
В черговий раз змінилися 
керівництво держави, 
склад Уряду і Парламен-
ту, ДК «Укроборонпром», 
на черзі цілком можли-

ва зміна керівників державних 
підприємств. Як це вже стало 
традицією в нашій країні, коли 
змінюється якийсь чиновник чи 
управлінець, то виявляється, що 
попередники погано працюва-
ли або працювали не так, а но-
ва команда ось-ось зробить так, 
як найкраще для галузі і країни 
в цілому. А змін на краще немає. 
Борги по зарплаті на ХДАВП 
зрос тають, серійний випуск лі-
таків так і не налагоджено, а спе-
ціалісти виїжджають працювати 
в інші країни, яким дійсно літаки 
потрібні.

Літаки продають не мене-
джери з продажу, літаки про-
дають президенти країн. Є та-
кий загальновідомий прин-
цип. Цей принцип чітко демон-
струє рівень підтримки, яку має 
отримувати авіапром.

А ще є і  інша відома фраза — 
«Те, що вигідно Боїнгу — ви-
гідно і  США», яка демонструє, 
що національні інтереси США 
чітко переплітаються з  інте
ресами Боїнгу. Президент Boeing 
особисто інформує Президента 
США про те, як йдуть продажі 
літаків виробництва Боїнг в інші 
країни. Ніхто навіть в страшно-
му сні собі не може уявити аби 
США купували вживані літаль-
ні апарати у іншої країни, коли 
потрібно було б рятувати Боїнг. 
Чому ж в Україні поки цього не 
всі розуміють? Чому наша галузь 
для нашої країни є пріоритетною 
лише на папері, а не по факту?

Кожен новопризначений чи-
новник різного рангу знає як 
краще для нашої галузі і підпри-
ємств, і  дуже переконливо про 
це говорить. Навіть якщо він до 
авіабудування ніякого стосун-
ку ніколи не мав. Працівників 
галузі вчать новим рецептам, 
стратегіям, новаціям. А наші під-
приємства як були розрізнені, так 
ними і залишилися. Бо начальни-
ків багато, а от тих, хто б взяв на 
себе відповідальність за галузь 
на рівні держави — немає. І досі 
за багато років не була створена 
вертикально інтегрована струк-
тура нашого авіапрому.

Всі, хто презентує громад-
ськості нові прожекти, за це 
отримують чималу винагороду 
у  вигляді європейського рівня 
заробітної плати, різних рівнів 
надбавок і  гарантій. І  все  б ні-
чого. Вони потім, через пів року, 
або через кілька років, йдуть зі 
своїх посад на нові в інші галу-
зі, де теж кажуть, яких значних 
успіхів вони досягли на попе-
редній роботі, а літаків як не бу-
ло, так і немає. Про них швидко 

ми забуваємо і залишаємось с ам 
на сам зі своїми галузевими про-
блемами.

І  НІХТО жодного разу за 
невиконані обіцянки не по-
ніс ніякої відповідальності. 
Скільки обіцянок, меморанду-
мів і планів по випуску літаків 
було? Безліч! Але обіцяти ж не 
означає збудувати літаки. А ми 
віримо і на щось сподіваємось. 
У той час як ніхто і не збираєть-
ся виконувати свої обіцянки, 
а галузь втрачає дорогоцінний 
час. Бо світ не сидить на місці, 
не чекає коли Україна нарешті 
запустить серійний випуск літа-
ків. Світ розробляє все новіші лі-
таки, вертольоти, ракети; думає 
про освоєння космосу і наднові 
технології.

А ми поки що пишаємось тим, 
що нам залишив у спадок ве ликий 
геній Олега Костянтиновича 
Антонова і  вважаємо, що так 
буде і надалі. А не буде. Бо спа-
док потрібно не просто отрима-
ти, а дбати про нього, буквально 
плекати і розвивати. І тоді буде 

що передати наступним поко-
лінням, гордо сказавши: «Ми 
отримали цей авіаційний стяг 
від Олега Антонова, пронесли 
його через роки випробувань, 
і  тепер передаємо Вам, новим 
поколінням, з надією на те, що 
літаки Антонова і надалі будуть 
прославляти нашу прекрасну 
Україну!».

