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Під час наради на ХДАВП Президент України зажадав 
погашення боргів із виплати зарплати
Президент України Володимир Зеленський ініціює проведення консультацій за участі членів уряду з метою вирішення питання щодо заборгованості 
з виплати зарплати на підприємствах Державного концерну «Укроборонпром».

22 жовтня 2019 року на 
Державному підприємстві 
«АНТОНОВ» відбулася  XXVIII 
звітно-виборна конференція 
первинної організації 
Профспілки авіабудівників 
України. Участь у заході 
прийняв Голова Профспілки  
Ярема Жугаєвич.

П ід час робочої поїздки до 
Харківської області 6 листо-
пада 2019 року Володимир 

Зеленський відвідав підприєм-
ства Держконцерну «Укроборон
пром» та зустрівся з колектива-
ми трьох заводів. Працівники 
підприємств поскаржилися Главі 
держави на несвоєчасну виплату 
заробітної плати. Наразі забор-
гованість на заводах «Харківське 
конструкторське бюро з маши-
нобудування імені О. О.  Моро-
зова» та Харківське державне 
авіаційне виробниче підприєм-
ство» за інформацією Офісу 
Президента України становить 
близько 235 млн. гривень. А за-
галом станом на 1  листопада 
2019 року заборгованість мали 
43 підприємства Концерну. Вона 
сягнула 463 млн. гривень.

«Заборгованість із заробіт-
них плат на цих заводах — до 
чотирьох років. Дуже низька 
заробітна плата. Наприклад, 
на авіаційному заводі зарплата 
3500 гривень. Як людина може 

працювати на державу за таких 
умов?» — сказав Володимир Зе-
ленський під час робочої нара-
ди з проблемних питань діяль-
ності ДК «Укроборонпром» 
у Харкові. «Прем’єрміністр має 
зібрати весь уряд, щоб були всі 

представники правоохоронних 
органів. Щоб ми розуміли, хто 
є замовником, скільки танків. 
Чому ми робимо продукцію 
для Таїланду, а для України не 
робимо? Чому у  нас є чудові 
літаки, чудові конструктори, 

а  ми нічого не виготовляємо 
й нічого не літає?» — сказав 
Глава держави. Президент зі 
свого боку наголосив на пріо-
ритетності погашення забор-
гованості із заробітної платні. 
«Погашення заборгованості 

підприємств — учасників кон-
церну «Укроборон пром» з  за-
робітної плати може бути через 
поповнення статутного капіта-
лу ДК «Укроборон пром», — ре-
зюмував Володимир Зелен
ський.

Пріоритетом для керівниц
тва «Укроборонпром» є люди. 
Створити добрі умови праці 
для співробітників Концер-
ну — одне з перших завдань на 
порядку денному. «Закликаю 
керівників підприємств знахо-
дити проблеми та покращувати 
умови роботи для своїх спів-
робітників», — зазначив під час 
наради генеральний директор 
ДК «Укроборонпром» Айварас 
Абромавичус.

Участь в  нараді взяли керів-
ники авіаційних підприємств, 
зокрема Сергій Задорожний, 
Віктор Попов, Володимир 
М атусевич, Дмитро Леонов 
та голови ПО ПАУ Михайло  
П огорєлов, Володимир Тиндік 
та Сергій Гордієнко. 

Галузі, де є висока додана вартість, 
мають стати пріоритетом розвитку 
економіки країни

На ДП «Антонов» відбулась конференція ПО ПАУ

К оментуючи нашому видан-
ню підсумки Конференції 
авіаційної промисловості 

України народний депутат Ук
раїни Артем Кунаєв зазначив, 
що, на його думку, у авіабудів-
ників є шанс бути почутими 
владою. За його інформацією, 
очікується, що в керівництві Мі-
некономіки один із заступників 
Міністра буде займатися питан-
нями, пов’язаними з авіаційною 
промисловістю.

Що стосується Програми роз-
витку галузі, то на думку Артема 
Кунаєва, вона потребує актуа-
лізації, оскільки розроблялася 
досить давно — з  подальшим 
затвердженням.

Також народний депутат 
України звернув увагу на необ-
хідності активніше працювати 
з  Міноборони, оскільки во-
но є одним з  найважливіших 
замовників продукції галузі 
всередині країни. «Тому наш 
авіа пром повинен виготовляти 
літальні апарати і для потреб 
Міноборони», — наголосив Ар-
тем Кунаєв.

