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30  серпня п. р. Айварас Аброма
вичус призначений генеральним  
д иректором ДК «Укроборонпром».

Народився 21  січня 1976 у  Віль-
нюсі. Тривалий час проживав у Естонії, 
Швеції, США. 1988 р. став чемпіоном 
СРСР з  баскетболу у  складі дитячої 
збірної Литви.

1993 р. переїхав до Естонії для 
вступу до Міжнародного університету 
«Конкордія» — першої в колишньому 
СРСР приватної бізнес- школи. Перший 
рік навчання оплатив Фонд Джорджа 
Сороса. У подальшому навчався без-
коштовно, тому що тренував жіночу 
та чоловічу баскетбольні команди 
університету. Навчався в  цьому  ж 
університеті в штаті Вісконсин (США). 
Здобув ступінь бакалавра міжна-
родного бізнесу. Вільно розмовляє 
україн ською, англійською, литовською 
і російською мовами.

Після Революції Гідності в Україні 
Айварас був запрошений на поса-
ду Міністра економічного розвитку 
і  торгівлі України. До призначення 
на посаду генерального директора 
ДК «Укроборонпром» очолював його 
наглядову раду. 

КАДРОВІ  
ПРИЗНАЧЕННЯ

Зустріч з Місією МВФ

Зберегти соціальну сферу під час корпоратизації —  
пріоритетне завдання

Міністерство освіти 
і науки України 
утворило Наглядову 
раду ХАІ

Н а початку зустрічі голова 
місії МВФ в Україні Рон ван 
Роден проінформував про 

плани і дії місії МВФ в Україні.
З боку ФПУ виступив заступ-

ник Голови, Перший заступник 
Голови СПО об’єднань профспі-
лок Олександр Шубін. У своїй 
промові він заявив, що Проф-
спілки не тільки очікують нала-
годження повноцінного і ефек-
тивного соціального діалогу з 
урядом, але і роблять для цього 
конкретні конструктивні кроки.

Від Профспілки авіабудівників 
України в  зустрічі взяв участь 
та виступив в  ході обговорен-
ня Голова Профспілки Ярема  
Ж угаєвич.

Він відмітив, що на жаль, пред-
ставники попередньої влади не 
поспішали виконувати пози-
тивні рекомендації різних між-
народних організацій. А  тому 
Ярема Жугаєвич запропонував 
долучати профспілки, як учас-
ників соціального діалогу, до 
контролю за виконанням таких 
рекомендацій та за цільовим ви-
користанням коштів МВФ, отри-
маних Україною.

Він зазначив, що при попе-
редній владі кошти, які надава-
лися міжнародними фінансови-
ми організаціями, не інвестува-
лися в високотехнологічні галузі. 
Більше того, за бюджетні кошти 

придбавалася зарубіжна продук-
ція, яка може вироблятися і ви-
робляється в Україні, зокрема бу-
ли закуплені вживані французькі 
вертольоти та турецькі безпілот-
ні літальні апарати.

Ярема Жугаєвич відмітив, що 
українці по праву заслуговують на 
участь у міжнародному розподі-
лі ринку праці і є сподівання, що 

при новому Президентові, гро-
мадяни України повернуться на 
роботу в Україну. Він акцентував 
увагу на дивну ситуацію в країні, 
коли в умовах війни відбувається 
катастрофічне ско рочення кадрів 
в оборонно- про мислових галузях.

Голова місії МВФ в Україні Рон 
ван Роден та постійний пред-
ставник МВФ в  Україні Йості 

Люнгман погодились, що проф-
спілки об’єктивно оцінюють си-
туацію в країні, висловили свою 
підтримку зусиллям профспілок 
щодо захисту прав працівни-
ків, пообіцяли довести до Уряду 
України зміст даної зустрічі, та 
свій висновок, що профспілки 
на ділі є важливими партнерами 
Уряду. 

25 вересня п.  р. відбулася зустріч керівництва Федерації профспілок України, її членських організацій та апарату ФПУ з представниками 
Міжнародного валютного фонду (МВФ).

