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Тривають перемовини 
з укладення Галузевої угоди 
на новий термін

В ДАХК «Артем» відбулася 
звітно-виборна конференція 
ПО ПАУ

В рамках колективних перемо-
вин з укладення Галузевої угоди 
авіаційної промисловості 17 лю-
того п. р. відбулася робоча зустріч 
представників Профспілки авіа-
будівників України (Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, заступник Го-
лови ПАУ по м. Києву, голова ПО 
ПАУ в ДАХК «Артем» Олександр 
Кельїн, зав. відділами ВА ЦК ПАУ 
Ольга Сметаніна і Каріна Пла-
хова) та ДК «Укроборонпром» 
(перший заступник генерального 
директора ДК «Укроборонпром» 
Роман Бондар та директор з 
управління персоналом Концер-
ну Віталій Пахомов).

Під час зустрічі Сторони об-
говорили позицію Профспілки 
щодо підвищення тарифної став-
ки робітника першого розряду 
четвертої сітки та встановлення 
мінімального (!) коефіцієнту на 
рівні 2,25 до прожиткового мі-
німуму.

З метою детального аналізу 
поточного стану підприємств, 
їх можливостей та перспектив 
Сторони взяли «тайм-аут» до 
наступного засідання.

Про подальший хід перегово-
рів будемо інформувати додат-
ково. 

10 лютого 2021 року в Дер-
жавній акціонерній холдинго-
вій компанії «Артем» відбулася 
звітно- виборна конференція ПО 
ПАУ. Участь в її роботі взяв Голо-
ва ПАУ Ярема Жугаєвич.

Конференція заслухала звіт 
профкому і ревізійної комісії та 
затвердили їх. Було обрано новий 
склад виборних органів та голову 
ПО ПАУ, яким став Олександр 
Кельїн. 

Олег Уруський розраховує на нові замовлення 
вітчизняних літаків
М іністерство з питань стра-

тегічних галузей промис-
ловості України розрахо-

вує, що у 2021 році тенденція на 
замовлення вітчизняних літаків 
буде продовжена.

Про це Віце-прем’єр-міністр — 
Міністр з  питань стратегічних 
галузей промисловості України 
Олег Уруський розповів в  ін-
терв’ю газеті «День».

«Перед нами стоїть завдання 
відродження авіаційної промис-
ловості. Якщо ми зараз цього не 
зробимо, то можемо про неї за-
бути назавжди. Мені здається, 
що це наш останній шанс під-

няти нашу авіаційну промисло-
вість на крило», — наголосив Олег 
Уруський.

За його словами, перші кроки 
для цього вже зроблено: йдеться 
про замовлення Міністерством 
оборони перших трьох літаків 
Ан-178 і  цього року тенденція 
має продовжитися.

Віце-прем’єр-міністр також 
зазначив, що Президент дав 
завдання створити національно-
го авіаперевізника. Олег Урусь-
кий підтримує цю ідею. Водночас 
високопосадовець зауважив, що 
наразі серед експертів точиться 
дискусія щодо цього питання.

«Дійсно, момент не зовсім є 
зручним і  сприятливим. Через 
пандемію всі авіакомпанії зараз 
знаходяться у досить кризовому 
стані і потребують навпаки до-
помоги. Йде багато скорочень, 
а ми тут говоримо про створення 
національного авіаперевізника. 
Однак з  точки зору підтримки 
нашої авіаційної промисловос-
ті, звичайно, — це необхідний 
і хороший крок. Тим більше, що 
на «Антонові» є вісім недобудо-
ваних літаків Ан-158, які можна 
було  б добудувати, залучивши 
певні фінансові ресурси. А потім 
передати через лізингову компа-

нію національному перевізни-
ку», — сказав Віце-прем’єр-мі-
ністр.

Олег Уруський вважає, що 
має бути відроджена лізингова 
компанія, як це свого часу було 
з  «Антонов- фінанс», через яку 
намагалися тоді передавати лі-
таки «Ан» авіакомпаніям.

«Спочатку це мало позитив-
ний результат, а потім у зв’язку 
зі зміною керівництва, втрутив-
ся суб’єктивний фактор і все бу-
ло спущене на гальма», — додав 
Віце-прем’єр-міністр — Міністр 
з  питань стратегічних галузей 
промисловості України.