Назвіть хоча б одну країну 
світу, яка б маючи такий ва-
гомий багаж знань і  досвіду 
в  авіабудуванні, от так лег-
ко  б від нього відмовилася 
і  сказала, що нам це не по-
трібно. А в Україні навіть іноді 
звучать заяви про те, що треба 
відмовитися взагалі від всієї 
промисловості і стати великим 
складальним цехом Європи чи 
Заходу взагалі. Ну як Китай. От 
тільки з тією різницею, що Китай 
це робить для себе і в своїх ін-
тересах. Збирав американські те-
лефони за копійки, а тепер і свої 
збирає, і може ще поконкурувати 
з США. Загально відомо, що ки-
тайці з кожної 1000 доларів США 

за зібраний телефон отримували 
1 %. Це називається складальний 
цех і це те, що нам пропонують 
як деякі новоявлені, так і старі 
«експерти з різних питань». Ну 
то і  зарплата в  українців буде 
відповідна. І  ніколи економіч-
ної стабільності нам не бачити, 
якщо ми будемо лише робити 
замість «цукерок «обгортки». 
Завтра виробникам інші країни 
запропонують кращі умови, і все 
виробництво переїде, залишив-
ши Україну з нічим. А перехід на 
технології Industry 4.0 демон-
струє, що скоро Захід не буде по-
требувати робочу силу з Китаю. 
Вона буде занадто дорога у по-
рівнянні з цілодобовою експлу-
атацією роботів. І Китай це ро-
зуміє. Тому так активно працює 
над створенням власної промис-
ловості і створенням у тому числі 
власного авіапрому. А нам про-
понуються рецепти позаминуло-
го, коли весь світ стоїть на порозі 
не тільки світової економічної 
кризи, але і  глобальних змін. 
А люди, які пропонують свої ре-

цепти, отримують свою зарплату 
і поїдуть далі, а ми залишимося 
з  пустими обіцянками і  зни-
щеною галуззю. Ну хіба не так? 
Невже десятки тисяч знищених 
підприємств і  десятки ліквідо-
ваних галузей не стали для нас 
уроком? Але працівники най-
більшої в Україні працюючої 
ще галузі ОПК і  машинобу-
дування працювали і  будуть 
працювати за будьякої влади. 
Бо потенціал, який ми маємо, 
дозволяє нам впевнено гово-
рити про те, що Україна зали-
шиться авіаційною державою!

Так сталося, що цей випуск 
газети став ювілейним — 300-м. 
Ми постійно в газеті публікували 
інформацію про те, хто, коли і за 
яких умов пообіцяв, що галузь 
випустить певну кількість літа-
ків. В наступних випусках ми ще 
раз нагадаємо хронологію цих 
обіцянок, а читачі самі зроблять 
відповідні висновки.

Редакція газети  
«Авіабудівник України»
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Хроніка обіцянок, пустопорожніх 
меморандумів і нездійсненних мрій
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Мы посвящаем эту победу Украине
ЗНАЙ НАШИХ!

В IV заключительном этапе Кубка 
Мира по вертолетным гонкам, 
который проходил с 19 по 
21 сентября 2019 г. на аэродроме 
«Лососина Долна» в Польше, 
экипаж АО «МОТОР СИЧ» в составе 
Владислава Мусиенко и Игоря 
Соколова на вертолете Ми‑2 
с новыми запорожскими двигателями 
АИ‑450 завоевал золото 
в «Слаломе», серебро — в многоборье 
и «Развозке грузов». По итогам 
всех 4‑х этапов наши спортсмены 
стали победителями в упражнении 
«Слалом» и серебряными призерами 
Кубка Мира. И уже 24 сентября 
в Запорожье пилоты и их тренер — 
заслуженный мастер спорта СССР, 
абсолютная чемпионка мира 
1978 года, обладательница 
множества наград и титулов Любовь 
Приходько принимали поздравления 
от президента АО «МОТОР 
СИЧ», председателя Федерации 
вертолетного спорта Украины 
Вячеслава Богуслаева и коллег‑ 
моторостроителей.

–С егодня мы отмечаем 
высокое достижение 
в спорте — наша моло-

дежь привезла целый комплект 
наград, завоеванных на Кубке 
Мира по вертолетным гонкам. 
Ребята высоко подняли планку, 
и за ними обязательно потянут-
ся другие юноши и девушки, ко-
торые также будут стремиться 
стать лучшими, покоряя небо, — 
отметил В. Богуслаев. От имени 
предприятия МОТОР СИЧ он 
поздравил вертолетчиков и всю 
авиационную общественность 
Украины, Запорожья с  достиг-
нутыми успехами.