Стосовно необхідності збере-
ження статусу авіаційної держа-
ви для України народний обра-
нець зазначив, що мова йде не 
лише про збереження галузі, але 
і про можливість для розвитку 
таких титанів як ДП «Антонов», 
АТ «Мотор Січ», а також інших 
молодих компаній, які хочуть 
займатися авіацією в  нашій 
країні, створюючи нові робочі 
місця і додану вартість. «Ми по-
винні створити такі умови, при 
яких було б вигідно виробляти 
деталі з  композиційних мате-
ріалів в Україні, а не в сусідніх 
європейських країнах», — наго-
лосив депутат. За його словами 
в  Мінекономіки якраз мають 
плани приділити особливу увагу 
галузям, які створюють високу 
додану вартість, до числа таких 
відноситься і авіапром.

Він також наголосив на тому, 
що вітчизняному авіапрому бу-
ло б звісно краще, якби він мав 
таку підтримку з боку держави, 
яку мають Боїнг і Ейрбас.

Олександр ПАЛІЙ

П еред початком конферен-
ції делегатам був розданий 
ґрунтовно підготовлений 

збірник матеріалів профспілко-
вої конференції на 110 стор.

Голова профкому Віктор Гуска 
відзвітував про роботу профспіл-
кового комітету за період з 2014 
по 2019 роки. Починаючи свою 
промову, Віктор Петрович зазна-
чив, що ці роки були непрості для 
трудового колективу підприєм-
ства, як і для всієї галузі, і країни. 
Робота ПО ПАУ синхронізувалася 
з завданнями трудового колекти-
ву підприємства. Оцінюючи про-
йдений шлях, можна сказати, що 
колектив антоновців підняв у по-
вітря і виконав умови контракту 
по літаку Ан178, Ан132, спро-

ектував та провів випробувальні 
роботи по безпілотному апарату 
«Горлиця»; колектив працює над 
програмою імпортозаміщення.

На обліку ПО ПАУ перебувають 
понад 4 068  тис. членів Проф-
спілки з  них 775 непрацюючих 
пенсіонерів. За звітний період 
до лав Профспілки було при-
йнято понад 1100 членів. Робота 
організаційно масової комісії 
профкому є пріоритетною в ді-
яльності ПО ПАУ. На даний час 
в  ПО ПАУ 113 профспілкових 
організацій підрозділів. Біль-
шість — 36 цехкомів об’єднують 
від 3 до 7 підрозділів. Переважна 
більшість господарських і вироб-

ничих питань вирішується в це-
хових організаціях.

В своїй промові він відзначив 
найкращих голів цехкомів та 
профбюро ПО ПАУ на ДП «АН-
ТОНОВ»: Гліб  В. Г. (ВФ), Соро-
ка О. О. (КВ14), Данилюк В. М. 
(В26), Янакі О. А. (КВ15), Деме-
дюк Т. Д. (цех 07), Рябцов І. В. (цех 
012), Толкушов  В. Ф. (цех 109), 
Севостьян Л. І. (ВК), Рещук Г. М. 
(В50), Гомольська  Т. В. (МСЧ), 
Медведенко  Н. В. («Антонов 
Агро»), Драний В. І. (В730), Олій-
ник Р. П. (В225), Онопченко Т. С. 
(В251), Григорьєва С. О. (цех 23).

Закінчення читайте на стор. 3
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Зелене світло Авіапрому України —  
далі зволікати вже не можна!
Закінчення. Початок в попередньому 
випуску газети

Заступник директора ДП 
«Івченко- Прогрес» Михайло 
Мітрахович:

Проте затребуваність нашого 
підприємства для інших кра-
їн підштовхує нас до співпра-
ці з  Національною Академією 
Наук, ДКАУ, ВНЗ авіабудівного 
профілю. Завдяки цій співпраці 
ми маємо можливість модер-
нізувати ті двигуни, що мають 
широкий спектр застосування 
в світі. Маємо також можливість 
займатися застосуванням і  ви-
робництвом двигунів для малої 
авіації літако вертольотного ти-
пу і двигунів для важких безпі-
лотних літальних апаратів. Крім 
того, працюємо не лише над 
сертифікацією цих двигунів, але 
й розробкою повітряних гвинтів, 
щоб поставляти замовнику в ці-
лому силову установку з  пові-
тряним гвинтом, який буде сер-
тифікований і забезпечувати усі 
заявлені характеристики, що він 
вимагає. За рахунок власних ко-
штів і від замовників продовжує-
мо роботу над двигуном АІ27, не 
втрачаємо надію, що він знайде 
свого споживача. І сподіваємося, 
що він буде й на літаках АН158 
і 178. Це двигун майбутнього!