Відбулось позачергове засідання ЦК ПАУ
12 лютого 2021 року відбулося 

позачергове засідання ЦК ПАУ. 
Вів засідання Голова Профспіл-
ки — Ярема Жугаєвич. Присут-
ні — члени ЦК ПАУ та працівники 
ВА ЦК ПАУ.

Були розглянуті наступні пи-
тання порядку денного:

1. Про позицію ЦК ПАУ що-
до проекту Закону України 
«Про особливості реформу-
вання підприємств оборонно- 
промислового комплексу дер-
жавної форми власності (реєстр. 
№ 3822)»

2. Про аналіз статистичних 
звітів про чисельність ПО ПАУ 
та ПАУ в цілому за 2020 рік тощо.

За результатами засідання ЦК 
Профспілки авіабудівників Укра-
їни було ухвалено постанову «Про 
позицію ЦК ПАУ щодо проекту 
Закону України «Про особливос-
ті реформування підприємств 
оборонно- промислового комп-
лексу державної форми власності 
(реєстр. № 3822)».

Профспілка вважає проект 
Закону, реєстр № 3822 неприй-
нятним та таким, що підлягає 
відхиленню.

Відповідно до статті 10 Закону 
України «Про національну без-
пеку» Профспілкою проведено 
громадську експертизу проекту 
Закону «Про особливості рефор-
мування підприємств оборонно- 
промислового комплексу дер-
жавної форми власності».

Основною метою законопро-
екту є запровадження корпора-
тивної моделі управління Кон-
церну «Укроборонпром» та під-
приємств — його учасників.

Висновки були схвалені на 
засіданні ЦК ПАУ. Серед ос-
новних висновків:

— Проект закону підготовлено 
без техніко — економічного об-
ґрунтування, без прогнозування 
ймовірних ризиків та заходів 
щодо їх мінімізації; відсутні 
конкретні показники, які плану-
ється досягнути, у  абсолютних, 
або відсоткових значеннях внас-
лідок запланованих дій щодо ре-
формування.

— Не визначено перелік під-
приємств, які безумовно мають 
бути збережені у 100% власності 
держави для забезпечення її без-
пеки і оборони.

— Проект передбачає можли-
вість проведення перетворень 
без участі Фонду державного 
майна України, а  також в  умо-
вах відсторонення трудових 
колективів підприємств, що є 
порушенням частини 9 статті 65 
Господарського кодексу України.

— Проектом закону передбача-
ється перетворення ДК «Укробо-
ронпром» та його учасників без 

оцінки майна відповідно до ви-
мог Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Укра-
їні».

— У законопроекті не визна-
чене цільове призначення та 
доля подальшого використання 
коштів, отриманих корпоратизо-
ваним Укроборонпромом під час 
відчуження майна підприємств- 
учасників.

— Не передбачений достатньо 
врегульований порядок оцінки 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності підприємств, які були 
створені протягом їх діяльно-
сті, та ринкова вартість яких є 
значною.

Профспілка запропонувала:
1. Відхилити проект Закону 

України «Про особливості рефор-
мування підприємств оборонно- 
промислового комплексу дер-
жавної форми власності», реєстр. 
№ 3822.

2. Здійснювати реформуван-
ня оборонно- промислового 
комп лексу за координацією та 
під контролем Мінстратегпром 
у порядку, передбаченому дію-
чим законодавством на підставі 
Стратегії розвитку оборонно- 
промислового комплексу Укра-
їни. З  цією метою прискорити 
розробку Кабінетом Міністрів 
України Стратегії розвитку 
оборонно- промислового ком-
плексу України, схвалення її 
РНБОУ та затвердження Прези-
дентом України.

3. Прийняти Постанову Ка-
бінету Міністрів України, якою 
передбачити ліквідацію ДК 
«Укроборонпром» та переда-
чу його підприємств до сфери 
управління Мінстратегпрому.