12 вересня 2019 року на базі ДАХК «Артем» відбулось чергове засідання Правління Організації роботодавців авіаційної 
промисловості м.  Києва. Вів засідання голова ОРАП м. Києва, голова правління ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» — Сергій Маляров. 
Учасників гостинно приймала президент — голова правління ДАХК «Артем» Марина Грищенко.

2 серпня 2019 року Міністер-
ство освіти і науки України 
своїм наказом №  1055 за-

твердило склад Наглядової ради 
престижного в  країні і  в  галузі 
Національного аерокосмічного 
університету імені М. Є.  Жуков-
ського «Харківський авіаційний 
інститут». Текст наказу на сайті 
Міносвіти оприлюднено нещо-
давно на прохання головного ре-
дактора газети «АУ».

Головою Наглядової ради (за 
згодою) призначено Олексан-
дра Донця, президента ДП «Ан-
тонов», секретарем Наглядової 
ради (за згодою) став Олександр 
Поливяний, голова ревізійної 
комісії, заступник начальника 
фінансово- економічного управ-
ління — начальник відділу праці 
та заробітної плати АТ «Мотор 
Січ». Членами Наглядової ради за 
згодою призначені: Олександр 
Антоненко, голова правління 
ПРАТ «ВАЗ», депутат Харківської 
обласної ради; Дмитро Леонов, 
директор ДП «ХМЗ «ФЕД» та інші 
особи.

Бажаємо членам Наглядової 
ради плідної роботи задля під-
вищення престижності авіацій-
них професій в нашій країні. Ми 
пишаємось Вами! 

У часть у засіданні взяли Го-
лова ПАУ Ярема Жугаєвич, 
голова ПО ПАУ у ДАХК «Ар-

тем», заступник Голови ПАУ по 
м. Києву Олександр Кельїн, 
завідувачка відділу правової 
роботи ВА ЦК ПАУ Каріна Пла-
хова, Голова Консультативної 
Ради ООР АПУ, Герой України 
Олександр Качура, керівники 
підприємств галузі.

Одним із пунктів порядку ден-
ного було питання збереження 
об’єктів соціально- культурного 
призначення в процесі корпо-
ратизації.

Обговорюючи дане питання, 
Ярема Жугаєвич наголосив: 
«Ми аналізуємо всі ризики та 
загрози, що можуть негатив-

но вплинути на галузь, трудові 
колективи та окремих праців-
ників, слідкуємо за змінами 

у  нормативній базі щодо по-
рядку корпоратизації, посили-
ли в даному контексті Галузеву 
угоду».

Занепокоєння Профспілки 
викликає можлива ситуація, ко-
ли так звані непрофільні активи 
підприємств, а це, насамперед, 
об’єкти соціальної сфери (гурто-
житки, дитячі оздоровчі закла-
ди, медичні установи тощо) не 
будуть включені до статутного 
капіталу новоствореного акціо-
нерного товариства і, як наслі-
док, їх передадуть у комунальну 
власність.

«Об’єкти соціальної сфери під-
приємств — це надбання трудо-
вих колективів, це недоотрима-
на заробітна плата працівників, 

адже створювались ці об’єкти за 
рахунок прибутку підприємств 
самими працівниками у  віль-
ний від роботи час, — наголосив 
Ярема Жугаєвич, — тому корпо-
ратизація підприємств галузі 
повинна проходити за участі 
Профспілки!»

Про досвід корпоратизації 
поділився голова Правління АТ 
«МЕРИДІАН» ім. С. П. Корольо-
ва В’ячеслав Проценко, який 
підкреслив роль представників 
трудового колективу у процесі 
корпоратизації та їх включення 
до складу відповідної комісії.

Під час засідання були вручені 
свідоцтва про членство в Органі-
зації роботодавців авіаційної 
промисловості міста Києва. 

Марина Грищенко і Сергій Маляров
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ГП «АНТОНОВ»: профком ПАУ всегда поможет!
Часто можно услышать упреки в адрес того или 
иного профсоюзного комитета, мол а что они 
там вообще делают? В чем-то критика бывает 
справедливой, а иногда даже и обидной, осо-
бенно когда это говорится огульно, без попытки 
понять всю сложность работы профсоюзного 
комитета.