— Мы посвящаем эту победу 
нашему молодому государству, 
президенту Украины Владими-
ру Зеленскому и  его молодой 
команде. Мы выступаем под 
флагом Украины и  находимся 
на передовом фронте создания 
вертолетной индустрии в нашей 
стране, при этом готовы помо-
гать правительству — прилагать 
все усилия, чтобы украинская 
авиационная промышленность 
встала с колен и заявила о себе 
на весь мир, — подчеркнул Вя-
чеслав Александрович.

Приказом по предприятию за 
высокие результаты, достигну-
тые на соревнованиях, экипа-
жу и его тренеру Л. Приходько 
была объявлена благодарность 
и выплачена денежная премия. 
Также были премированы со-
трудники авиакомпании за ка-
чественную подготовку авиаци-
онной техники.

Обращаясь к членам экипажа, 
В. Богуслаев сказал: «Мы созда-
ли вам все условия для трениро-
вок и подготовки к состязаниям. 
И я бы хотел, чтобы вы не оста-
навливались на достигнутом, 
а шли вперед — к новым побе-
дам!».

О  ходе соревнований Кубка 
Мира по вертолетным гонкам 
рассказывает командир верто-
лета Ми-2 Владислав Мусиенко:

— Первый этап Кубка прово-
дился в  Великобритании. Мы, 
как и  другие команды пост-
советского пространства, не 
принимали в нем участия. Вто-
рой проходил на аэродроме 

Конаково (Россия), третий — 
в Витебске (Беларусь). А четвер-
тый — завершающий — состо-
ялся в Польше, куда съехались 
спортсмены из 4 стран: Польши, 
Украины, России и  Чехии. Вы-
ступали мы в классе «General» на 
вертолете Ми-2 с новыми двига-
телями АИ-450. Я в гонках уча-
ствую только второй раз, впер-
вые пробовал себя в  прошлом 
году. До этого принимал участие 
в чемпионатах, где упражнений 
больше, но скорость — ниже.

По итогам состязаний мы пе-
реходим в более высокий класс 
«Masters», где выше и скорость, 
и профессионализм участников. 
Раньше гонки проходили в од-
ном классе, а в последние годы 
участники делятся на два клас-
са — по уровню подготовки. Это 
дает возможность молодым пи-
лотам попробовать себя в этом 
непростом виде состязаний 
и набраться опыта.

Если в  ходе соревнований 
Владислав Мусиенко управлял 

вертолетом, то Игорь Соколов 
выступал в роли оператора, по 
сути, он был глазами пилота 
и кроме того выполнял манев-
ры с грузом (в упражнении «Раз-
возка грузов») и ведром (в «Сла-
ломе»).

—  Я в  вертолетном спорте 
с  2014  года, — говорит И.  Со-
колов. — Каждый год у нас по-
являются новые достижения, 
а в этом, 2019-м, мы получили 
очень достойный результат.

Когда идешь вровень с сопер-
ником, выполняя упражнение, 
а  потом подходишь к  финишу 
и  оказываешься первым, ощу-
щения, конечно, непередава-
емые — настоящая эйфория. 
Погода выдалась замечатель-
ная, теплые солнечные деньки 
начала осени всех порадовали.

Уровень организации сорев-
нований в  Польше был очень 
высоким, но должен сказать, 
когда мы проводили Открытый 
чемпионат по вертолетному 
спорту в Запорожье, у нас было 

не хуже, чем у поляков, — отме-
тил И. Соколов.

Оба пилота отметили преиму-
щества ремоторизированного 
на МОТОР СИЧ вертолета — он 
намного мощнее, потребляет 
меньше топлива, двигатель бо-
лее приемистый, что позволяет 
быстро стартовать, выдержи-
вать высоту на разворотах без 
просадки, после прохожде-
ния ворот вырываться вперед, 
и  в  целом появилось больше 
возможноcтей для достижения 
успеха в спортивных состязани-
ях. Ребята искренне признатель-
ны предприятию:

— Не было бы МОТОР СИЧ — 
не было бы и нас в этом спорте, 
да и самого вертолетного спорта 
в Украине не было бы. Он воз-
родился и  развивается только 
благодаря нашему заводу и пре-
зиденту АО «МОТОР СИЧ» Вяче-
славу Богуслаеву. К сожалению, 
в нашей стране мало внимания 
уделяется этому направлению. 
В  Европе вертолетный спорт 
очень популярен, люди с инте-
ресом посещают чемпионаты 
и  другие авиашоу, болеют за 
своих фаворитов.