4. Скасувати Закон України 
«Про особливості управління 
об’єктами державної власно-
сті в  оборонно- промисловому 
комплексі». 
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О. Уруський: «В Україні сформований інтелектуальний ландшафт 
для якісного розвитку безпілотної авіації»
В останні десятиліття безпілотна авіація впевнено займає передові позиції як в арсеналі багатьох армій і силових відомств світу, так і в цивільних галузях економіки. 
Україна також має сформувати свою позицію з цього питання. Про розвиток безпілотної авіації в світі та Україні розмовляємо з Віце-прем’єр-міністром – Міністром з питань 
стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським.

— Олеже Семеновичу, остан-
нім часом робототехніка крок 
за кроком потрапляє до нашого 
життя. Яскравим прикладом є 
безпілотна авіація, яка вже 
міцно опанувала низку пози-
цій у всьому світі. Як Ви розці-
нюєте цю світову тенденцію?

— Дійсно, безпілотна авіація 
за останні десятиліття завдя-
ки науково- технічному прогресу 
знайшла своє активне застосуван-
ня, насамперед, у воєнній сфері, 
що підтверджено досвідом і реа-
ліями сучасних воєнних конфлік-
тів. Разом з тим, її використання 
не обмежується лише військовим 
сегментом. Спектр завдань, що 
виконуються з  використанням 
безпілотників на теперішній час 
досить широкий. З  урахуван-
ням світової практики до таких 
завдань відносять, наприклад, 
попередження надзвичайних си-
туацій, моніторинг стану приро-
докористування, сільськогоспо-
дарських посівів, контроль еко-
логічного стану місцевості та за-
бруднення повітряного простору, 
моніторинг стану трубопроводів 
та об’єктів енергетики, доставка 
малогабаритних і  невеликих за 
вагою вантажів тощо.

— Враховуючи широкомас
штабний розвиток безпілот-
ної авіації, якими вважаються 
перспективи світового ринку 
продаж безпілотників?

Наведу деякі цифри на під-
твердження світового розвитку 
безпілотної авіації. За прогноза-
ми зарубіжних фахівців глобаль-
ний ринок продажів безпілотних 
авіаційних апаратів у цьому році 
досягне $28 млрд., а до 2025 року 
може сягнути цифри у $50 млрд. 
Цифра показує, що індустрія без-
пілотників залишається стійкою, 
незважаючи на проблеми, що 
з часом виникають. До речі, пан-
демія COVID-19 викликала різке 
зростання інтересу до безпілот-
ників у багатьох країнах світу.

— А кого ж вважають лідера-
ми на світовому ринку безпі-
лотної авіації?

— Найбільшим гравцем на 
світовому ринку безпілотників 
безумовно є США. На їх долю 
припадає більше тридцяти відсо-
тків усього обсягу світового рин-
ку. Лідируючі позиції на цьому 
ринку займають Ізраїль, Велика 
Британія, Китай і низка європей-
ських країн. Активно працюють 
над створенням власної промис-
ловості в Росії, Туреччині, Ірані 
та Індії, особливо в напрямі ви-
ведення на ринок ударних безпі-
лотників.

— Висвітлені Вами факти 
свідчать про перспективність 
розвитку безпілотної авіації 
у світі. А якою вважається на 
цьому фоні ситуація з  безпі-
лотниками в Україні?

— Ситуацію з  безпілотною 
авіацією в Україні слід розгляда-
ти у різні періоди — до початку 
російської агресії і з її початком 
у 2014 році.

Так, до 2014 у державі не приділялося достатньої 
уваги напряму безпілотної авіації. Разом з тим, де-
які вітчизняні виробники все  ж таки намагалася 
відстежувати зміни в «безпілотній моді». На той час 
вітчизняні розробники змогли запропонувати лише 
ряд різноманітних варіантів планерів безпілотни-
ків. Відсутність вітчизняного виробництва технічних 
засобів спостереження і розвідки для безпілотників 
не сприяла створенню повноцінних розвідувальних 
безпілотних авіаційних комплексів, які можна було 
запропонувати як вітчизняному, так і зарубіжному 
споживачеві. Маючи значний потенціал, Україна 
відставала від багатьох країн у питаннях розробки 
і створення безпілотної авіації. Природно, що в такій 
ситуації без кооперації з іншими країнами розробку 
і серійний випуск безпілотних авіаційних комплек-
сів було відкладено на досить значний час.

