «Антонов» 2, ДАХК 
«Артем», ДП «ДержККБ «Луч», 
ДП «Спецоборонмаш», ДП «ЗА
ВОД 410 ЦА», ПАТ «НТК «Елек
тронприлад», ДП «ЖМЗ «Візар».

Учасники змагань показали 
достойні результати. У загаль
нокомандному заліку I місце 
отримала команда Держав
ного підприємства «Івченко 

Прогрес», II місце — команда 
Державного підприємства 
«Антонов2», III місце — коман
да Державного підприємства 

«Антонов1». З результатами 
змагань і детальним фоторе
портажем можна ознайомитися 
на сайті ПАУ. 

Місце Назва команди ПІБ Підрозділ Вага, гр

1 Big Fish
Пригода С. І. КВ-3

1260
Комаренко О. С. КВ-3

2 Бріз
Даниленко О. Г. Цех-20

1050
Даниленко О. М. Цех-20

3 Чайка
Габітов О. Р. Цех-39

733
Мороз А. П. Цех-39

КОМАНДНИЙ ЗАЛІК

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Місце Назва команди ПІБ Підрозділ Вага, гр

1 Big Fish Комаренко О. С. КВ-3 1260

2 Чайка Габітов О. Р. Цех-39 733

3 Бріз Даниленко О. М. Цех-20 640

Співголова Оргкомітету Всеукраїнської спратакіади авіабудівників, Президент 
Асоціації «Укравіапром» Віктор Попов виступає перед учасниками спартакіади

Окончание. Начало на стр. 3

Очень интересным является 
тот факт, что кроме положи
тельных эмоций и удовлетво
ренности от оказания помощи 
людям, донор также получает 
обновленный организм! При 
сдаче крови в организме чело
века образуются новые антите
ла и человек менее подвержен 
различным заболеваниям, 
т. е. повышается иммунитет. 
Снижается риск сердечно 
сосудистых заболеваний. Улуч
шается самочувствие у людей 
с высоким давлением.

Еще одним преимуществом 
донорства является наличие 
определенных льгот. Например, 
в день сдачи крови работник, 
сдавший кровь, освобождает
ся от работы на предприятии 
с сохранением за ним среднего 
заработка. После каждого дня 
сдачи крови донору предо
ставляется дополнительный 
день отдыха с сохранением за 
ним среднего заработка. По 
желанию этот день может быть 
присоединен к ежегодному от
пуску или использован в другое 
время на протяжении года.

Для доноров, систематически 
сдающих кровь или ее компо
ненты количество льгот увели
чивается. Например, донорам, 
которые на протяжении года 
бесплатно сдали кровь или ее 
компоненты в суммарном коли
честве равном двум максималь
но допустимым дозам (450 мл.), 
помощь по временной нетрудо
способности в связи с болезнью 
выплачивается в размере 100% 
от средней заработной платы 
донора независимо от стажа 
работы. Такая льгота предо
ставляется на протяжении года 
после дня сдачи крови или ее 
компонентов. 

Также на протяжении года 
после сдачи крови или ее 
компонентов доноры име
ют право на внеочередное 
приобретение путевки для 
санаторно курортного лечения 
и на первоочередное лечение 
в государственных медицин
ских учреждениях.

Льготы для почетных доно
ров, сдавших 40 раз макси
мальную дозу крови (450 мл.) 
или 60 раз максимальную дозу 
плазмы (600 мл.) включают 
в себя: бесплатное внеоче
редное зубопротезирование 
с использованием недрагоцен
ных металлов, льготное приоб
ретение лекарств, бесплатное 
обеспечение донорской крови 
и ее препаратами, необходи
мыми для их личного лечения, 
внеочередное обеспечение 
протезами и другими протезно 
ортопедическими изделиями, 
использование очередного 
ежегодного оплачиваемого от
пуска в удобное для них время, 
получение надбавки к пенсии 
по возрасту в размере 10% от 

утвержденного прожиточного 
минимума.

На нашем предприятии при 
условии сдачи крови пять раз 
в течение трех лет, работник 
может пойти в отпуск в удоб
ное для него время.

