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Представники ПАУ взяли участь 
у пікеті на Банковій
5 лютого п. р. у  Києві біля 

будівлі Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту 
прав ветеранів відбувся чисель-
ний пікет проти антисоціальних 
законопроектів. У пікеті активну 
участь взяли представники Про-

фспілки авіабудівників Украї-
ни (Державна холдингова ком-
панія «Артем», ВМЗ АТ «Мотор 
Січ» та працівники ВА ЦК ПАУ).

На засіданні Комітету були 
розглянуті законопроект про 
працю, антипрофспілковий за-
конопроект та інші законодавчі 

зміни, спрямовані на погіршен-
ня соціально- економічного за-
хисту працівників. На мітин-
гу виступили профактивісти, 
керівники галузевих проф-
спілок та інших громадських 
організацій, які приєднались 
до протесту ФПУ. 

Успешный маркетинг — залог продвижения на рынке
Совещание заводского актива 
президент АО «МОТОР СИЧ» 
Вячеслав Богуслаев начал, 
поприветствовав всех с началом 
нового трудового года.

З авершился январь, кото-
рый никогда не отличался 
большим количеством ра-

бочих дней. И в феврале пред-
стоит выйти на обычный трудо-
вой ритм. В целом, по словам 
руководителя предприятия, 
на этот год запланированные 
объемы по основному произ-
водству сохранились на преж-
нем уровне, в  вертолетном 
производстве — даже немно-
го выросли, но упали по ТНП. 
А значит, для более успешной 
реализации товаров народного 
потребления нужно улучшить 
маркетинговую работу. Тради-
ционными остались и социаль-
ные проекты, которые финан-
сируются предприятием.

— Мы не уменьшаем затраты 
на реализацию молодежной по-
литики и заботу о ветеранах, — 
отметил В. Богуслаев. — Не так 

давно состоялся митинг, при-
уроченный ко Дню холокоста. 
Целенаправленный геноцид — 
иначе не назовешь действия фа-
шистов, которые истребляли 
целые народы. Мы отдаем дань 
памяти погибшим и не собира-
емся переписывать историю! — 
заверил он.

Анализируя работу с кадрами, 
Вячеслав Александрович подчер-
кнул, что на предприятии про-
должается обучение персонала. 
Это положительно оценивает-
ся и  рабочими, и инженерно- 
техническими специ алистами 
завода.

— Мы также поддерживаем 
стремление моторостроите-
лей получить ученую степень, 
и желательно, чтобы сфера их 
изысканий была связана с тех-
ническими дисциплинами, — 
сказал В. Богуслаев.

Была проведена внеочередная 
аттестация для повышения ква-
лификации работников целого 
ряда цехов. С полной нагрузкой 
функционирует и авиационный 
учебный центр. При этом особое 

внимание уделяется подготовке 
специалистов для вертолетного 
производства.

В последнее время участились 
лесные пожары, поэтому в ми-
ре востребованы летательные 
аппараты, способные тушить 
огонь с воздуха. И очень вовре-

мя на нашем предприятии соз-
даны специальные подвески для 
вертолетов, позволяющие взять 
дополнительный груз. А увели-
чить их взлетные характери-
стики (по полезному грузу) до 
4 тонн позволяют новые двига-
тель и редуктор. Однако все это 

было бы невозможно без обуче-
ния специалистов.

Руководитель предприятия 
сообщил, что в январе был по-
ставлен один вертолет с новой 
кабиной пограничной службе 
Украины, еще один подготовлен 
для наземных испытаний. А са-
мое главное — улучшены техни-
ческие показатели винтокрылой 
техники, которая получила кате-
горию «А», предусматривающую 
выполнение самых жестких тре-
бований безопасности полетов, 
предъявляемых к гражданским 
вертолетам, и позволяющую им 
летать над городом. А  значит, 
мы поднялись еще на одну сту-
пень и  усилили свои позиции 
в конкурентной борьбе с други-
ми производителями летатель-
ных аппаратов.

Управление строительства 
и  социального развития рабо-
тает в 12 цехах. Выполняет ре-
монт кровли, производственных 
участков и другие строительные 
работы.

Окончание читайте на стр. 2

Український аероспейс має 
продемонструвати свій потенціал

Я к повідомляє пресслужба 
Харківської обласної дер-
жавної адміністрації (ХО-

ДА) нещодавно відбулася зустріч 
зацікавлених сторін щодо ро-
звитку українського аероспейсу. 
Участь у  зустрічі взяли голова 
Харківської облдержадміністра-
ції Олексій Кучер, голова Дер-
жавного космічного агентства 
Володимир Усов, заступник ге-
нерального директора ДК «Укр-
оборонпром» Руслан Корж, Пре-
зидент Асоціації «Укравіапром» 
Віктор Попов, Голова ПАУ Яре-
ма Жугаєвич та інші.

На перемовинах, ініційова-
них головою ХОДА, обговори-
ли формат участі українських 
виробників сфери аероспейсу 
в  міжнародній виставці ILA — 
2020, що відбудеться в  Берліні 
з 13 по 17 травня.

«Для України розвиток аеро-
космосу та літакобудування є 
дуже важливим, саме тому ми 
взяли зараз ініціативу у свої ру-
ки. З 13 по 17 травня в Берліні 
відбудеться виставка ILA-2020. 
Ми знаємо, що на цій виставці 
вже двічі поспіль була присутня 
канцлерка Німеччини Ангела 
Меркель, та розуміємо, що як-
що керівниця Німеччини зможе 
побачити ту продукцію, яку ви-

робляє Україна в аерокосмічній 
галузі, ми матимемо можливість 
підняти міждержавні відносини 
в цій сфері на новий рівень», — 
пояснив голова ХОДА Олексій 
Кучер.