Агресія проти України очікувано висвітлила іс-
нуючі проблеми, що відразу сказалося на можли-
востях військових щодо отримання інформації про 
противника. З початком антитерористичної опера-
ції у східному регіоні України потреба в наявності 
на озброєнні Збройних Сил безпілотних авіаційних 
комплексів, спочатку розвідувальних, а потім і удар-
них, стала невідворотною. В різні періоди викорис-
товувалося близько тридцяти типів найрізноманіт-
ніших, більшість із числа саморобних безпілотних 
апаратів, зібраних руками волонтерів для ведення 
розвідки та коректування вогню, за що волонтерам 
велика подяка. Разом з тим, у ході війни Україна 
отримувала безпілотники в  межах як військової 
допомоги від США, так і шляхом закупівлі в інших 
державах.

— Чи змінилася на сьогодні ситуація з вітчиз-
няними розробками безпілотних авіаційних 
комплексів?

У  цьому напрямі відбулися позитивні зрушен-
ня. Так, з’явилися приватні виробники, а  також 
інтенсифікували роботу державні підприємства, 
які запропонували вітчизняним замовникам ряд 
цікавих рішень. Так, у війська потрапив тактичний 
розвідувальний комплекс «Фурія», який достатньо 
успішно себе зарекомендував при застосуванні ар-
тилерійських підрозділів. Пізніше до лав Збройних 
Сил потрапив тактичний розвідувальний комплекс 
Spectator, а також PD-1, який здатний виконувати 
завдання в умовах роботи ворожих систем радіо-
електронної боротьби. Добре зарекомендував се-
бе багатофункціональний тактичний безпілотний 
комплекс «Лелека-100», пристосований для робо-
ти в умовах навмисної постановки радіозавад або 

блокування систем супутникової 
навігації. І це лише частина роз-
робок. Фактично, на теперішній 
час в Україні сформований інте-
лектуальний ландшафт для якіс-
ного розвитку безпілотної авіації.

— Втім Україна продовжує 
закуповувати безпілотні комп-
лекси в інших країнах. Чи є це 
актуальним сьогодні для Украї-
ни, коли вітчизняні виробники 
активізувалися в напряму ство-
рення безпілотних авіаційних 
комплексів?

— В Україні розробляються 
в основному безпілотні комплек-
си тактичного радіусу дії, що осна-
щені апаратурою спостереження 
і авіонікою іноземного виробни-
цтва. Не заповненими «нішами» 
на теперішній час залишаються 
напрями щодо створення без-
пілотників тривалого польоту 
і  ударного типу. У зв’язку з цим 
Україна в умовах війни вимушена 
робити закупівлю таких комплек-
сів в інтересах забезпечення на-
дійного захисту своєї території від 
агресора. Так, згідно угоди 2018 
року Туреччина поставила Украї-
ні оперативно- тактичні безпілот-
ні авіаційні комплекси Bayraktar 
TB2 виробництва компанії Baykar 
Makina. Ці безпілотники можуть 
нести керовані протитанкові ра-
кети та авіаційні бомби. Надалі 
ведеться робота щодо організації 
серійного виробництва даних апа-
ратів в Україні.

— Використання безпілотних 
авіаційних комплексів інозем-
ного виробництва тяг нуть за 
собою додаткові витрати з боку 
України, що пов’язані з постав-
кою додаткового обладнання 
і запчастин, а також навчанням 
особового складу.

— Так, питання дуже актуаль-
не для нашої країни, бо більшість 
безпілотників на українських 

теренах є іноземного виробництва або використо-
вують обладнання іноземного виробництва. Якщо 
для цивільної авіації використання безпілотників 
може окупатися шляхом надання послуг, то з дер-
жавною авіацією ситуація зовсім інша. Треба пе-
редбачати кошти у державному бюджеті, пов’язані 
із забезпеченням експлуатації безпілотників, що 
досить складно за умов недосконалості відповідної 
нормативно- правової бази. Виходом з цього поло-
ження можна вважати або розробку вітчизняних 
безпілотників з мінімізацією використання інозем-
ного обладнання, або організацію на території Укра-
їни спільного з іноземними виробниками створення 
чи випуску безпілотників. Одним з таких можливих 
варіантів може розглядатися співпраця з Туреччи-
ною у створенні ударного безпілотного винищувача. 
В цьому є взаємний інтерес країн.