Щодо загального питання як 
знайти вихід для цілої галузі, то 
ми просто плачемося самі собі, 
тут немає представників Мі-
ністерства економіки та інших 
відомств, щоб внести окремим 
рядком бюджету фінансування 
авіабудівної галузі. Тож якщо 
ми не можемо до них достука-
тися, і ніхто не дослухається до 
Укроборонпрому, то потрібно 
застосовувати більш рішучі дії. 
Адже від такого ставлення втра-
чається кадровий і  економіч-
ний потенціал, падає набір до 
навчальних закладів і, зрештою, 
втрачає сенс існування галузі, 
взагалі. Коли ми зі своїми фахів-
цями й народними депутатами 
не зможемо переконати владу 
у зворотному, то гріш нам ціна.

Заступник генерального ди-
ректора ДК «Укроборонпром» 
Олександр Пащенко:

—  Я, можливо, буду різкий 
у  своїх висловлюваннях, але 
проблема стосується на лише 
підприємств, про які вже було 
згадано, а й всієї галузі в цілому. 
До концерну «Укроборонпром» 
входить 15 діючих авіапідпри-
ємств. У обслуговуючих підпри-
ємств проблем ще більше, ніж 
у виробництва, адже розробни-
ком багатьох комплектуючих 
техніки є країна агресор, і я ду-
же сумніваюся, що навіть після 
закінчення військових дій вони 
з великим задоволенням будуть 
нам допомагати. У світі лише 4 
президенти літають на літаках 
власного виробництва, і  Воло-
димир Олександрович (Зелен-
ський — ред.) повинен по досто-
їнству оцінити те, що має нині 
Україна.

Концерн цілком вас підтримує 
в питаннях того, щоб ми домог-
лися прямого цільового фінансу-
вання в рамках розвитку авіацій-
ної галузі.

В рамках реалізації програми 
імпортозаміщення ми маємо, 
на мою думку, рухатися у бік ве-
стернізації.

Мені не дуже зрозуміло, чому 
держава авіапрому не приділяла 
належну увагу, адже продукція 
авіапрому — це висока додана 
вартість і престиж держави.

На мою думку, максимум зу-
силь галузі має бути направлено 
на реалізацію проекту АН178, 
найбільш перспективного лі-
така. Так, безумовно, АН158 
найбільш «готова машина», але 
є проблеми з сертифікацією і ве-
стернізацією. Також ми маємо 
приділити окрему увагу літакам 
АН32, адже це один з масових 
літаків.

Голова ПАУ Ярема Жугаєвич:
— Потрібно доносити правди-

ву і повну інформацію суспіль-
ству і Укборонпрому про реаль-
ний стан галузі. У нас підписана 
Галузева угода, за яку хочу по-
дякувати заступнику міністра 
Руслану Коржу (під час прове-
дення перемовин щодо підпи-
сання ГУ — Руслан Корж займав 
посаду заступника Міністра еко-
номрозвитку — ред.), за допомо-
гою якого вдалося переконати 
Укроборонпром взяти участь 
у цьому процесі. В подальшому 
ми поновили свою Галузеву уго-
ду з Фондом держмайна, Мінеко-
номіки і Укроборонпромом. Та-
кож хочу подякувати О. Пащенку 
та В. Гунчику за їх активне спри-
яння у підписанні нині діючої ГУ.

За будьяких урядів обсяги ви-
робництва, окрім 2014 року, зро-
стали завдяки керівникам під-
приємств, що тут зібралися. Це 
трудовий подвиг наших праців-
ників і профспілкових організа-
цій. Ядром галузі є підприємство 
«Мотор Січ», а ДП «Антонова» — 
її флагман. Також наші ведучі 
підприємства нині — ДП «Завод 
410 ЦА», ДП «Івченко Прогрес», 
ДП «ДержККБ «Луч». Їхні обсяги 

виробництва збільшувалися по 
наростаючій. Літакобудівників 
і  вертольотобудівників періо-
дично виручали спецвиробни-
цтва. Давали до 50% обсягу. По 
продуктивності праці кращими 
були ДАХК «Артем», ДП «Завод 
410 ЦА» та ДП «ДержККБ «Луч». 
У  перших двох продуктивність 
праці на одного працюючого до-
сягала до 75 тис доларів, а у ДП 
«ДержККБ «Луч» — 110 тис. дола-
рів реалізації на 1 працюючого.

У  той же час у  конкурентів 
в рази більше! Тобто нам є куди 
рухатися. Без модернізації ви-
робництва, без галузевої науки 
ми не зможемо належним чином 
конкурувати.

Що нам потрібно від Укробо-
ронпрому? Перш за все, стабіль-
ність. Також оборонні замов-
лення та серійне виробництво 
літаків.