Ключовим питанням за-
раз є формат участі у виставці 
українських виробників. У по-
передні роки наша країна не 
змогла гучно заявити про себе 
на ILA. На думку спеціалістів, 
причина в  тому, що наші ви-
робники завжди мають окремі 
стенди та не складають у відві-
дувачів заходу спільного вра-
ження щодо можливостей 
українського аероспейсу. По-
передні перемовини, які про-
вели авіаційні асоціації Украї-
ни та Німеччини, говорять про 
те, що в разі об’єднання зусиль 
українських виробників стенд 
нашої країни може відвідати 
особисто канцлерка Німеччини 
Ангела Меркель.

Під час зустрічі Олексій Кучер 
та голова Державного космічно-
го агентства Володимир Усов, 
представники «Укроборонпро-
му» та повноважні представни-
ки «Укравіапрому» і Профспілки 
авіабудівників України узгодили 
позиції та обговорили організа-
ційні питання.
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Кадрові зміни в Укроборонпромі:
Президент України припинив повноваження члена 
наглядової ради Укроборонпрому Юрія Вітренка

Ю рій Вітренко прокоменту-
вав рішення Президента 
так: «Ще 15 січня цього ро-

ку я формально звернувся до Пре-
зидента України з проханням при-
пинити мої повноваження члена 
Наглядової ради «Укр оборон-
пром». Це пов’язано передусім 
з  моїми власними планами на 
майбутнє — що я можу, і що я хо-
чу робити на тому якісному рівні, 
який я сам від себе вимагаю».

Зміни Наглядової Ради кон-
церну є «передбачуваними», 

адже чинна Наглядова Рада є 
«перехідною» (transition board).

«Ми вдячні Юрію Вітренку за 
роботу в Наглядовій Раді. Зав-
дяки його участі, досвіду й по-
літичній вазі вдалося запусти-
ти корпоратизацію — перетво-
рення концерну на нормальну 
компанію з  міжнародними 
стандартами управління, а та-
кож запустити реформу спец-
експорта. 

Досвід трансформації НАК 
«Нафтогаз» є безцінним для 

змін Укроборонпрому і він до-
поможе уникнути очевидних 
криз та ризиків у такому склад-
ному та довготривалому про-
цесі. Зміна голови не вплине на 
роботу Наглядової Ради, оскіль-
ки кворум залишається. На-
ступне засідання має відбутися 
найближчим часом», — подяку-
вав Юрію Вітренку за роботу 
Роман Бондар, заступник ге-
нерального директора з транс-
формації Державного концерну 
«Укроборонпром». 

Об этом глава государства Вла-
димир Зеленский ска зал в ходе 
совместного бри финга с  пре-
зидентом Турции Реджепом  
Т айипом Эрдоганом.

«Также было подписано важ-
ное соглашение о военно- финан-
со вом сотрудничестве, по кото-
рому украинская армия получит 
финансовую помощь от турецких 
партнеров. Среди прочего мы до-
говорились дать импульс сотруд-
ничеству в авиационной отрасли, 
в частности, что касается строи-
тельства и  поставок самолетов 
Ан-178. Отдельное внимание 
уделили усилению безопасности 
в Черноморском регионе», — рас-
сказал Зеленский. 

Украина и Турция 
договорились 
о военной помощи 
и поставках Ан-178 

Окончание. Начало на стр. 1 

Инструментальное производ-
ство в  январе со своими зада-
чами успешно справилось, и на 
сегодняшний день оснащение 
производства авиационной 
техники на достаточно высо-
ком уровне. Для изготовления 
режущего инструмента участок 
спекания твердого сплава цеха 
17 произвел 158,7  кг материа-
ла, а это более 10,3 тысяч штук 
твердосплавных пластин раз-
личных марок.

— В будущем нам нужно пол-
ностью исключить приобрете-
ние импортных твердосплавных 
пластин, — такую задачу поста-
вил В. Богуслаев перед инстру-
ментальщиками.

Управление главного механи-
ка трудится в условиях ограни-
ченного финансирования, од-
нако работы по изготовлению 
и  ремонту стендового обору-
дования сегодня, впрочем, как 
и  всегда, — в  приоритете. Ис-
пытания — обязательное усло-
вие выпуска авиационной тех-
ники. В этом году, как расска-
зал Вячеслав Александрович, 
планируется значительное 
увеличение объемов произ-
водства МС‑400 и  АИ‑322, 
поэтому цеху 39 и  специали-
стам службы главного механи-
ка нужно приложить максимум 
усилий для подготовки самых 
современных испытательных 
стендов для этих изделий.

По словам руководителя пред-
приятия, управлению главного 

энергетика в этом году с зимой 
повезло. Температура за окном 
практически все зимние меся-
цы — плюсовая. Тем не менее, 
нужно следить за рациональ-
ным использованием энерго-
ресурсов в цехах и отделах. Все 
необходимые условия для рабо-
ты созданы.