— Чи можна сьогодні, враховуючи Вашу ін-
формацію, стверджувати, що в Україні створю-
ється загальнодержавна система безпілотної 
авіації?

— Загальнодержавна система безпілотної авіації 
знаходиться на стадії створення. На теперішній час 
ряд її складових і підсистем уже існує на рівні дер-
жавної авіації. Але це лише початкова стадія щодо 
створення системи в цілому в нашій країні. Для ство-
рення системи безпілотної авіації треба мати від-
повідну загальнодержавну концепцію, в якій будуть 
висвітлені всі питання: структурні, експлуатаційні, 
фінансово- економічні, матеріально- технічні, кадро-
ві, безпекові, наукові тощо. І це питання є досить ак-
туальним на теперішній час. Це обумовлено тим, що 
положення такої концепції забезпечать формування 
базового ландшафту для розвитку безпілотної авіа-
ції в Україні в цілому. Відсутність загальнодержавної 
концепції призводить до структурного самобудуван-
ня за своїм розумінням. Так, наприклад, у держав-
ному сегменті на теперішній час кожна структура 
будує власну систему безпілотної авіації, не завжди 
розуміючи основоположні моменти.

— Україна з 1992 році є членом Міжнародної 
організації цивільної авіації — ІКАО. У межах 
організації напрацьовано декілька документів, 
присвячених безпілотній авіації. Яким чином 
Україна має враховувати положення цих доку-
менти при створенні своєї системи безпілотної 
авіації?

— Україна вступила до ІКАО ще у 1992 року. Ця 
міжнародна структура, куди входять 190 держав 
світу, має значний досвід в організації експлуатації 
безпілотної авіації і вже розробила низку докумен-
тів, положення яких треба реалізовувати і в Україні. 
Це особливо важливо в  контексті стандартизації 
і уніфікації цього напряму в нашій державі.

— Якими на Ваш погляд є перспективи роз-
витку безпілотної авіації в Україні?

— Вважаю цей напрям для нас одним із страте-
гічних. По-перше, Україна є авіаційною державою із 
світовою історією і має значний досвід у літакобуду-
ванні. По-друге, Україна досі має значний інтелек-
туальний потенціал, що підтверджується не тільки 
науковими здобутками, а також існуванням міцного 
корпусу науковців, винахідників і раціоналізаторів. 
Треба цей потенціал перетворити в реальні можли-
вості та реалізувати їх в інноваціях, спрямованих, 
у тому числі, і на створення вітчизняних безпілотних 
авіаційних комплексів.

Розробка і  впровадження положень концепції 
дозволить сформувати облік системи безпілотної 
авіації в Україні та її використання як в державно-
му, так і в цивільному сегментах, як це відбувається 
в світі. Важливим є нормативно- правове, кадрове 
і фінансово- економічне забезпечення цього напря-
му в Україні. Можна прогнозувати на підставі всес-
вітнього досвіду велику затребуваність у безпілотній 
авіації на теренах України в найближчій перспективі 
для вирішення різноманітних завдань на комерцій-
ній основі, що дозволить створити додаткові робочі 
місця і поповнити бюджет нашої держави.

Бесіду вів Олександр ПАЛІЙ

Україна досі має значний інтелектуальний потенціал, 
що підтверджується не тільки науковими здобутками, 
а також існуванням міцного корпусу науковців, 
винахідників і раціоналізаторів. Треба цей потенціал 
перетворити в реальні можливості та реалізувати їх 
в інноваціях, спрямованих, у тому числі, і на створення 
вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів.