Сьогодні більше 20% від фон-
ду оплати праці йдуть на так 
званий соціальний пакет для 
працівників. Потрібно навчити 
наших керівників соціальних 
об’єктів працювати рентабель-
но. Позитивний досвід на наших 
підприємствах є. Соціальну сфе-
ру потрібно обов’язково зберегти 
для трудових колективів галузі. 
Як вона створювалась раніше? За 
рахунок недооціненої зарплати, 
за рахунок роботи не у робочий 
час. І сьогодні вона має працю-
вати на працівників. Це одна 
з  суттєвих мотивацій, як зали-
шити працівників в галузі.

Директор Української асоці-
ації високотехнологічних під-
приємств та організацій «КОС-
МОС» Вадим Васильєв:

—  Рівень проблем і  реакція 
на них урядових структур в на-
ших галузях — однакова. Тому й 
зародилася ідея об’єднати наші 
структури, щоб спільним зусил-
лям вирішувати проблеми.

Голова ПО ПАУ на ДП «Анто-
нов» Віктор Гуска:

—  Наш колектив дуже схви-
лювала стаття, у  якій керівник 
Укроборонпрому Айварас Абро-
мавичус, заявив, що заради до-

помоги підприємствам потрібно 
позбавлятися від непрофільних 
активів підприємств — соціаль-
ної сфери. Проте при невисоко-
му рівні зарплат така соціаль-
на підтримка, як дитячі садки, 
санаторії профілакторії також 
дуже потрібна і ефективна. Люди 
вже настроєні рішуче і готові за-
хищати свої права. Але, перш за 
все, повинен бути діалог. Також 
колектив хвилює питання кор-
поратизації підприємства: яким 
чином вона буде проведена, чи 
не станеться так, як це сталося 
з багатьма вже підприємствами, 
які припинили існування.

— Голова ПО ПАУ на ХДАВП 
Михайло Погорєлов:

— Я думаю всі знають, які про-
блеми існують на Харківському 
авіаційному заводі, але хочу 
озвучити два моменти. Перший, 
це — листи: перепискою з пред-
ставниками влади щодо пога-
шення заборгованості із виплати 
зарплати, завантаження підпри-
ємства тощо у мене обвішаний 
весь кабінет і  вже не вистачає 
місця. Це стосується і представ-
ників нової влади, яка пише ті 
самі відповіді, що і стара. А від-
носно питання чи потрібні країні 
авіаційна галузь, то я впевнено 
заявляю, що потрібна й треба її 
всіма силами й можливостями 
відстоювати.

Віктор Салюта, Голова Об’єд-
нання організацій роботодав-
ців авіаційної промисловості 
України у  своєму виступі під-
тримав попередніх промовців 
у  тому, що авіабудівну галузь 
потрібно плекати і  розвивати. 
Він акцентував увагу на те, що 
всі рішення по галузі мають за-
тверджуватися на рівні Уряду, 
а розроблятися на рівні Укробо-
ронпрому, урядових комітетів 
чи інших органів, які отрима-
ють відповідні повноваження. 
Він також зазначив, що ліквіда-
ція інституту генеральних кон-
структорів — погана практика. 
Там, де вони були збережені, 
галузь отримала результати, на 
приклад ДП «ДержККБ «Луч». 

Потрібно повернутися до цьо-
го питання. Також він звернув 
увагу присутніх на питання ра-
кетобудування. Він зазначив, що 
коли літакобудівники ще мають 
проблеми з імпортозаміщенням, 
в  ракетобудуванні це питання 
вже вирішено, і  немає жодних 
стримуючих факторів для роз-
витку цієї підгалузі. Необхідно 
згрупувати напрямки на підпри-
ємствах, які вже діють, і успішно 
розвивати. Також Віктор Салюта 
зазначив, що ситуація, коли на 
підприємствах працює 2 цехи, 
а 20 простоюють, не є нормаль-
ною. Але  ж ресурси все одно 
витрачаються — газ, наприклад. 
Потрібно завантажити всі цехи. 
В якості виходу він бачить необ-
хідність повернення до теми 
вироблення товарів народного 
споживання. Чим ми гірше за 
китайців? Невже не можемо так 
само виробляти продукцію? Це б 
дозволило у кризові часи втри-
мати спеціалістів, як мінімум.