Управлением главного кон-
структора создан хороший 
двигатель МС‑500В‑02С, но, 
как отметил В. Богуслаев, пока 
он еще не пользуется большим 
спросом. И  не потому, что он 
хуже по своим техническим 
характеристикам. Наоборот — 
этот двигатель по своим показа-
телям опережает аналоги кон-
курирующих фирм-производи-
телей. По мнению президента 
нашего акционерного общества, 
причина в том, что недостаточ-
но сделано для его продвиже-
ния на рынке.

Одним из вариантов могла бы 
стать организация производства 

этого двигателя в  Индии или 
Китае.

Вячеслав Александрович 
обратил внимание, что в бли-
жайшие годы необходимо со-
здать задел по тяжелым вер-
толетам, где устанавливаются 
наши двигатели и редукторы.

Это винтокрылая техника той 
размерности, которая обеспече-
на нашими технологиями и раз-
работками.

Председатель профкома пред-
приятия Михаил Труш расска-
зал, какие мероприятия были 
проведены в минувшем месяце. 
Среди них — открытие Фестива-
ля самодеятельного народного 
творчества цехов и  отделов, 
в этом году он посвящен 75-ле-
тию Победы в  Великой Отече-
ственной вой не. Он сообщил, 
что 21 февраля состоится Вечер 
Трудовой Славы АО  «МОТОР 
СИЧ». Кроме того, Михаил Ива-
нович напомнил, что до 1 марта 
нужно подать в профком заявки 

на оздоровление детей в летний 
период.

— Профсоюзный комитет за-
вода стремится строить свою 
работу таким образом, чтобы 
в общественную жизнь трудово-
го коллектива предприятия бы-
ло вовлечено как можно больше 
моторостроителей, а те, кто ну-
ждается в поддержке и помощи, 
могли на нее рассчитывать, — 
сказал М.  Труш. Он рассказал, 
что только в  2019  году на ча-
стичную оплату проведения 
операций и  дорогостоящего 
лечения работникам из проф-
союзного фонда была оказана 
помощь на сумму около восьми 
миллионов гривен.

Михаил Иванович обратил 
внимание собравшихся на гря-
дущее изменение в  законода-
тельстве Украины. Так, в конце 
декабря 2019 года Кабинет Ми-
нистров подал в Верховную Ра-
ду ряд проектов законов, в том 
числе закона о труде, которые 
в  корне меняют социально- 
трудовые отношения и  суще-
ственно снижают защиту прав 
трудящихся. Такие вопросы, 
как охрана труда, заработная 
плата, режим работы и  отды-
ха, работа сверхурочно и  во 
вредных условиях уже не будут 
регулироваться законодатель-
ством, их предлагается про-
писывать в  индивидуальном 
трудовом договоре с работни-
ком. Предложение профсоюзов 
Украины — отозвать данный за-
конопроект и разработать при-
емлемый для всех сторон вари-

ант — было передано 16 января 
Президенту, Премьер-министру 
и председателю Верховной Ра-
ды Украины.

— Мы все хотим, чтобы при-
нимаемые законы работали на 
экономику и стимулировали ее 
рост, потому что это залог улуч-
шения качества жизни каждого 
гражданина Украины, — подчер-
кнул М. Труш и попросил доне-
сти эту информацию до трудовых 
коллективов цехов и отделов.

Главный врач МСЧ Людмила 
Завгородняя рассказала, как 
уберечь себя от заражения коро-
навирусной пневмонией. По ее 
словам, коронавирус не устой-
чив во внешней среде, продол-
жительность его жизни от 2 до 
8 часов, инкубационный период 
от 10 до 20 дней, боится высоких 
температур, но при соблюдении 
правил гигиены и здоровом об-
разе жизни иммунитет человека 
способен ему противостоять. Но 
осложнение в виде пневмонии, 
которое он дает на 2–3 день 
очень опасно. В Украине коро-
навирус не зарегистрирован, но 
циркулируют три вируса гриппа. 
Поэтому в случае заболевания, 
сопровождающегося повышени-
ем температуры, нужно медика-
ментозно ее понизить, надеть 
защитную маску и  приехать 
в МСЧ для проведения необхо-
димых исследований и назначе-
ния лечения.

Лариса ДУДЕК,
фото Александра Гюльназаряна. 
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Успешный маркетинг — залог продвижения на рынке

Відкрите звернення трудового колективу АТ «МОТОР СІЧ»
Президенту України  
Зеленському В. О.

Шановний пане Президенте!

За дорученням трудового ко-
лективу і  первинної організа-
ції Профспілки авіабудівників 
України в АТ «МОТОР СІЧ» м. За-
поріжжя профспілковий комітет 
звертається до Вас як гаранта 
Конституції з  проханням не 
допустити прийняття законо-
проектів №  2708 «Про працю» 

та №  2681 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України (щодо окремих питань 
діяльності профспілок)».

Проекти законів містять низку 
положень, які порушують консти-
туційний принцип, викладений 
у ст. 22 Конституції України: «При 
прийнятті нових законів, або вне-
сенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод», не 
враховують міжнародні норми та 
національне законодавство.

Пане Президенте! Ми проси-
мо Вас спонукати законодав-
чу і  виконавчу гілки влади до 
більш відкритої і  зваженої ро-
боти, перед прийняттям законів 
звертати увагу на запити і думку 
суспільства, трудових колективів, 
громадських організацій, які від-
стоюють і  захищають інтереси 
людини праці, інших верств на-
селення.

Ми просимо Вас застерегти за-
конодавчу і виконавчу гілки вла-
ди від прийняття невивірених 

рішень, від рішень, які збурюють 
суспільство, від рішень, в яких не 
вбачається турбота за добробут 
людини.