Олег Уруський

Український ударний БПЛА розробки ДП «ДержККБ «Луч»
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МОТОР СИЧ: Комплексное решение всех задач — путь к успеху
Почти в каждом месяце 
коллектив сорок седьмого цеха 
в приказах по заводу по итогам 
хозяйственной деятельности 
был отмечен за хорошую работу. 
В подразделении изготавливают 
рабочие и направляющие лопатки 
компрессоров высокого и низкого 
давления всех основных изделий 
предприятия. Несколько лет назад 
здесь начали осваивать и внедрять 
в серийное производство 
изготовление вновь закрепленных 
за цехом лопаток компрессора.

–В связи с  этим нам при-
шлось немного пере-
строить производство 

и применить другие методы об-
работки, — говорит начальник це-
ха Сергей Науменко. — У нас был 
создан участок по скоростному 
фрезерованию профилей направ-
ляющих и спрямляющих лопаток. 
Установили модернизированное 
оборудование, которое отвеча-
ет всем современным технико- 
экономическим требованиям.

Учитывая возросшие конструк-
торские требования, цех продол-
жает сдавать продукцию, соот-
ветствующую высокому качеству.

Создание лопатки — это длин-
ная технологическая цепочка, 
в которую включены и цехи 43, 
49, 61. Но экономичнее и эффек-
тивнее было бы сконцентриро-
вать все ее производство в одном 
подразделении: от заготовки до 
конечной сдачи изделий. Поэ-
тому руководство предприятия 
пошло нам навстречу и приняло 
решение: весь технологический 
процесс по изготовлению лопа-
ток сосредоточить в нашем цехе. 
С  этой целью выделяют новое 
фрезерное и токарное оборудо-
вание с числовым программным 
управлением, которого раньше 
не было в  нашем цехе, и  обра-
ботка деталей производилась 
другими подразделениями. Те-
перь, после получения и освое-
ния этого оборудования, мы весь 
производственный цикл сможем 
выполнять самостоятельно от на-
чала и до конца: точить, фрезе-
ровать, шлифовать, полировать…

В  2020  году несколько раз за 
хорошую работу отмечались 
в  приказах по заводу группы 4 
и 6 цеха 47, которые возглавля-
ют старшие мастера Ю. Плахтий 
и Ю. Кужель.

Коллективы этих групп уча-
ствуют в  изготовлении закре-

пленных за ними лопаток ком-
прессора различной сложности 
на все основные изделия, вы-
пускаемые предприятием. Ра-
ботники данных участков всегда 
отличались крепкими, дружески-
ми отношениями в коллективе, 
а также стабильностью в работе.

В  июне была отмечена хо-
рошая работа группы ремпри 
старшего мастера Святослава 
Просандеева. Коллективу было 
поручено изготовление оснаст-
ки, которую раньше делали ин-
струментальные цеха.

Конечно, к  выполнению от-
дельных операций приходилось 
привлекать инструментальщи-
ков, а с некоторыми видами ра-
бот наши специалисты успешно 
справлялись своими силами. 
Это и быстрее, и рациональнее, 
и экономнее.

— При изготовлении лопа-
ток в цехе использовали валь-
цевание?

— Не все изделия можно из-
готавливать методом вальце-
вания. Он хорош для массового 
производства рабочих лопаток 
компрессора с простыми профи-
лями. Этот метод прошел испыта-
ния временем и отлично показал 
себя в 80-е годы прошлого века, 
когда на предприятии возникла 
необходимость резко увеличить 
выпуск продукции.

Но лопатки со сложными про-
филями и  статорные лопатки 
с  цилиндрическими цапфами 
подлежат фрезерованию.

После такой обработки на по-
верхности остаются микроско-
пические шероховатости.

По технологическим норма-
тивам для того, чтобы избежать 
возникновения прижогов на 
поверхности детали, к  поли-
рованию допускаются лопатки 
с припуском максимум до пяти 
сотых. В противном случае про-
цесс полирования требует больше 
времени, что ведет к увеличению 
трудоемкости и увеличению бра-
ка по прижогам.

— А дальше все зависит от 
человеческого фактора?

— Совершенно верно, и вот тут 
мы подошли с  вами к  нашему 
самому главному вопросу: «От-
куда брать полировщиков, если 
этой профессии нет в  перечне 
специальностей ни в одном тех-
ническом учебном заведении?» 
И я вам отвечу: мы сами растим 
кадры и обучаем непосредствен-
но на рабочем месте! Ученик под 
руководством наставника выпол-
няет определенную работу. Кроме 
этого, он проходит обучающие 
курсы в МТЦ.