Юрій Буздуган, інститут со-
ціального партнерства, у  своє-
му виступі виокремив дві тези. 
Перша — те, що відбувається 
в країні з авіапромом і промис-
ловістю загалом має тенденцію: 
на початку 90 років в  Україні 
було 8600 великих промислових 
підприємств, зараз менше 1000. 
Продуктивність праці в 1991 ро-
ці становила 40 тис доларів США 
в  рік, сьогодні менше 4,5  тис 
доларів США в  рік в  середньо-
му по Україні. Таку тенденцію 
неможливо змінити простими 
заходами. Для цього необхід-
ні виключно кардинальні міри. 
Вихід є — робити нову індустрі-
алізацію країни. Друга — галузі, 
беззаперечно, потрібна ефек-
тивна система індустріального 
розвитку. Є як мінімум 4  такі 
системи: радянська — галузеві 
міністерства, американська — 
торговельно промислові пала-
ти, європейська модель — три-
сторонні комісії (роботодавець, 
профспілки, уряд) та японська — 
суперхолдинг. Потрібно визна-
читися яка система потрібна га-
лузі і вимагати під неї відповідні 
повноваження.

Андрій Чабанов, генераль-
ний директор Корпорації 
«Ук раїнська авіабудівна ком-
панія» під час свого виступу 
звернув увагу присутніх на те, 
що за даними Рахункової Пала-
ти України авіабудівна галузь є 
недофінансованою.

Далі на Форумі зачитали й об-
говорили резолюцію, яку її учас-
ники ухвалили одноголосно.

Після Конференції Віктор По-
пов, Ярема Жугаєвич, Віктор 
Салюта, Олександр Донець та 
Володимир Гунчик відповіли 
на численні питання журналістів.

Конференція проходила в рам-
ках виставки «Зброя та безпека 
2019».

Редакція газети «АУ»

9 жовтня п. р. відбулась Конференція щодо стану та перспектив збереження і розвитку авіаційної промисловості України.
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Закінчення. Початок на стор. 1

Гуска В. П. відмітив роботу Володимира 
Федоровича Толкушова, який вже 55 ро-
ків підряд обирається головою цехового 
комітету в цеху 109.

З метою інформування членів ПАУ про 
роботу профкому використовуються всі до-
ступні засоби комунікації — на інтрасайті 
підприємства створена сторінка «Проф-
спілка», доступна працівникам підприєм-
ства; на прохідних підприємств розташо-
вані інформаційні стенди; публікувалися 
сотні статей і  заміток в  газетах «Проф-
спілкові вісті», «АНТОНОВ», «Авіабудівник 
України», на сайті ПАУ та на вебпорталі 
Федерації профспілок України тощо.

Віктор Гуска виокремив роботу громад-
ського кореспондента профкому Вікторії 
Гречушної, провідного конструктора КВ12, 
яка готує багато публікацій про роботу 
профкому ПАУ на ДП «Антонов». «Її статті 
відрізняються глибоким аналізом, цікавим 
змістом і надзвичайною актуальністю» — за-
значив промовець.

Вагому роботу за завітний період було 
проведено щодо розробки організаційно 
нормативної документації. Тривалий час 
мали місце прогалини в  цьому питанні 
і лише завдяки наполегливій роботі апара-
ту профкому вдалося виконати цю титаніч-
ну роботу. Підготовлено та затверджено 115 
нормативно розпорядчих документів, які 
регламентують роботу профкому.

В своєму виступі він розповів про ство-
рення Методичного кабінету профкому та 
про його роботу. «Маючи багато напрацю-
вань у цьому напрямку, ми вирішили, що 
Методичний кабінет профкому зможе по-
ширювати їх серед профактиву на систем-
ній основі» — наголосив Віктор Гуска. Ін-
структором — методистом призначено 
Олену Нижник.

Вагому роботу було проведено і з питань 
профспілкового навчання профактиву. 
Навчання проводилося з різних питань, як 
на самому підприємстві, так і на виїзних 
семінарах навчаннях: з питань мотивації 
профчленства, охорони праці, колективно 
договірної роботи, бухгалтерської роботи, 
організаційно масової тощо. Окремі нав-
чання проводилися для молоді відомими 
лекторами інституту соціального партнер-
ства Ю. Буздуганом та О. Скоморощенко.

Набуті знання не пропадають даремно, 
профактив їх використовує на практиці 
для захисту інтересів всього трудового ко-
лективу. Зокрема, це стало актуально на 
сьогоднішній день, коли озвучена теза про 
необхідність вилучення так званих непро-
фільних активів підприємства (об’єктів 
соціальної сфери). Потрібно захистити ці 
надбання колективу підприємства. ПО ПАУ 
направило відповідні звернення на адресу 
ФПУ, ПАУ, Уряду та ДК «Укроборонпром».

Серед важливих напрямків роботи про-
фкому є колективно договірна робота. Піс-
ля тривалої і кропіткої роботи над текстом 
нового колективного договору його було 
підписано 30  жовтня 2018 року. Головна 
відмінність нового колективного договору 
полягає у впровадженні норм на забезпе-
чення права трудового колективу на управ-
ління своїм підприємства. Зокрема, мова 
йде про призначення керівника підприєм-
ства за згодою трудового колективу, право 
на захист підприємства.