Ми просимо Вас ініціювати 
обговорення в трудових колек-
тивах законопроектів № 2708 та 
№ 2681, їх доопрацювання і ли-
ше після цього виносити на го-
лосування у Верховну Раду.

Трудовий колектив АТ «МО-
ТОР СІЧ» сподівається на Ваше 
розуміння і підтримку і спрямує 
всі свої зусилля, як і до цього ча-

су, наявний технічний і промис-
ловий потенціал на зміцнення 
економіки і  обороноздатності 
держави і запрошує Вас знайти 
можливість відвідати Запорізь-
кий авіабудівний комплекс та 
зустрітися з  трудовими колек-
тивами.

З повагою,
Голова первинної організації 
Профспілки авіабудівників 
України в АТ «МОТОР СІЧ» 
М. Труш

Відповідний Указ №23/2020 оприлюднено на сайті Президента.

Виготовлено чергові 
частини агрегатів для 
складання серійного 
Ан-178

ДП «АНТОНОВ» продовжує по-
будову планера літака Ан-178 (се-
рійний номер 006), призначеного 
для постачання за контрактом, 
під писаним компанією «Спец-
техно експорт» з  Міністерством 
внутрішніх справ Республіки Перу.

У виробничому цеху ДП «АН-
ТОНОВ» завершене складання 
частини силової підлоги — гер-
мопанелі основної ніші шасі. 
Наразі виконуються роботи зі 
складання основних складових 
частин фюзеляжу Ан-178 (носо-
вої частини Ф1, центральної ча-
стини Ф2 та хвостової частини 
Ф3). Згодом ці агрегати будуть 
передані до стапелю загального 
складання.
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Продовження. Початок читайте  
у № 1, 2.

ВІД РЕДАКЦІЇ
Якщо ви вже почали читати 
хронологію обіцянок 
і невиконаних меморандумів, 
які ми почали публікувати 
у випусках газети №№ 1 та 
2 за поточний рік, то змогли 
побачити які колосальні 
масштаби розвитку у разі їхньої 
реалізації, чекали б на галузь 
і країну. Зараз підприємства 
галузі не знаходилися би 
в стані 3–4 денки, як це має 
місце, на жаль, на багатьох 
підприємствах авіапрому. 
А навпаки, не встигали б 
виконувати одне замовлення за 
іншим. Проаналізувати причини 
чому так сталося, зрозуміти 
ХТО Ж ВИНЕН у цьому — 
завдання всього авіаційного 
співтовариства, а не тільки 
істориків.

№ 61
«Государственное предпри-

ятие «Авиационный научно- 
технический комплекс им. Ан-
тонова» (Киев) заинтересовано 
в  создании совместного пред-
приятия по производству само-
летов Ан-148 в Индии и Ираке. 
«Компания (АНТК им. Антоно-
ва) ведет переговоры с Ираном 
о создании и последующей ра-
боте совместного предприятия 
по производству самолетов. 
Аналогичные переговоры ве-
дутся с  правительствами Ира-
ка и Индии», — заявил первый 
вице-премьер- министр Украи-
ны Александр Турчинов.»

***
«Облигации Харьковского го-

сударственного авиационного 
производственного предприя-
тия будут востребованными», — 
заявил журналистам первый за-
меститель начальника Главного 
управления промышленности, 
транспорта и связи Харьковской 
облгосадминистрации Игорь Ко-
лот. По его словам, за счет вы-
пуска облигаций реструктуризи-
руется кредиторская задолжен-
ность завода.

№ 62
«Участь української делегації, 

очолюваної Міністром промис-
лової політики Володимиром 
Новицьким у IX Міжнародному 
авіасалоні «МАКС-2009» демон-
струє вагомі перспективні ре-
зультати у напрямку укріплення 
та розширення співпраці в га-
лузі. Так, в рамках роботи авіа-
салону Міністр Володимир Но-
вицький та заступник Міністра 
промисловості і торгівлі РФ Де-
нис Мантуров підписали Про-
токол між Кабінетом Міністрів 
України та Урядом Російської 
Федерації про внесення змін 
до Угоди, що була підписана 
20  серпня 1997 р. Між Уряда-
ми країн про співробітництво 
у сфері розробки, виробництва, 
поставок і експлуатації авіацій-
ної техніки.»

***
«Украина и  Ливия плани-

руют совместно строить ма-
логабаритные самолеты для 
африканских стран. Возмож-
ность сотрудничества в  этом 
направлении была обсуждена 
в ходе встречи украинской де-
легации руководителей пред-
приятий авиапрома во главе 
с Премьер- министром Украины 
Юлией Тимошенко с представи-
телями ливийского инвестици-
онного фонда и руководителями 
авиационной отрасли Ливии. По 
словам председателя правления 
государственного авиастрои-
тельного концерна «Антонов» 
Дмитрия Кивы, модель само-
лета, которая может быть пред-
ложена Ливии для совместного 
строительства, у  Украины уже 
есть. «Это самолет маленький, 
типа Ан-38. Он может эксплу-
атироваться на грунтовых аэ-
родромах в  сложных условиях 
африканского региона. Такие 
самолеты у нас есть», — подчер-
кнул Дмитрий Кива.»