У никален и интересен в этом смысле 
опыт проф союзной организации 
ПАУ на ГП «Антонов». Несколько 
лет назад мы писали о радостном 

для многих работников ГП «Антонов» 
событии — сдаче в эксплуатацию домов 
со служебным жильем в пгт Гостомель.

Не обошлось и без проблем. Оформить 
новые дома как обычное жилье ГП «Ан-
тонов» не дали, пришлось им предостав-
лять статус гостиничного комплекса. Ну, 
какая разница как оно называется, глав-
ное, чтобы люди жили в тепле и уюте, не 
правда ли? Так думает нормальный че-
ловек, но не чиновник. В один прекрас-
ный момент Правительство, в  рамках 
реформы налогового законо дательства, 
изменило порядок начисления туристи-
ческого сбора, дав право местным вла-
стям самим устанавливать его размер. Ну 
и поселковый совет Гостомеля увеличил 
размер сбора в десятки раз, до уровня, 
что называется, драконовского.

Жильцы антоновского гостиничного 
комплекса, а это более 400 человек, неза-
медлительно стали обращаться во все 
инстанции, куда только могли. Пришли 
и в профсоюзную организацию, к пред-
седателю профкома Виктору Петровичу 
Гуске.

«Как только мы узнали о  проблеме, 
сразу же включились в работу» — говорит 
Виктор Петрович — «Совместно с адми-
нистрацией предприятия подключили 
депутата Гостомельского поселкового 
совета, сотрудника ГП «Антонов», чтобы 
на ближайшей сессии совета иниции-
ровать вопрос о пересмотре этого сбо-
ра. Обратились за помощью в ЦК ПАУ. 
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич 
направил к нам заведующую правовым 
отделом ЦК ПАУ Карину Плахову, для 
изучения вопроса и поиска возможных 
путей решения проблемы. Одновремен-
но с  этим администрацией предприя-
тия и инициативной группой из числа 
жильцов гостиничного комплекса были 
подготовлены письменные обращения 
в  адрес депутатов поселкового совета 
с просьбой о снижении ставки туристи-
ческого сбора.

Совместная наша работа принесла пло-
ды — депутаты Гостомельского поселко-
вого совета уменьшили размер ставки 
туристического сбора. Но мы понимаем, 
что это временное решение, ведь скоро 
выборы в местные советы и новые депу-
таты могут вновь изменить размер сбора. 
Поэтому мы держим руку на пульсе и бу-
дем отстаивать интересы членов нашего 
Профсоюза. Я благодарен всем, кто ока-
зал помощь в решении данного вопроса 
и всем, кто обратился к нам в профком 
за помощью. Раз обратились, значит, ве-
рят, а это возлагает на нас высокую от-
ветственность и обязательства».

Мы пообщались с  одним из инициа-
торов коллективного обращения, Янаки 
Александром Анатольевичем, началь-
ником сектора ГП «Антонов».

— Вы являетесь членом профсоюз-
ной организации?

— Да, я председатель профбюро нашего 
отдела.

— Расскажите вкратце с чего нача-
лась проблема?

— В феврале— марте этого года жильцы 
гостиничного комплекса получили пла-
тежки, где напротив статьи «туристиче-
ский сбор» стояла сумма, размер кото-

рой многих шокировал. Если раньше это  
б ыли копейки, и  на них никто не об-
ращал внимания, то теперь стало 600–
650 грн. в дополнение к плате за прожи-
вание и коммунальные услуги. Мы рабо-
таем на государственном предприятии, 
зарплаты не заоблачные и поэтому для 
многих молодых семей это оказалось 
существенным ударом по бюджету. Осо-
бенно для семей с детьми, где жена на-
ходится в декретном отпуске и работает 
только муж.

— Давайте читателям, а ими явля-
ются не только антоновцы, но и ра-
ботники других предприятий, объяс-
ним, почему вы живете в гостинице. 
С чем это связано?