Також в новому КД профком ПАУ взяв на 
себе зобов’язання виплачувати додаткову 
компенсацію працівникам — членам ПАУ 
при звільненні за станом здоров’я. В но-
вому колдоговорі передбачено 36 пільг та 
гарантій працівникам вище вимог законо-
давства.

За звітний період значно покращилась 
робота з охорони праці. Неодноразово ПО 
ПАУ на ДП «АНТОНОВ» займала призові 
місця у  відповідному рейтингу ЦК ПАУ 
щодо стану охорони праці. Цим успіхам 

передувала ґрунтовна і  об’ємна робота 
з боку керівництва відділу охорони праці 
на чолі Кучера Сергія Миколайовича. 
Так, було проведено навчання інспекторів 
з охорони праці; активно застосовується 
в роботі бланк припису, розроблений про-
фкомом. Адміністрація підприємства на 
заходи з охорони праці виділяє 4,96% від 
ФОП.

Акцентуючи увагу на такому важливо-
му питанні як оплата праці працівників, 
Віктор Гуска зазначив, що незважаючи 
на значне підвищення розміру середньої 
заробітної плати до 15,7  тис грн, цього 
всеодно недостатньо, оскільки у багатьох 
працівників розмір заробітної плати не до-
тягує навіть до цього рівня. З липня 2019 
року молодим працівникам встановлені 
додаткові надбавки до тарифу. Щомісяця 
на підприємстві проводиться індексація 
розміру заробітної плати. Крім зазначено-
го, працівники підприємства мають різні 
соціальні доплати, які встановлені КД по-
над норми законодавства: при народжен-
ні дитини, молодим працівникам тощо. 
Також регулярно виплачується працівни-
кам так звана «13 зарплата». Таким чином, 
з урахуванням зазначеного і соцпакету, се-
редній розмір зарплати працівників вищий 
від вказаної суми.

Проте, зазначив Віктор Гуска, такий рі-
вень оплати праці не може задовольняти, 
оскільки ціни на товари першої необхідно-
сті, на ЖКП, на послуги транспорту зроста-
ють ще швидше. «Ми бачимо, що доходи 
підприємства у  доларовому еквіваленті 
зросли, при цьому розмір зарплати в цьо-
му ж еквіваленті так сильно не зріс», — за-
значив голова профкому.

«Зарплата повинна зростати. Ми звер-
таємось до керівників підприємства і під-
розділів: шукайте роботу для колективу. Ми 
готові працювати і заробляти», — наголосив 
Віктор Гуска.

Відновлення сил і здоров’я працівників — 
одне з ключових питань для забезпечення 
життєдіяльності підприємства, наголосив 
доповідач. Саме тому 85% профбюджету 
йде саме на реалізацію цього питання. Оз-
доровлення дітей працівників також важ-
ливе, оскільки коли працівники знають, що 
про їхніх дітей дбають, це краще їх мотивує 
працювати на нашому підприємстві. Щоро-
ку поліпшують своє здоров’я 60–90 праців-
ників, за 5 років в санаторіях оздоровлено 
більше 400 працівників. Оздоровчі путівки 
працівники підприємства — члени ПАУ для 
своїх дітей отримують за 10% — 30% від пов-
ної вартості, в окремих випадках вони на-
даються взагалі безкоштовно. Віктор Гуска 
відзначив велику групу профактивістів, які 
допомагають у  напрямку дитячого оздо-
ровлення: Педос  О. І., Новицький  С. М., 
Бородій Н.Є., Мазур В. В., Хоменко М. В. 
та подякував їм за наполегливу роботу.

Значно пожвавішала за звітний період 
і культурно масова і спортивна робота, за-
значив доповідач.

Згуртовані цілеспрямовані і принципові 
дії профспілкової організації дали можли-
вість відстояти вимогу трудового колекти-
ву перед ДК «Укроборонпром», Урядом та  
Р НБОУ та домогтися призначення керівни-
ком підприємства висуванця трудового ко-
лективу, ветерана ДП «Антонов» О. Д. Донця.

ПО ПАУ приділило багато уваги питан-
ням вивчення законодавства України з пи-
тань корпоратизації державних підпри-
ємств. На рівні підприємства було створено 
спеціальну окрему комісію. Очолив цю ко-
місію голова профбюро відділу маркетингу 
Совенко Андрій.