Но просто научить человека по-
лировать лопатки недостаточно. 
Например, когда нам увеличили 
производственную программу 
и возникла необходимость в до-
полнительных специалистах, 
можно было задействовать ра-
ботников других подразделений.

Но помочь нам могли далеко 
не все, потому что у  нас очень 
тонкая работа. Трудно выдер-
жать радиус входной и выходной 
кромки, толщину на определен-
ном расстоянии, когда имеется 
несколько сечений. Кроме того, 
те, кто привык работать с жаро-

прочным материалом, не могут 
сразу приспособиться к  нашим 
титановым сплавам. Одним сло-
вом, нужно иметь не только на-
выки, но и большой опыт.

Главное в этом непростом де-
ле — как говорится, набить руку, 
чтобы чувствовать металл, по-
нимать, какой слой надо снять, 
с  каким усилием придавить 
лопатку к  абразивному кругу, 
сколько времени удерживать… 
Нюансов много. Если припуски 
заложены неравномерно, нужно 
их выровнять, а если чуть силь-
нее нажать, и не выдержать раз-
мер, то получится прижог.

В этом случае изменится по-
верхностный слой материала, 
а это недопустимо. Ответствен-
ность у полировщиков за изго-
товление качественного изде-
лия слишком высока, и  к  ним 
предъявляются повышенные 
требования.

У  нас есть надежные специ-
алисты, опытные наставники, 
которые занимаются обучени-
ем молодежи. Новичку, впервые 
столкнувшемуся на практике 
с подобной работой, кажется, что 
это дело нехитрое. Но чтобы на-
учиться правильно и  аккуратно 
полировать лопатки, глубже по-
стичь основы выбранной специ-
альности, потребуются не месяцы, 
а годы упорного труда. Например, 
Людмила Ильина и Светлана Се-
мак уже в совершенстве овладе-
ли профессией, а настойчивость 
и желание добиться успеха при-
несли свои плоды. Сейчас деву-
шек можно назвать специалиста-
ми высокой квалификации.

Работникам этой профессии по 
законодательству положена льго-
та — они могут уйти на пенсию 
на 5 лет раньше установленного 
пенсионного срока, имея необ-
ходимый общий стаж (для жен-
щин — 30 лет, а для мужчин — 35).

Если говорить в  целом о  кол-
лективе, то все зависит от слажен-
ности в работе, своевременного 
выполнения своих обязанностей 
и  правильного понимания по-
ставленных задач.

И  здесь немаловажную роль 
играет взаимодействие всех 
служб цеха. Если все делается 
в комплексе, то путь к успешно-
му решению производственных 
задач обеспечен, — уверен Сергей 
Владимирович.

Сергей КОТЛЯР,  
газета «Мотор Сич»

Хирург от Бога
Не так давно почетное звание 
«Заслуженный врач Украины» 
получил заведующий хирургическим 
центром Клиники «Мотор Сич», 
кандидат медицинских наук 
Сергей Кравченко. Он руководит 
центром с момента его основания 
в 2018 году. До этого Сергей 
Михайлович в течение 20 лет 
заведовал хирургическим 
отделением частной клиники 
«ВИТАЦЕНТР».

О снащенный самым совре-
менным оборудованием 
хирургический центр Кли-

ники «Мотор Сич» был создан на 
базе урологического отделения 
для оказания квалифицирован-
ной малоинвазивной лапароско-

пической хирургической помощи 
моторостроителям, жителям За-
порожья и области при различных 
патологиях органов брюшной 
полости. Здесь под руководством 
Сергея Кравченко производятся 
лапароскопические (через три-че-

тыре прокола) операции при 
грыжах различной локализации 
(паховых, бедренных, пищевого 
отверстия диафрагмы, послеопе-
рационных митральных), а также 
при желчнокаменной болезни.