Тренер команды Любовь При-
ходько довольна своими воспи-
танниками:

—  Я очень горжусь нашими 
ребятами, которые нашли в се-
бе силы, мужество и сумели по-
казать великолепный результат. 
В течение этого года они заво-
евали большую золотую, боль-
шую серебряную и  большую 
бронзовую медали. Кроме того, 
золото и серебро на различных 
этапах Кубка Мира. Мир вер-

толетного спорта достаточно 
узок — свои экипажи выстав-
ляли лишь семь стран. Самые 
сильные спортсмены — из Бе-
ларуси, Украины, Польши и Рос-
сии. У них традиционно высокие 
результаты и, собственно, меж-
ду экипажами этих стран идет 
борьба за лидерство. Хочу заме-
тить, что от этапа к этапу наши 
ребята улучшали свои достиже-
ния: во втором этапе Кубка они 
завоевали бронзу в упражнении 
«Развозка грузов», в  третьем 
этапе — серебро, а  в  заключи-
тельном этапе — золото в «Сла-
ломе» и серебро в «Развозке гру-
зов» и многоборье.

Тренировки у  нас проходи-
ли на аэродроме предприя-
тия — на специальной спортив-
ной площадке. По налету они 
были очень скромными, но это-
го оказалось достаточно, чтобы 
хорошо отработать технику 
пилотирования. Единственной 
сложностью стала необходи-
мость адаптации: у  нас пло-
щадка разбита на бетонке, а все 
соревнования проводятся на 
травяном покрове. Все выглядит 
совершенно иначе, по-другому 
воспринимается высота полета, 
нужен развитый глазомер, по-
тому что никакие приборы не 
используются. Мы старались от-
работать такой стиль полета, ко-
торый бы не допускал ошибок.

И ребята на Кубке Мира сдела-
ли все, от них зависящее, и по-
бедили благодаря высокому ка-
честву пилотирования.

Лариса ДУДЕК. Фото автора.
Газета «Мотор Сич»

Вертолетные гонки — зрелищный вид спорта. В них включены две дисциплины: 
«Развозка груза» и «Слалом».

В начале «Развозки грузов» два вертолета стоят на двух одинаковых площадках 
параллельно друг другу. У летчика- оператора снята дверь. У него же находится 
груз — кранец, весом около шести килограммов.

По отмашке стартера, как в обычных гонках, вертолеты поднимаются в воз-
дух и летят вперед. Влетают на площадку через своеобразные «входные ворота» 
и поочередно опускают груз в контейнер. Вначале кранец от вертолета находится 
на расстоянии четырех метров, затем шести, а потом восьми. Чем длиннее стано-
вится веревка, тем тяжелее попадать грузом в цель.

Вторая дисциплина — «Слалом». На площадке расположено шесть ворот шири-
ной в метр. Летчик- оператор держит в руках веревку, к которой привязано ведро. 
По отмашке вертолеты поднимаются в воздух, подлетают к бочке, из которой 
летчик набирает воду на высоте пяти метров. Затем это ведро нужно пронести 
на веревке через все шесть ворот в двух направлениях, и с высоты пяти метров 
поставить на стол.

Упражнение необходимо выполнять аккуратно и быстро, поскольку штрафуется 
все: и непопадание в ворота, и разлитая вода, и проход через ворота в непра-
вильном направлении.
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ДАХК «АРТЕМ» презентує 
натурний зразок 
інфрачервоної головки 
самонаведення

КБ «ЛУЧ» продемонструє 
натурний зразок ракетного 
комплексу «НЕПТУН»

Д ержавна акціонерна хол-
дингова компанія «Артем», 
що входить до складу ДК 

«Укроборонпром», вперше 
на виставці «Зброя та безпе-
ка-2019» представить натурний 
зразок інфра червоної головки 
самонаведення.

Вона призначена для авіа-
ційних ракет типу «повітря- 
повітря», забезпечує виявлення, 
захват та автоматичне супрово-
дження тепловипромінюючих 
повітряних (наземних) цілей 
вдень і вночі під усіма ракур-
сами, на фоні земної (водної) 
поверхні і при активній протидії 
противника, а також формуван-
ня команд і сигналів, необхідних 
для пуску ракети та самонаве-
дення її на ціль.