ПО ПАУ звернулася до відповідних ор-
ганів влади, ФПУ та ЦК ПАУ з  вимогою 
не допустити швидкого, непродуманого 
проведення корпоратизації підприємства, 
наслідком якого може стати втрата такого 
стратегічного підприємства країни.

«Ми хочемо почути про успішні прикла-
ди корпоратизації державних підприємств. 
Бо ми знаємо лише про те, як були знищені 
таким чином тисячі підприємств», — зазна-
чив промовець.

Після завершення доповіді В. Гуски деле-
гати конференції заслухали звіт про роботу 
ревізійної комісії.

Далі учасники конференції взяли участь 
в обговоренні звітів виборних органів ПО 
ПАУ.

В обговоренні прийняли участь прези-
дент ДП «АНТОНОВ» Олександр Донець, 
Голова ПАУ Ярема Жугаєвич, директор 
ДОК «Антей» Микола Хоменко, директор 
філії «Антонов Агро» Михайло Ступер-
ський, профактивіст Людмила Скосарєва, 
член комісії профкому по спорту Артем 
Шова та інші.

Олександр Донець зазначив, що у зв’яз-
ку зі зміною керівництва ДК «Укроборон-
прому» було оголошено про проведення 
аудиту в  концерні. Такий аудит пройде 
і на ДП «АНТОНОВ», і скоріш за все, в пер-
шу чергу. «Нам приховувати нема чого, то-
му ми завжди готові до аудиту підприєм-
ства», — підкреслив керівник підприємства.

В своєму виступі він торкнувся питань 
корпоратизації ДП «АНТОНОВ», звернень 
ПО ПАУ в інтересах трудового колективу та 
багатьох інших питань.

Олександр Донець в своєму виступі на-
голосив на важливості соціального діалогу. 
Він також акцентував увагу на необхідно-
сті збереження соціальної сфери підпри-
ємства. Аналіз витрат на соціальну сферу 
продемонстрував, що мати свої об’єкти 
соціальної сфери значно дешевше, ніж ви-
користовувати чужі. Так, наприклад, про-
ходження медичного профогляду в клініці 
ДП «Антонов» в  рази дешевше, ніж за-
мовляти його в інших клініках. Він також 
підкреслив, що соціальна сфера на балансі 
підприємств — то не рудимент радянського 
минулого, а цілком логічне рішення, і цьо-
му підтвердженням є багатий міжнародний 
досвід. Ті ж «Мерседес», «БМВ», наприклад, 
мають на балансі дитячі садочки, які роз-

ташовані поруч із прохідною. Все робиться 
для мотивації працівників, а не навпаки.

Олександр Донець у своєму виступі за-
значив, що на підприємстві непроста фі-
нансова ситуація —  всетаки важка ситуація 
у всій галузі відображається і на ДП «Ан-
тонов». Він зазначив, що над питанням 
підвищення заробітної плати відповідні 
фахівці працюють, однак очікувати, що це 
відбудеться швидко, не варто. Проте гаран-
тував виплату «13 зарплати» за цей рік.

«Я відчуваю підтримку трудового колек-
тиву і зроблю все можливе, аби у кожного 
працівника була робота», — зазначив Олек-
сандр Донець.

Він також спростував чутки про свою 
можливу відставку, зазначивши, що в ньо-
го контракт ще не скоро закінчується і йти 
раніше зазначеного терміну, якщо цього не 
хоче колектив, він не збирається.

Ярема Жугаєвич в своїй промові розпо-
вів про роботу ЦК ПАУ щодо збереження 
галузі і  підприємств, відстоювання прав 
трудових колективів на об’єкти соціальної 
сфери тощо.

Він також розповів про Конференцію 
авіаційної промисловості, проведену 
у  жовтні 2019 року, про направлення до 
вищих посадових осіб держави відповід-
ної Резолюції.

Окремо Голова ПАУ зупинився на поточ-
ній ситуації в галузі, розповівши антонов-
цям про проблеми, які зараз мають ключові 
підприємства авіапрому країни.

Він акцентував увагу присутніх на необ-
хідності захисту і збереження соціальної 
сфери підприємства. Ярема Васильович 
нагадав присутнім про те, як створювалися 
об’єкти соціальної сфери — на суботниках, 
за рахунок працівників, які безкоштовно 
у вихідні працювали, на ентузіазмі. «А за-
раз хтось приходить і каже, що то державне, 
давайте його заберемо у  підприємства. 
Держава капітальних вкладень у будівниц-
тво об’єктів соціальної сфери не робила, 
тож і права щось відбирати у людей не має. 
Єдиний розпорядник соціальної сфери — 
трудовий колектив і тільки він!» — зазначив 
промовець.