— После развала СССР наше предприя-
тие не прекратило стро ительства жилья 
для сотрудников. Темпы, конечно, были 
уже не те, люди долго ждали, но  все-таки 
могли получить квартиру. С каждым го-
дом строить становилось все труднее, 
дошло до того, что чиновники безвоз-
мездно не хотели выделять участок для 
строительства. Тогда руководство нашло 
единственный выход — возвести дома на 
территории предприятия. Оформить по 
закону их удалось лишь как гостиницу. 

Вновь построенный гостиничный ком-
плекс решил множество проблем. Не-
сколько сотен молодых перспективных 
сотрудников получили жилье, а админи-
страция уверенность в том, что эти со-
трудники продолжат трудиться на благо 
предприятия и не уйдут в поисках луч-
шей доли.

— Сколько там всего квартир?
— 2 дома по 112 квартир в каждом.

— Как так получилось, что городские 
власти увеличили эту норму, и вы уз-
нали об этом постфактум?

— Не каждый отслеживает изменения 
в Жилищном или Налоговом кодексах, 
тем более что в средствах массовой ин-
формации это широко не освещалось.

— В Гостомеле есть другие гостини-
цы?

— Пара мелких гостиниц на несколько 
номеров.

— То есть туристический сбор кроме 
как с вас в Гостомеле не с кого брать?

—  Выходит, что так. Стоит отметить, 
что нам установили максимальную став-
ку туристического сбора — 0,5% от мини-

мальной заработной платы, и такие став-
ки установили многие органы местного 
самоуправления по Киевской области. 
При этом в  настоящих туристических 
центрах, таких как Яремче, Скадовск, 
Бердянск — ставка в 5 раз меньше.

— Какую сумму они рассчитывали 
получать ежемесячно?

— Туристический сбор начисляется за 
каждые сутки проживания. Мы там жи-
вем постоянно, получается 600–650 грн, 
в зависимости от количества дней в ме-
сяце. В сумме, с гостиничного комплекса, 
около 140 тыс. грн. каждый месяц.

— Но ведь вы приносите доход мест-
ному бюджету, покупая товары в ма-
газинах, питаясь в местных кафе.

— Я Вам больше скажу, после заселе-
ния нашего комплекса начали появлять-
ся новые торговые точки, микрорайон 
оживился.

—  Тогда назревает встречный во-
прос, а поселковая власть что-то де-
лает для ваших домов?

— Ничего сверх того, что делается для 
других жилых домов.

— Как решали проблему?
— Вначале стали разбираться с зако-

нодательством. Мы ведь не туристы, 
за что платим? Обратились в профком 
и к администрации. Благодаря квалифи-
цированной помощи юриста из ЦК ПАУ 
Карины Плаховой и начальника юри-
дического отдела нашего предприятия 
Романа Шварева пришли к пониманию, 
что закон, в данном случае, не на нашей 
стороне. Тогда составили коллективное 
обращение к депутатам Гостомельского 
поселкового совета от жильцов гости-
ничного комплекса, с  просьбой вник-
нуть в ситуацию и установить для нас, 
в порядке исключения, нулевую ставку 
туристического сбора. Кроме того, ад-
министрация предприятия подключила 
к решению вопроса нашего сотрудника 
Товстоног Александра Петровича, ко-
торый является депутатом поселкового 
совета, с тем, чтобы данный вопрос вы-
нести на рассмотрение ближайшей сес-
сии поселкового совета.

— И что в итоге?
— 18 апреля меня, как представителя 

инициативной группы жильцов, пригла-
сили на сессию Гостомельского поселко-
вого совета, на которой, в числе прочих, 
рассматривали и наш вопрос. Перед депу-
татами выступил наш юрист Роман Шва-
рев. В ходе обсуждения звучали реплики 
«у нас бюджет посчитан», «не наберем 
и миллиона», «вы там живете, пользуе-
тесь садиками, школами, поликлиникой, 
дорогами». Тем не менее, по результатам 
голосования было принято решение сни-
зить ставку до 0,1% с 1 мая 2019 г.

— Люди довольны?
—  Мы понимаем, что большего на 

данном этапе добиться невозможно. 
Нынешнее законодательство не способ-
ствуют восстановлению справедливости 
даже через суд. Спасибо администрации 
предприятия и Профсоюзу за то, что по-
могли добиться хотя бы снижения побо-
ров. Возможно, с помощью Профсоюза 
удастся выйти на уровень Парламента 
и инициировать внесение соответству-
ющих изменений в  законодательство.