ДП «Державне Київське 
конструкторське бюро 
«Луч», що входить до 

складу Державного концерну 
«Укроборонпром», вперше на 
виставці «Зброя та безпека-2019 
представить натурний зразок 
ракетного комплексу «НЕПТУН».

Це комплекс крилатих ракет 
наземного базування з проти-
корабельною ракетою, призна-
чений для ураження бойових 
кораблів класів крейсер, есмі-
нець, фрегат, корвет, десантних, 
танкодесантних кораблів та 
транспортів в будь-яких метео-
рологічних умовах, час доби чи 
пори року, навіть при активній 
вогневій та радіоелектронній 
протидії противника.

Загалом ДК «Укроборонпром» 
експонує понад 120 зразків 
військової техніки українського 
виробництва.

Указом Президента України до Дня машинобудівника України нагороджено:

орденом княгині Ольги III ступеня
РОМАНЕНКО Тамару Володимирівну — полірувальника цеху акціонерного товариства 
«Мотор Січ»;
 
медаллю «За працю і звитягу»
ГУСКУ Віктора Петровича — голову первинної профспілкової організації державного 
підприємства «Антонов»;

присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»;
ЧУМАЧЕНКУ Петру Володимировичу — начальникові цеху акціонерного товариства 
«Мотор Січ».

Вітаємо колег з отриманям заслужених державних нагород і звань. Бажаємо їм подальших 
успіхів у роботі на благо нашої галузі і країни!

Президент України Володимир Зеленський Указом від 3 жовтня 2019 року № 733 
призначив Олексія Мячеславовича Данілова Секретарем Ради національної безпеки 
і оборони України.
Протягом 1994—1997 років Данілов перебував на посаді міського голови Луганська. 
Після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську 
ОДА. Був народним депутатом України V скликання. З 23 липня 2019 року заступник 
Секретаря РНБОУ.

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

КАДРОВІ ПРИЗНАЧЕННЯДП «АНТОНОВ» відвідала делегація представників 
авіаційних підрозділів міністерства внутрішніх справ 
Республіки Туреччина

У період з 29 по 30 вересня 
2019 року ДП «АНТОНОВ» 
відвідала делегація авіацій-

них підрозділів МВС Республіки 
Туреччина на чолі з бригадним 
генералом, командувачем авіації 
жандармерії Туреччини та на-
чальником Департаменту авіації 
Національної поліції Туреччини.

Перший день візиту пройшов 
на льотно- випробувальній та 
доводочній базі підприємства. 
Під час демонстраційного по-
льоту середнього транспортного 
літака Ан-178 члени турецької 
делегації пересвідчились в його 
перевагах у порівнянні з анало-
гами, які експлуатуються жан-
дармерією Туреччини.

В ході візиту члени делегації 
також відвідали виробничі цехи 
ДП «АНТОНОВ», в яких запуще-
но виробництво п’яти літаків 
Ан-178, та оглянули комплекс-
ний тренажер для підготов-

ки екіпажів літаків сімейства 
Ан-1Х8.

За результатами візиту прой-
шла нарада представників ДП 
«АНТОНОВ» з турецькою деле-
гацією за участю Генерального 

директора ДК «Укроборонпром» 
Айвараса Абромавичуса. Від-
булося обговорення напрямків 
співпраці.

Прес‑служба ДП «АНТОНОВ»

Учасники наради після проведення переговорів
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На предприятии прошел ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди молодежи, 
в конкурсе участвовали молодые 
рабочие в возрасте до 35 лет 
включительно.

Т окари, шлифовщики, довод-
чики- притирщики, опера-
торы станков с  ЧПУ, сле-

сари механосборочных работ 
и  слесари- инструментальщики 
в  два этапа сдали конкурсный 
экзамен. Первый — теоретиче-
ский, второй — практический.

Одним из лучших экзамен по 
теории сдал ученик оператора 
станков с  ЧПУ Андрей Пензев. 
На заводе и в 16 цехе он работа-
ет всего два месяца и в конкурсе 

участвовал впервые. Однако ма-
ленький опыт не помешал парню 
успешно справиться с  практи-
ческой и теоретической частью 
конкурсного задания и получить 
средний балл наравне с молоды-
ми профессиональными рабо-
чими. В  одном цехе с Андреем 
трудится еще один участник 
конкурса профмастерства — то-
карь шестого разряда Максим 
Синица. Максим владеет второй 
смежной профессией и каждый 
год на конкурсе выходит в чис-
ло победителей. Примечатель-
но, что в этом году оба молодых 
рабочих — Андрей и  Максим 
набрали одинаковое количество 
баллов и заняли первое место.