Ярема Жугаєвич зосередив увагу при-
сутніх і на тому, що Профспілка — це не 
окрема група людей, а  всі члени Проф-
спілки. І делегувавши певні повноважен-
ня профкому, ЦК ПАУ, це не означає, що 
можна сидіти і вичікувати, що буде. Якщо 
буде треба, вся Профспілка має піднятися 
на захист інтересів галузі, підприємств, 
трудових колективів. Сховатися за спини 
когось не вдасться.

Насамкінець Голова ПАУ підтримав по-
зицію Віктора Гуски про необхідність під-
вищення розміру заробітної плати працю-
ючим. Він висловив переконання у тому, 
що із затвердженням Державної програми 
розвитку галузі всі підприємства галузі от-
римають загрузку, і це стимулює розвиток 
всього авіапрому.

В ході обговорення звіту профкому всі 
учасники висловилися за те, щоб визнати 
роботу профспілкового комітету за звітний 
період задовільною.

Після обговорення більшістю голосів бу-
ло обрано голову первинної організації — 
Гуску Віктора Петровича.

За пропозицією Віктора Гуски було обра-
но новий склад профкому. Делегати також 
обрали новий склад ревізійної комісії ПО 
ПАУ.

Також були вручені Подяки ЦК ПАУ та 
Почесні Грамоти ЦК ПАУ.

Президент ДП «Антонов» Олександр До-
нець за дорученням Офісу Глави держави 
вручив у  присутності делегатів і  гостей 
конференції Віктору Гусці державну наго-
роду — медаль «За працю і звитягу», якої 
він був удостоєний Указом Президента 
України до Дня машинобудівника.

Олександр ПАЛІЙ

На ДП «Антонов» відбулась конференція ПО ПАУ
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В ДП «ДержККБ «Луч» працює 
багато талановитих, відважних 
молодих працівників, які фа-

хово виконують виробничі завдан-
ня, а також в вільний від роботи час 
захоплюються екстремальними ви-
дами спорту, такими як альпінізм. 
Серед них — інженерконструктор 
Пирогов Артем, який займається 
альпінізмом вже чотири роки. Ар-
тем у складі експедиції «Федерації 
альпінізму і скелелазіння» м. Києва 
під час своєї відпустки відправив-
ся підкорювати гори Заалайського 
хребта Паміру.

Памір — одна з  найбільших 
і красивіших у світі гірських сис-
тем, найбільша у Євразії, де розта-
шована велика кількість гір висо-
тою більше 7000 метрів над рівнем 
моря.

Експедиція, до складу якої 
входить Пирогов Артем, почала 
03.08.2019 р. сходження на одну 
з найкращих вершин Паміру — пік 
Леніна (7134  м, що знаходиться 
у Киргизстані), з базового табору 
на висоті 3600 м. Сходження здій-
снювалось протягом 10 днів. На 
10й день об 11 годині за місцевим 
часом Артем уже підкорив верши-
ну Паміру.

Таке висотне, тяжке сходжен-
ня — це виклик для самих сміли-
вих, рішучих, відважних, виносли-
вих і фізично підготовлених людей 
з великою силою волі.

П рацівники ДП «ДержККБ «Луч» 
Князєв Сергій, Шелестюк 
Олексій, Писаренко Євгеній 

та Пастухова Вікторія долучились 
до яскравого заходу — благодійно-
го Ювілейного 10го Міжнародного 
марафону, який відбувся 5–6 жовт-
ня 2019 р. в  м.  Ки єві. Цього року 
благодійності було присвячено чо-
тири дистанції.

6 жовтня стартували бігуни, які 
подолали дистанцію Wizz Air Keiv 
City Marathon 42, 195 км. Князєв 
Сергій та Писаренко Євгеній взя-
ли участь в цьому забігу, причому 
Князєв Сергій стартує в марафонах 
вчетверте, а Писаренко Євгеній — 
вдруге.

Забіг на дистанцію Under Armour 
Half Marathon 21,0975 км подолав 
Шелестюк Олексій вперше.

5  жовтня Пастухова Вікторія 
подолала дистанцію Eldorado Run 
10 км.

Всі учасники ДП «ДержККБ 
«Луч» одержали нагороди — ме-
далі.

Кошти, зібрані благодійними 
фондами, підуть на різні соціаль-
ні проекти.

Марафон став наймасштабні-
шою та найграндіознішішою біго-
вою подією України в історії.

Підкорення Паміру

Працівники ДП «ДержККБ «ЛУЧ» — члени ПАУ 
демонструють свої досягнення

Благодійний марафон

За матеріалами профкому ПО ПАУ на ДП «ДержККБ «Луч»