Александр ПАЛИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ

Мы и в дальнейшем будем отслеживать 
ситуацию и при необходимости готовы 
незамедлительно оказать помощь.

Председатель ПО ПАУ на ГП «Антонов»  
Виктор Гуска

Начальник сектора ГП «Антонов»  
Александр Янаки
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Засідання голів ПО ПАУ  
підприємств Харківщини

Участь ДП «АНТОНОВ» у виставці «TEKNOFEST 
ISTANBUL Aerospace and Technology Festival 2019» 
стала новим кроком до співпраці з Туреччиною 
в авіабудуванні

18 вересня 2019 року на ба-
зі первинної організації 
Профспілки авіабудів-

ників України на ДП «ХМЗ «ФЕД» 
відбулось засідання Харківської 
обласної Ради голів профспілко-
вих комітетів ПАУ.

В засіданні взяли участь голо-
ви ПО ПАУ Михайло Погорєлов 
(ХДАВП), Лориса Рєзнік (ПРАТ 
«Авіаконтроль»), Валентина 
Ано щенкова (Завод «Тора» 
ХДАВП), Оксана Носова (ПРАТ 
«ФЕД»), Андрій Кривонос («Пів-
дендіпрондіавіапром»), Сергій 
Гордієнко (ДП «ХАКБ»), Леонід 
Шаповалов (ПРАТ «ВАЗ»), Ольга 
Сметаніна —завідувачка відділу 
соціально- економічного захисту 
ВА ЦК ПАУ, Каріна Плахова — 
завідувачка відділу правової ро-

боти ВА ЦК ПАУ, а також праців-
ники профкомів.

Вів засідання голова ПО ПАУ на 
ДП «ХМЗ «ФЕД» — Володимир 
Тиндік.

Учасники засідання проінфор-
мували про стан справ на своїх 
підприємствах. Було відмічено, 
що через відсутність замовлень 
на підприємствах змушені за-
проваджувати режим неповно-
го робочого часу. Сьогодні у та-
кому режимі серед харківських 
підприємств працюють ДП «ХМЗ 
ФЕД», ХДАВП, Завод «Тора» та 
«Південдіпрондіавіапром». Пи-
тання щодо запровадження на 
підприємствах режиму непов-
ного робочого часу розглядають 
та погоджуються на засіданнях 
профкомів. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!

«Штили» и «Хускварны» отдыхают...
Моторовец Сергей Домашкин, 
выступая с бензопилой «Мотор 
Сич-475», стал победителем 
Всеукраинского соревнования 
вальщиков леса, продемонстрировав 
высокий профессионализм, а также 
надежность и качество инструмента, 
произведенного запорожскими 
моторостроителями.

В этом году XXII чемпионат 
Украины среди вальщиков 
леса состоялся 30  августа 

и  традиционно был организо-
ван на территории Тетеревско-
го лесного хозяйства в Киевской 
области. В состязании за звание 
чемпиона страны боролись 33 
участника из разных областей 
Украины. Согласно мировым 
стандартам команда должна со-
стоять из 4 человека: трех взрос-
лых и  одного юниора. И  хотя 
на протяжении последних лет 
на национальном первенстве 
стремились поддерживать та-
кие требования, в  этот раз от 
каждой области присутствовали 
по 1 участнику, и только МОТОР 
СИЧ выставил сразу троих: Сер-
гея и Илью Домашкиных и Дми-
трия Салова (цех 20).

Лесорубам надо было показать 
свое мастерство в стандартных 
упражнениях: валка дерева, за-
мена цепи, обрезка сучьев, точ-
ный и  комбинированный рез. 
Итоги подводились по каждому 
виду состязаний и суммарно по 
количеству набранных баллов. 
Сергей Домашкин, защищаю-

щий честь предприятия МОТОР 
СИЧ, стал победителем — чем-
пионом Украины, набрав 1608 
баллов. Это абсолютный рекорд 
для всех проводимых в  нашей 
стране соревнований вальщи-
ков леса. Все выступления Сер-
гея Алексеевича отличались 
стабильностью полученных вы-
соких результатов — это и есть 

неоспоримый признак его про-
фессионализма. Он соревновал-
ся и занял первое место, поль-
зуясь моторовской бензопилой, 
что еще раз доказывает качество 
этого инструмента, который 
может давать результат лучше 
«Штиля» и «Хускварны». Сорев-
нования проходили на высоком 

организационном и техни че-
ском уровне.