Вот уже несколько лет на заво
де по случаю Дня донора руко
водство совместно с профкомом 
поздравляют наших почетных 
доноров по средствам приказа 
о поощрении. Как говорится, ге
роев надо знать в лицо, поэтому 
с удовольствием перечисляем 
почетных доноров ГП «ХМЗ 
«ФЭД»: О.В Кудинова (20 цех), 
Н. В. Клячко (ОУК), А. Ю. Ло
пай (11 цех), С. И. Кузич (ИП), 
Р. В. Петрова (МП), М. И. Соро
квашин (12 цех), Л. Н. Топоркова 
(20 цех), Т. П. Сержова (11 цех). 
Доноры завода: Г. В. Ракитян
ский (20 цех), В. Н. Крылов 
(20 цех), А. С. Супрун (20 цех), 
О. М. Свид ло (20 цех), С. Т. Сиг
наевская (ОТК), С. Ю. Кашин 
(ИП), В. Т. Диденко (ИП), 
М. И. Синица (16 цех), А. Л. Па
сечник (16 цех), Е. А. Мотовилов 
(16 цех), М. С. Выходцев (16 цех), 
А. Ю. Дмитров (16 цех), С. И. Кот
ляр (16 цех), В. М. Сулева (16 
цех), О. М. Павленко (12 цех), 
В. В. Задоя (12 цех), М. И. По
номарев (ИП), О. В. Гордиенко 
(ОГК), А. О. Сергеева (ОЭИН), 
Н. В. Ильченко (ОЭИН), Р. В. Мар
тынов (ОЭИН), Н. М. Евтушенко 
(ОГК), Е. А. Сухоребрая  
(УКСиВЭД), Г. М. Нижник (ОТК), 
В. В. Гальцев (12 цех).

В качестве справки хотим 
отметить, что сдавать кровь 
можно 5 раз на протяжении 
года с интервалом в два месяца. 
Донором может стать здоровый 
человек не моложе 18 лет и не 
старше 60 лет. По врачебному 
заключению у него не долж
но быть противопоказаний 
к донорству, а кровь должна 
быть безопасна, поэтому перед 
каждой сдачей крови донор 
проходит тщательное медицин
ское обследование. Т.о. будущий 
донор имеет возможность прой
ти бесплатное медицинское 
обследование на ВИЧ, гепатит 
В и С, сифилис. Если Вы стали 
донором, можете быть увере
ны — Вы абсолютно здоровы.

Дорогие доноры нашего 
завода, настоящие и будущие, 
от всей души поздравляем вас 
с вашим праздником — Все
мирным днем донора! Желаем 
вам добра, радости, осущест
вления желаний и надежд — 
собственно того, что вы сами 
дарите людям, которым помо
гаете в трудную минуту, кото
рым ваша кровь спасла жизнь!

Ольга ГЛАЗНЕВА,  
газета «Федовец».

Использована информация, 
предоставленная председателем

заводского общества Красного 
Креста О.  В. КУДИНОВОЙ

«Ваша кровь спасла жизнь»

З гідно плану графіку робо
ти профкому ПО ПАУ на ДП 
«АНТОНОВ» 01.06.2019 г. на 

базі філії «Антонов Агро» були 
проведені змагання серед членів 
ПО ПАУ на ДП «Антонов» зі спор
тивної риболовлі. Хочеться зазна
чити, що вказані змагання прово
дяться молодіжною комісією тре
тій рік поспіль, і з кожним роком 
кількість заяв на участь зростає.

Всього у змаганні взяло участь 
23 команди (46 осіб).

Відкривали змагання голова 
профкому ПО ПАУ на ДП «Анто
нов» Гуска  В. П., віцепрезидент 
(з інфраструктури) Семенцов В. Ф. 
та директор «Антонов Агро» Сту-
перський  М. М.  Від імені ПАУ 
учасників привітав Голова Проф
спілки Жугаєвич Я.В. Серед по
чесних учасників змагання були  
Голова ФПУ  Осовий Г.В. та пра
цівники ВА ЦК ПАУ Ліщин-
ський С.М. та Поляков Д.М.

Цього року риба в Верхньому 
озері виявилася примхливою. 
Наші спортсмени робили все 
можливе аби спіймати свій тро
фей. Однак риба не поступилася. 
А це означає, що наступного року 
потрібно брати реванш.

Хоча цьогоріч улови скромні 
(сумарна вага спійманої риби — 
5 239 гр. порівняно з минулим ро
ком 33 208 гр.), та все ж нагороди 
знайшли своїх переможців.

Переможці змагань були наго
роджені медалями та Диплома
ми. За гарною традицією після 
нагородження всіх учасників зма
гань пригощали рибною юшкою 
та кулішем.

Бажаємо нашим спортсменам 
трофейних уловів та чекаємо 
в наступному році на змаганнях.

Комісія профкому ПО ПАУ  
на ДП «Антонов» по роботі з молоддю