***
«Ю. В.  Тимошенко отметила, 

что, к сожалению, не все пред-
приятия отрасли работают эф-
фективно. Она определила три 
основных направления, кото-
рые реализует правительство 
для вывода авиапрома из кри-
зиса. Прежде всего, необходимо 
оздоровить все предприятия 
отрасли. С  этой целью Прави-
тельством принята действен-
ная программа финансирова-
ния и реформирования. В 2010 г. 
начнется глубокая реконструк-
ция, переоснащение предпри-
ятий. Необходимо также нала-
дить рынки сбыта продукции, 
возобновить доверие иностран-
ных заказчиков, поставки кото-
рым были сорваны. «Я вижу ко-
лоссальный потенциал авиаци-
онной отрасли. Правительство 
будет оказывать всестороннюю 
необходимую поддержку для ее 
развития», — сказала Ю. В.  Ти-
мошенко.»

***
«27 августа Премьер- министр 

Украины провела отраслевое 
совещание на ХГАПП. Юлия 
Владимировна отметила, что 
до конца 2009 г. все заводы ави-
апромышленности будут задей-
ствованы в разработке Програм-
мы развития отрасли. В частно-
сти, по словам Премьера, одним 
из элементов этой программы 
должно стать производство 
максимального количества 
ком  п  лектующих на территории 
Украины. По ее словам, Госбюд-
жет-2010 будет разрабатываться 
с учетом господдержки авиаци-
онной отрасли.»

***
«Микола Кондрашов, Дирек-

тор Департаменту фінансово- 
економічного забезпечення 
промисловості Мінпромполіти-
ки України: «В проекті Держбю-
джету на 2010рік продовжується 
тенденція підтримки нашої прі-
оритетної галузі — авіабудуван-
ня. Але на сьогоднішній день це 
по іншому сплановано. Пряме 
фінансування передбачаєть-
ся збільшити майже в 1,7 ра-

зи. Крім того, в проекті Дер-
жбюджету передбачені кош-
ти 1,5 млрд. грн. на кредити 
під гарантії Уряду, які будуть 
спрямовані на модернізацію 
технологічно‑ виробничої ба-
зи підприємств та реалізацію 
інноваційно‑ інвестиційних 
проектів по будівництву лі-
таків. Зазначене дозволить 
вийти Харківському держав-
ному авіаційному виробни-
чому підприємству на випуск 
літаків у 2010 році в кількості 
16 одиниць, з 2011 р. — 22оди-
ниці, а з 2012 по 2015 рр. — по 
36 одиниць на рік. По заводу 
«Авіант» відповідно: у 2010 ро-
ці передбачається випуск 7 лі-
таків, у 2011році — 12, а з 2012 
по 2015 рр. по 12літаків що-
річно. Крім того, зазначеним 
підприємствам буде забезпе-
чено виробництво агрегатів 
на літаки Ан‑148–100 по ко-
операції з Воронезьким авіа-
ційним заводом по 36 комп-
лектів щорічно. Також в про-
екті Держбюджету на 2010 рік 
передбачені кошти для потреб 
Міністерства оборони для бу-
дівництва літака Ан‑70».

***
«АНТК им. Антонова заин-

тересована в  производстве 
военно‑ транспортного само-
лета Ан‑70 в  Китае. Об этом 
сказал заместитель главного 
конструктора АНТК им. Ан-
тонова Геннадий Габрук. Он 
возглавляет делегацию АНТК 
на проходящем в столице КНР 
XIII Пекинском международном 
авиасалоне. Он сказал, что наша 
сторона заинтересована в том, 
чтобы Китай производил Ан-70 
у себя. При проведении перего-
воров с AVIC в рамках выставки 
делегация АНТК подняла вопрос 
о создании СП и презентовала 
свои последние разработки.»

***
«Киевский авиационный за-

вод «Авиант» построит по за-
казу Минобороны Украины 
в 2010 и 2011 годах два военно- 
транспортных самолета Ан-70.»

«До конца 2009 г. мы закончим 
финансово- организационное 
оздоровление предприятий от-
расли, а  второй этап, который 
мы запланировали, это полная 
реконструкция и модернизация 
ключевых предприятий, кото-
рые находятся в  системе про-
изводства самолетов», — сказа-
ла Ю. Тимошенко. По ее словам, 
согласно предварительным рас-
четам, на проведение полной 
модернизации и переоснаще-
ние производств потребуется 
около 3,5 млрд. грн. Премьер 
считает, что 3,5 млрд. грн. явля-
ются незначительной суммой по 
сравнению с  суммой, которую 
выделил Национальный банк 
Украины на рефинансирование 
коммерческих банков. «Наци-
ональный банк отдал 90 млрд. 
грн. коммерческим банкам, ко-
торые могли попасть в каждую 
отрасль. 90 млрд. и 3,5млрд. — 
есть разница», — отметила она.»

№ 63
«Кабинет Министров Укра-

ины направит из стабили-
зационного фонда Госбюд-

жета 102,5  млн. грн. на фи-
нансирование в  2009  году 
инвестиционных проектов 
в авиационной промышлен-
ности. Это предусмотрено рас-
поряжением КМУ №  1151р от 
9 сентября. Согласно докумен-
ту, в частности, предусмотрено 
выделить: АНТК им. Антоно-
ва на внедрение в  эксплуа-
тацию нового регионально-
го Ан 148–100–15  млн. грн., 
на строительство опытного 
образца Ан‑148–200–55 млн. 
грн., на создание и  строи-
тельство тренажера Ан‑148 
(КТС‑148) — 5 млн. грн. Также, 
предусмотрено выделение ГП 
«Ивченко‑ Прогресс» 25  млн. 
грн. на разработку и серийное 
производство турбореактив-
ного двухконтурного двигате-
ля (ТРДД) АИ‑28 для перспек-
тивных модификаций само-
летов. Кроме того, 2,5  млн. 
грн. планируется выделить 
«Харьковскому агрегатному 
конструкторскому бюро на 
разработку исследователь-
ских образцов и проведение 
работ по увеличению ресурса 
агрегатов для Ан‑148.»