Мы поздравляем с  победой 
Сергея Домашкина и весь кол-
лектив УПМП, непосредствен-
но причастный к этому дости-
жению!

Лариса ДУДЕК. Фото из архива.
Газета «Мотор Сич»

Директор производства товаров 
народного потребления Алексей 
Зеленюк отметил:

— Наш участник — профессиональ-
ный вальщик леса Сергей Домашкин 
стал победителем, поэтому иначе как 
положительно оценить итоги сорев-
нований нельзя. Кроме того, по ре-
зультатам участия в чемпионате мы 
с членами нашей команды обсудили 
вопросы, над которыми надо рабо-
тать, и наметили планы на будущее. 
В частности, предстоит усовершен-
ствовать режущий инструмент для 
достойного выступления на соревно-
ваниях более высокого уровня и до-
стижения побед, потому что сегодня 
мировые показатели вальщиков ле-
са очень высокие. Надо изготовить 
несколько модификаций новых шин 
для отдельных упражнений. Таким 
образом, мы не останавливаемся 
на достигнутом, и это направление 
получает дальнейшее развитие на 
нашем предприятии.

Хотелось бы поблагодарить участ-
ников соревнований и всех, прини-
мавших участие в  их организации 
и подготовке: цехи 20, 25, 32, УЭР, 
УГК.

В період з 17 по 22 вересня 
2019 року ДП «АНТОНОВ» 
взяв участь у виставці авіа-

ційної та аерокосмічної техніки 
«TEKNOFEST ISTANBUL Aerospace 
and Technology Festival 2019». 
Делегацію підприємства очолив 
Президент ДП «АНТОНОВ» Олек-
сандр Донець.

В  ході презентація сучасних 
авіаційних програм «АНТОНОВ» 
відбулися зустрічі на високому 
державному рівні. З української 
сторони в них взяли участь: ге-
неральний директор ДК «Укробо-
ронпром» Айварас Абромави-
чус, заступник секретаря РНБО 
Сергій Кривонос, Надзвичай-
ний та Повноважний Посол 
України в Турецькій Республіці 
Андрій Сибіга.

Літак Ан-178 відвідав міністр 
внутрішніх справ Туреччини 
Сулейман Сойлу разом з керів-
ником МВС України Арсеном 
Аваковим. «Ан-178 — дуже хо-
роший літак. Крім того, наші ге-
лікоптери Мі-17 модернізуються 
в Україні. Для нас це приклад ду-
же успішної співпраці з вами», — 
цитує Сойлу прес-служба МВС 
України.

Резюмуючи результати учас-
ті ДП «АНТОНОВ» «TEKNOFEST 

ISTANBUL Aerospace and Techno-
logy Festival 2019», керівник під-
приємства Олександр Донець 
зазначив: «Цей захід став дуже 
важливим для нас з  точки зо-
ру подальшого інформування 
промисловців Туреччини про 
сучасні програми «АНТОНОВ». 
Ми мали можливість обговорити 
напрями майбутньої співпраці. 
Ключовою подією переговорного 

процесу можна назвати зустріч 
з  Головою Управління оборон-
ної промисловості Туреччини 
Ісмаїлом Деміром і міністром 
промисловості та технологій 
Мусафіром Варанком, під час 
якої були визначені перспективи 
стратегічного співробітництва 
в сфері авіаційної галузі».

Прес-служба ДП «АНТОНОВ»

Ан178 на демонстраційному майданчику
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Ц ентральним Комітетом Профспілки 
авіабудівників України (ЦК ПАУ), ра-
зом із Асоціацією підприємств авіа-

ційної промисловості України «Укравіа-
пром», підбито підсумки рейтингової 
оцінки соціально- економічної діяль-
ності підприємств і організацій авіацій-
ної промисловості України за I півріччя 
2019 року.