Итоги конкурса прфмастерства 
подвели в конце сентября.

За успешное выполнение 
конкурсного задания первое 
место присуждено: 

Пензеву Андрею, ученику опе-
ратора станков с ЧПУ 16 цеха; 

Ткаченко Валерию, наладчику 
станков 20 цеха;

Кашину Сергею, слесарю- ин-
струментальщику ИП-17;

Синице Максиму, токарю 16 
цеха.

Второе место присуждено:
Тишинскому Виктору, шли-

фовщику 16 цеха;
Вереитинову Сергею, наладчи-

ку станков 20 цеха;
Кочкароеву Ярославу, доводчи-

ку притирщику 12 цеха.
Третье место присуждено:
Дементьеву Александру, тока-

рю ИП-17;

Пономаренко Сергею, шлифов-
щику ИП-17;

Мареничу Валерию, наладчику 
станков 12 цеха;

Сучку Артему, наладчику стан-
ков 20 цеха;

Макееву Андрею, слесарю 
механосборочных работ 22  
ц еха.

За подготовку молодых про-
фессиональных кадров объ-
явлена благодарность и пре-
мированы наставники, чьи 
воспитанники заняли первые 
места в конкурсе:

Волков Юрий, старший мастер 
ИП-17;

Кругликов Сергей, токарь 16 
цеха;

Бриков Николай, наладчик 
стан ков 16 цеха;

Косенко Владимир, наладчик 
станков 20 цеха.

В  этом году премии, по ини-
циативе организаторов конкурса 
и совета молодежи, были увели-
чены в три раза. Директор заво-
да Дмитрий Леонов поддержал 
идею об увеличении денежных 
премий и подписал приказ о хо-
рошем денежном вознагражде-
нии.

Кроме победителей и  призе-
ров премированы все участники 
конкурса.

Награждение победителей и 
наставников состоялось на за-
водском вечере ко Дню маши-
ностроителя Украины.

Инна ПИДЯК.  
Газета «Фэдовец»

«Лучший по профессии». Конкурс для молодежи

Художня бібліотека ПО ПАУ в ДАХК «Артем» відзначила 
Всеукраїнський день бібліотек

Наладчик станков 20 цеха Валерий Ткаченко Токарь 16 цеха Максим Синица Ученик оператора станков с ЧПУ 16 цеха Андрей Пензев

30 вересня з  нагоди Все-
українського дня біблі-
отек в художню бібліо-

теку профкому завітав голова 
ПО ПАУ в ДАХК «Артем» Кельїн 
Олександр Дмитрович та чле-
ни профкому, де привітали пра-
цівників бібліотеки зі святом та 
взяли участь в  акції «Подаруй 
бібліотеці нову сучасну книгу» 
та подарували книги.

Бібліотека представила вис-
тав ку- інсталяцію книг різнома-
нітної тематики, які знаходять-
ся у її фонді: всесвітня історія; 
історія України; українська та 

всесвітня література; детекти-
ви; міський роман; дитяча лі-
тература; виставки «Книжки, 
які читали наші батьки»; «Нові 
надходження» — де була запро-
понована література придбана 
по бажанню читачів. 

Всі хто приходив до бібліотеки, 
мали змогу подати заявку на лі-
тературу, яка його цікавить.

В  цей день в  бібліотеці була 
проведена літературна вікто-
рина і переможці отримали по-
дарунки. Також у зв’язку з Все-
українським днем бібліотек 
про тягом двох тижнів бажаю-

чі взяли участь у  флешбуці — 
книжковому флешмобі в Viber, 
де сфотографували себе з улю-
бленою книгою та наводили ці-
каві цитати і її зміст. Мета цієї 
акції — зробити читання ціка-
вим, різноманітним, корисним, 
а головне — регулярним.

Чекаємо на Вас в  бібліотеці 
профкому! Готові поділитися, 
обмінятися досвідом роботи з 
художніми бібліотеками інших 
профспілкових організацій.

За інформацією  
профкому ПО ПАУ на ДАХК «Артем»