***
«30 вересня 2009 року під го-

ловуванням Першого заступ-
ника Міністра — голови Агент-
ства з питань ОПК Олександра 
Пінського відбулось засідання 
секції Науково- технічної ради 
Мінпромполітики з  науково- 
технічних проблем розвитку 
ОПК. В  ході засідання учас-
ники розглянули проект Про-
грами з  технічного перео-
снащення підприємств і  ор-
ганізацій авіабудівної галузі, 
підготовлений Українським 
науково- дослідним інститутом 
авіаційних технологій спільно 
з  провідними підприємства-
ми авіаційної галузі. Метою 
Програми є створення ви-
робничих, технологічних та 
інших умов для організації 
на сучасному рівні розробок, 
випробувань та серійного ви-
робництва модельного ряду 
літаків: Ан‑148, Ан‑32, Ан‑70, 
Ан‑74Т‑200А, Ан‑74ТК‑300VІР, 
Ан‑74ТК‑200С, Ан‑74ТК‑300Д, 
Ан‑74ТК‑200, Ан‑74Т‑200А, 
Ан‑140‑100, компонентів 
Ан‑124‑100, вузлів та агрега-
тів літаків Ан‑148 та Ан‑140 та 
двигунів ТВ3‑117СБМ1В, ТВ3‑
117ВМС, МС‑500, МС‑350, 
МС‑400, МС‑14 для поставок 
в  рамках міжнародної ви-
робничої кооперації, а  також 
створення високоефективної 
технологічної бази з  обслу-
говування та ремонту літаків  
«Антонов», двигунів та агрега-
тів до них. Програмою визна-
чено джерела фінансування,  
порядок розробки інвести-
ційних проектів підприємств, 
зміст технічного переосна-
щення по кожному підприєм-
ству тощо. Ряд підприємств 
вже підготували інвестиційні 
проекти з технічного переосна-
щення та відповідний план за-
ходів, а решта повинні зробити 
це у жовтні 2009року. Учасни-
ки схвалили проект Програми 
з  технічного переоснащення 
підприємств і організацій аві-
абудівної г алузі.»

№ 66
«21 ноября 2009 г. в аэропорту 

Абу- Даби состоялась презента-
ция регионального реактивно-
го самолета нового поколения 
Ан-148–100 Его Высочеству, 
наследному принцу Абу- Даби 
шейху Мухаммед бин Заед Аль 
Нагаян. Шейх Мухаммед осмо-
трел самолет, детально ознако-
мился с его характеристиками, 
а также с перспективами даль-
нейшего развития Ан-148, вклю-
чая создаваемые на его основе 
самолеты повышенного ком-
форта, транспортные варианты 
и самолеты специального назна-
чения. Подводя итоги встречи, 
он отметил, что «самолеты 
семейства Ан‑148 могут най-
ти достойное применение 
в регионе» и выразил заинте-
ресованность в развитии со-
трудничества между Украиной 
и ОАЭ в авиационной отрасли.»

***
«Украина готовит к  подпи-

санию контракты на постав-
ку трех самолетов Ан‑140 на 
суму свыше $50  млн. Лаосу, 
четырех Ан‑74 для Египта на 
сумму свыше $100 млн. и двух 
Ан‑148 для ОАЭ на сумму 
свыше $50  млн. с  дальней-
шей закупкой 15 самолетов 
на сумму около $400  млн., 
сообщил Министр экономи-
ки Украины Богдан Дани-
лишин. Согласно его данным, 
обнародованным в  четверг на 
сайте министерства, уже есть 
больше, чем 150 твердых за-
казов и  опционов на само-
лет Ан‑148. Он напомнил, что 
подписан контракт с Индией на 
модернизацию и ремонт само-
летов Ан-32ВВС Индии на сумму 
свыше $400 млн. и с Ираком на 
изготовление 6 самолетов Ан-32 
на суму $89 млн.»

***
«Проект Ан‑148 прине-

сет Украине $820  млн. В  се-
рийном выпуске нового 
украинско‑ российского са-
молета Ан‑148 принимают 
участие 34 предприятия из 
Украины. Об этом заявил гене-
ральный конструктор АНТК им. 
О. К. Антонова Дмитрий Кива. 
По его словам, суммарные до-
ходы от постройки 80 самоле-
тов, на которые уже есть зака-
зы, составят около $820 млн. 
Как сообщили в  пресс- службе 
АНТК им. О. К. Антонова, Д. Кива 
уточнил, что поступления в го-
сударственный и местные бюд-
жеты Украины в  виде налогов 
и  сборов достигнут $241  млн., 
а  на украинских предприяти-
ях будет создано около 12 тыс. 
новых рабочих мест. «Развитие 
программы Ан-148 является 
очень важным и выгодным для 
всех участников проекта», — 
считает генконструктор. По его 
словам, поднявшийся вчера 
в небо в России (и заявленный 
на маршрут Санкт- Петербург — 
Москва) Ан-148 стал первым из 
шести самолетов, заказанных 
авиакомпанией «Россия». Вто-
рой такой лайнер уже построен 
в  России и до конца 2009  года 
будет передан авиакомпании.»