Переможцями Рейтингу (призові місця 
в своїх групах підприємств) за підсумка-
ми I півріччя 2019 року стали:

В ГРУПІ А:
ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА
перше місце розділили: Державне 

підприємство «Антонов», м. Київ (прези-
дент — Донець О. Д., голова первинної 
організації ПАУ — Гуска В. П.);

Державне підприємство «Жулянський 
машинобудівний завод «Візар», м. Виш-
неве (директор — Коваль  А. О., голова 
первинної організації ПАУ — Тур В. М.);

третє місце розділили: Державне під-
приємство «Спецоборонмаш», м. Київ 
(директор Самокіш  М. А., голова пер-
винної організації ПАУ — Лєскова Н. М.);

Державне підприємство «ЗАВОД 410 
ЦА», м. Київ (генеральний директор — 

Ганькевич  В. В., голова первинної ор-
ганізації ПАУ — Лукашевич І. М.);

В ГРУПІ Б:
 ІНШІ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
перше місце розділили: Приватне 

акціонерне товариство «ФЕД», м. Харків 
(голова правління — Попов В. В., голо-
ва первинної організації ПАУ — Носо-
ва О. Ю.);

Приватне акціонерне товариство «УХЛ-
МАШ», м. Київ (голова правління — При-
ходько В. Р., голова первинної організа-
ції ПАУ — Воскобойніков О. А.);

третє місце зайняло: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Металеві 
меблі» м. Боярка Київської обл. (дирек-
тор — 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., го-

лова первинної організації ПАУ — Ба-
цюн Т. П.);

друге місце зайняло: Публічне ак-
ціонерне товариство НТК «Електрон-
прилад», м. Київ (Генеральний директор, 
головний конструктор — Дробінов В. П., 
голова первинної організації ПАУ — 
Абрамов О. М.);

третє місце розділили: Державне 
підприємство «Івченко-Прогрес», м. За-
поріжжя (директор, генеральний кон-
структор — Кравченко І. Ф., голова пер-
винної організації ПАУ — Архипов Д. С.);

Державне підприємство «Харківське 
агрегатне конструкторське бюро», м. 
Харків (Головний конструктор — дирек-
тор — Матусевич В. А., голова первинної 
організації ПАУ — Гордієнко С. І.).

За окремими показниками Рейтингу 
кращих результатів у I півріччі 2019 ро-
ку досягли:

а) за обсягами товарної продукції (ви-
конаних робіт) на одного працюючого:

— в групі А: — ДП «ЗАВОД 410 ЦА», ДП 
«Антонов»;

— в групі Б: — ПрАТ «УХЛ-МАШ», ПрАТ 
«ФЕД»;

— в групі В: — ДП «ДержККБ «Луч»;

б) щодо збереження (ріст) чисельності 
працюючих:

—  в групі А: — ДП «Радіовимірювач» 
(+2,19), ДП «ЖМЗ»Візар» (+0,03%), ДП 
«Спецоборонмаш» (+0,78%);

—  в групі Б: — ПрАТ «ФЕД» (+9,7%), 
ПрАТ «УХЛ-МАШ (+2,74%), ТОВ «Металеві 
меблі» (+1,49%);

—  в групі В: — ДП «ДержККБ «Луч» 
(+5,33%), ДП «ХАКБ» (+3,02), ПАТ «Укр-
НДІАТ» (+2,09%), ПАТ «НТК Електрон-
прилад» (+0,99%), ПрАТ «Авіаконтроль» 
(+0,51%);

в) за рівнем середньомісячної заробіт-
ної плати:

— в групі А: — ДП «Антонов», ДП «Спец-
оборонмаш», ДАХК «Артем»;

— в групі Б: — ПрАТ «ФЕД»;
— в групі В:- ДП «ДержККБ «Луч», ДП 

«Івченко- Прогрес», ПАТ «НТК «Електрон-
прилад», ПАТ «УкрНДІАТ»;

За інформацією, наданої підприєм-
ствами галузі, заборгованість із виплати 
заробітної плати, станом на 01.07.2019 р., 
має ХДАВП, м. Харків (в  средньому 
101128,5 грн. на одного працюючого).

Відділ соціально- економічного захисту 
виконавчого апарату ЦК ПАУ

Підсумки Рейтингу серед підприємств авіаційної промисловості 
України за I півріччя 2019 року

Мы победили, но главная борьба — впереди
Следующим соперником гандболь-
ного клуба «Мотор» в СЕХА-Лиге 
стал нынешний победитель Лиги 
чемпионов — македонский «Вардар». 
Встреча состоялась 8 сентября во 
Дворце спорта «Юность».

К сожалению, в матче с «Та-
траном» А.  Малашинскас 
получил небольшую трав-

му и не смог принять участие 
в  поединке. Команды начали 
очень осторожно, старались 
не рисковать, внимательно 
играли в обороне, искали пути 
к воротам в основном по цен-
тру. У  хозяев в  завершающей 
стадии атаки результативно 
действовали Денер Яанимаа 
и Станислав Жуков. А вот герой 
предыдущего матча И. Сорока 
во время семиметрового дваж-
ды не смог переиграть вратаря. 
Запорожцы не упускали нить 
игры и  все время находились 
впереди на один-два мяча: 7:5, 
9:8, 11:9. На перерыв они ушли, 
имея в запасе один мяч — 13:12.

Во втором тайме игроки обеих 
команд стали допускать ошиб-
ки. В отсутствие Айденаса Ма-
лашинскаса Борис Пуховский 
вел за собой партнеров, часто 
брал игру на себя, отличился 
четырьмя голами. Не остави-
ли шансов голкиперу гостей 
Матеуш Кус и Стеван Вуйович. 
«Мотор» продолжал держать 
македонцев на минимальном 
расстоянии, увеличивая разни-
цу в счете — 19:15, 24:21, 28:25. 
Под конец тайма «Вардар» все 
же добился ничьей — 30:30, 

31:31, но Б.  Пуховский вскоре 
вывел команду вперед — 32:31. 
Когда оставалось 40 секунд, ма-
кедонцы в отчаянии бросились 
на штурм наших ворот. В  де-
вятиметровой зоне завязалось 
настоящее сражение, моторов-
цы нарушили правила, и тут же 
раздалась финальная сирена. 
Но судьи дали право на проби-
тие семиметрового штрафного 
броска. На линию вышел один 

из лучших пенальтистов Евро-
пы Иван Чупич, который имеет 
практически стопроцентные 
попадания. Но Геннадий Комок 
отбил мяч и  принес своей ко-
манде победу! Что после этого 
творилось на трибунах и на пло-
щадке — не передать словами! 
Уставшие игроки с удовольстви-
ем раздавали автографы, фото-
графировались, а  болельщики 
еще долго не могли расстаться 

со своими кумирами. Несмотря 
на победу, после матча глав-
ный тренер «Мотора» Николай 
Степанец был сдержан: «Очень 
приятно играть против такой 
именитой команды, но вдвой не 
приятнее — победить. Но вся 
борьба еще впереди, нас ждет 
Лига чемпионов».

Сергей КОТЛЯР. 
Газета «Мотор Сич»

1 жовтня 2019 року відбу-
деться засідання робочої групи 
підписантів Угоди за підсумками 
виконання Галузевої Угоди за 
І півріччя 2019 року.

9–10 жовтня 2019 року у м. Ки-
єві заплановане проведення 
засідання ЦК та Президії ЦК ПАУ.

8–11 жовтня 2019 року 
в м. Києві відбудеться XVI Між-
народна спеціалі зована вистав-
ка «Зброя та безпека-2019».

9 жовтня 2019 року 
о 12:00 год. 

в ході проведення ХVI Міжнародної 
спеціалізованої в иставки «Зброя 

та безпека-2019» в Міжнародному 
виставковому центрі відбудеться 

Конференція

«Про стан та перспективи 
збереження і розвитку 

авіаційної промисловості 
України».

Для висвітлення заходу запрошені 
представники ЗМІ.

ОГОЛОШЕННЯ

АНОНС