(далі буде)

Поки нас годують обіцянками підтримки галузі...
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Airbus пытался получить контракты AirAsia 
за взятку в $50 млн?
Антикоррупционное агент-

ство Малайзии проверяет 
информацию о том, что ком-

пания Airbus дала взятку в разме-
ре $50 млн. за заказы самолётов 
крупнейшей в Азии бюджетной 
авиакомпании AirAsia, сообщает 
Reuters.

Британское антикоррупцион-
ное управление заявило, что 
Airbus не сумел предотвратить 

действия своих ассоциирован-
ных сотрудников, давших взят-
ку представителям руководства 
AirAsia Group и её подразделе-
нию AirAsia X.

Компания AirAsia заявила, что 
никогда не заключала контракты 
на основе «спонсорства со сто-
роны Airbus», и выразила готов-
ность «полностью сотрудничать» 
с Малайзийской антикоррупци-

онной комиссией. Кроме того, 
генеральный директор Air Asia 
Тони Фернандес и председатель 
правления Камарудин Меранун 
временно уйдут со своих постов 
в  компании на 2 месяца, пока 
идёт расследование.

Европейская корпорация Airbus 
отказалась комментировать поя-
вившиеся сообщения о причаст-
ности к коррупции.

25 лютого 2020 
року у м. Києві 
відбудеться чергове 
засідання Президії 
Центрального 
Комітету Профспілки 
авіабудівників 
України.

Падіння промисловості в Україні може зупинити лише 
впровадження сучасної індустріальної політики
Оптимістичні прогнози що-

до зростання ВВП наразі 
не справджуються: поточні 

темпи за підсумками 2019р. — 
3,3% — низькі. Натомість в укра-
їнській промисловості триває 
рецесія. Особливо гнітюче вра-
ження викликає статистика за 
грудень 2019 року — падіння 
промислового виробництва 
склало 8,3%, а машинобудування 
скоротилось на 14,5%.

Промислове виробництво 
нині не є джерелом зростання 
вітчизняної економіки — по-
при її потенціал та зростаючу 
увагу світу саме до власних ін-
дустрій, впровадження розви-
нутими державами механізмів 
протекціонізму національних 
виробників.

Представники промисло-
вих секторів занепокоєні тим, 
що у фокусі уваги уряду немає 
інноваційно- орієнтованої інду-
стріальної політики. Відсутня 
і вертикаль державного управ-
ління сферою — ні профільного 
органу влади, ні посадових осіб 
відповідного статусу, відпові-
дальних за розвиток індустрії.

Про це йшлося на спільному 
розширеному засідання Анти-
кризової ради громадських ор-
ганізацій України та правління 
УСПП «Відтворення промисло-
вості — передумова економіч-
ного зростання», участь в якому 
взяли десятки представників 
реального сектору економіки, 
а також Офісу президента, уря-
ду, керівники профільних пар-
ламентських комітетів.

«Наразі вважаємо головним 
пріоритетом на 2020 рік форму-
вання сучасної промислової по-
літики та створення відповідної 
вертикалі державного менедж-
менту», — наголосив президент 
УСПП Анатолій Кінах.

На засіданні презентовано 
документ «Пріоритетні заходи 
2020: промисловий пакет», що 
відображає підсумки експерт-
них обговорень, проведених 
УСПП спільно з  партнерами 
з асоціацій промисловців, під-
приємців, роботодавців та на-
укових установ.

Йдеться про те, що розвиток 
ключових галузей індустрії Укра-
їни (авіакосмічна, автовиробни-
цтво, транспортне та сільського-
сподарське машинобудування, 
суднобудування), котрі перебу-
вають в  кризі — потрібно сти-
мулювати через низку держав-
них програм: імпортозаміщення, 
кредитування виробників тощо.

Проект Стратегії розвитку 
промислового комплексу вже 
три роки «блукає» коридорами 
влади, попри те, що сучасні реа-
лії вимагають її якнайшвидшого 
прийняття. За браком виробни-
цтва технологічної, з  високою 
доданою вартістю продукції, 
Україна торгує переважно си-
ровиною і це, у тому числі, ду-
же негативно позначається на 
зовнішньоторговому балансі: 
росте негативне сальдо. Посиле-
ні і тенденції трудової міграції.

«Необхідне прийняття Страте-
гії та плану дій її виконання або 
іншого документа, що сформулює 
позицію Уряду щодо промислової 
політики, у т. ч. із впровадження 
інновацій та принципів Індустрії 
4.0, для осучаснення промислово-
го виробництва. Важливо віднови-
ти діяльність Національного комі-
тету з промислового розвитку на 
чолі із Прем’єр-міністром України. 
Також повинна бути сформована 
вертикаль державного управлін-
ня промисловою сферою — чи це 
буде окреме міністерство, чи аген-
ція — назва не важлива: критич-
но необхідний старт роботи щодо 
зупинення процесів деіндустрі-
алізації і  формуванню сучасної 
промислової політики», — заявив 
очільник УСПП.

Паралельно із процесами де-
індустріалізації, проблеми для 
вітчизняної економіки створює 
недостатня скоординованість 
дій уряду та Національного 
банку, зазначили учасники за-
сідання.

За 11 місяців 2019 року бан-
ківський сектор показав рекорд-
ний прибуток в  сумі 59 млрд. 
грн., що у 3 рази більше, ніж за 
11 місяців 2018 року. При цьому 
кредитування реального сектору 
за цей же період зменшилось на 
66,5 млрд. грн.

Уряд випускає облігації вну-
трішньої державної позики за 
досі високими відсотковими 
ставками, тому банки не кре-
дитують економіку. Попит на 
держ облігації завів на ринок 
іноземний спекулятивний ка-
пітал, котрий в своїй більшості 
і  спричинив штучну ревальва-
цію гривні, не підкріплену ні 
зростанням ВВП, ні вирівнянням 
експортно- імпортних показни-
ків та ін. Відтак, втрати україн-
ської економіки від штучної різ-
кої ревальвації оцінюються в $5 
млрд., а різке зміцнення гривні 
носить тимчасовий і нестійкий 
характер.

Ділова спільнота пропонує, 
окрім Стратегії розвитку про-
мисловості, також впровади-
ти державну цільову програму 
науково- технічного розвитку 
України, розробити та прийня-
ти законопроекти «Про розвиток 
промисловості»; «Про інновацій-
ну діяльність» (нова редакція); 
внести зміни до ЗУ «Про націо-
нальний банк України», зокрема 
положення, яке зобов’язувала б 

НБУ, крім інфляції, таргетувати 
також і ринок робочої сили.

Що стосується малого і серед-
нього бізнесу, то в УСПП та АРГО 
наполягають, щоб під час під-
готовки нового законодавства 
у парламенті скасували норми 
Податкового кодексу, які поси-
люють тиск на бізнес та розши-
рюють повноваження контро-
люючих органів.

Всі ці пропозиції, як і, власне, 
«Пріоритетні заходи 2020: про-
мисловий пакет» — буде спря-
мовано уряду та парламенту. 
Окрім того, запропоновано ор-
ганізовувати періодичні зустрі-
чі безпосередньо Президента 
України із представниками 
вітчизняної промисловості та 
бізнесу. З приводу необхідності 
впровадження промислової по-
літики ухвалено звернення до 
президента, парламенту та уря-
ду. Окреме звернення прийняте 
до Президента країни В. Зелен-
ського щодо необхідності по-
стійних комунікацій очільника 
держави та ділової спільноти 
заради економічного зростання.

На засіданні було ухвалено рі-
шення підтримати ініціативу Ко-
мітету з економічного розвитку 
ВРУ і провести спільне засідання 
на базі ДП «Антонов» для обго-
ворення проблем і відпрацюван-
ня невідкладних заходів з відро-
дження вітчизняного авіапрому.

За інформацією пресслужби УСПП

Від редакції: під час заходу 
з промовою виступив Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, як учасник  
с оціального діалогу.

Профактив ДАХК 
«Артем» опановує 
медійний простір

П ервинна організація Проф-
спілки авіабудівників Укра-
їни в Державній акціо нер ній 

холдинговій компанії «Артем» 
12 лютого 2020 року орга нізувала 
та провела перший семінар- 
тренінг для членів профспілко-
вого активу (голів цехових комі-
тетів, членів профкому, членів 
постійних комісій) за актуальною 
сьогодні темою: «Робота з члена-
ми профспілки: використання 
медіа- технологій в ХХІ сторіччі».

Відкриваючи семінар, голова 
ПО Олександр Кельїн наголо-
сив на необхідності постійного, 
безперервного і  якісного нав-
чання для профспілкових акти-
вістів, оскільки перед сучасними 
профспілками України стоять 
глобальні виклики, від яких зале-
жить наше майбутнє та розвиток 
профспілкового руху України.

Тренером- викладачем семі-
нару- тренінгу був Юрій Бузду-
ган — магістр державного управ-
ління, народний депутат України 
2 скликання.

Перша частина семінару- 
тренінгу складалася з 3-х сесій:

• сесія № 1 — Ділова гра «Сучас-
ні методи атаки на корпорацію»;

• сесія № 2 Презентація «Уп-
равління соціальним розвитком 
та профспілки»;

• сесія № 3 Мозковий штурм 
«Моделювання потрібного обра-
зу (міфу) профспілки в суспіль-
ній свідомості».

Крім того, слухачі отримали 
до машнє завдання «Підготувати 
звернення Первинної організації».

В аудиторії відбувалася активна, 
жвава, фахова дискусія, яка про-
довжувалася в перервах за кавою.

Учасники вкотре відмітили 
важливу роль Профспілки для 
працівників в сучасному житті 
та обізнаної людини праці, як 
активного її дієвого творця.

Семінар- тренінг був передба-
чений планом роботи ПО ПАУ 
в  ДАХК «Артем» на 2020 рік, 
тема визначена пріоритетною 
в  Первинній організації, що 
дозволить профспілковим ак-
тивістам в подальшому швидко 
і якісно реагувати на сучасні за-
грози та виклики в глобальному 
інформаційному середовищі.

Керівник семінару Олександр 
Кельїн — голова ПО ПАУ в ДАХК 
«Артем», відповідальні за орга-
нізацію та проведення Сергій 
Чумак — заступник голови ПО, 
Андрій Головатенко — фахі-
вець з профспілкової діяльності 
ПО та організаційно- масова ко-
місія профкому — доклали бага-
то зусиль для створення творчої 
атмосфери на заняттях та зруч-
ної роботи учасників.

Слухачі аплодували викладачу 
та дякували профспілковому ко-
мітету за організацію навчання.

За інформацією  
ПО ПАУ в ДАХК «Артем»
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