Одним из весомых достижений 
хирургического центра являют-
ся органосохраняющие опера-
ции. Например, если в желчном 
пузыре выявляют камни, то уда-
ляются только камни, а сам ор-
ган остается. Большой процент 
составляют операции при онко-
логических патологиях желудка 
и кишечника. Кроме того, в цен-
тре оказывается ургентная по-
мощь при острой хирургической 
патологии — остром аппендици-
те, кишечной непроходимости, 

ущемленной грыже. На базе от-
деления под контролем УЗИ дре-
нируют и пунктируют различные 
образования в брюшной полости, 
здесь работает эндоскопический 
кабинет, где проводятся исследо-
вания при различных патологиях 
желудка и кишечника.

Как выдающийся специалист 
в своей области, Сергей Кравчен-
ко постоянно стремится к совер-
шенствованию методов лечения, 
идет в ногу со временем.

— Хотелось бы широко вне-
дрить лапароскопические опе-
рации при онкопатологии же-
лудка и прямой кишки, а также 
освоить и внедрить операции на 
поджелудочной железе, — делит-
ся планами Сергей Михайлович. 

Он призвал работников АО «МО-
ТОР СИЧ» беречь свое здоровье 
и  при первой необходимости 
обращаться в  хирургический 
центр, где созданы комфортные 
условия для пациентов и работа-
ют великолепные специалисты.

— Я хочу сердечно поблагода-
рить руководство предприятия 
МОТОР СИЧ, директора Клиники 
«Мотор Сич» Людмилу Завгород-
нюю и начмеда Татьяну Мироно-
ву за поддержку и помощь в раз-
витии важнейших направлений 
малоинвазивной хирургии, вне-
дрении прогрессивных методик 
лечения пациентов, — говорит 
Сергей Кравченко.

Лариса ДУДЕК, фото автора

Фрезеровщик Е. Черных, наладчик А. Черкез, гр. 6

Полировщики Т. Донец,  
Е. Матченко, гр. 6

Полировщики С. Семак, гр. 4,  
Л. Ильина, гр. 7

Старший мастер Ю. Плахтий, наладчик М. Цымбалист,  
вальцовщик А. Заворотько, гр. 4



1 БЕРЕЗНЯ
ГАЛУНЕНКО  

Олександр Васильович
Герой України

6 БЕРЕЗНЯ
СЕМЕНЮТА  

Анатолій Миколайович
Директор  

ДчП АТ «Мотор Січ» – ГмехЗ

10 БЕРЕЗНЯ
РОЖКО  

Борис Андрійович
Ветеран ПАУ

18 БЕРЕЗНЯ
РАУПОВ  

Туражон Маннанович
Заступник Генерального 
секретаря Міжнародної 

Євроазіатської Федерації 
Металістів (МЄФМ)

18 БЕРЕЗНЯ
САВИЦЬКИЙ  

Сергій Олександрович
Голова ПО ПАУ  

на ДчП АТ «Мотор Січ» – 
ГмехЗ

20 БЕРЕЗНЯ
МАЛИЙ  

Леонід Іванович
Ветеран ПАУ

23 БЕРЕЗНЯ
КОРОТЕНКО  

Анатолій Іванович
Ветеран ПАУ

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У БЕРЕЗНІ

П О Д І Ї
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Мінстратегпром оприлюднив програму розвитку авіаційної 
промисловості на 2021–2030 роки

Корпоратизація оборонних підприємств призведе 
до оздоровлення галузі — Юрій Гусєв

М іністерство з питань стра-
тегічних галузей промис-
ловості України оприлюд-

нило для проведення консуль-
тацій з  громадськістю проєкту 
«Державної цільової науково- 
технічної програми розвитку 
авіаційної промисловості на 
2021–2030 роки».

«Метою Програми-2030 є ство-
рення на базі підприємств авіа-
ційної промисловості України 
конкурентоспроможного, інте-
грованого у  світову авіаційну 
промисловість, цілісного авіа-
будівного комплексу, здатного 
задовольнити потреби держави 

в  сучасній авіаційній техніці, 
а також забезпечити її експорт на 
зовнішні ринки», — ідеться в по-
відомленні про оприлюднення.

Зазначається, що мета Про-
грами-2030 досягатиметься за 
такими напрямами: «Правовий», 
«Літальні апарати», «Двигуни», 
«Системи і агрегати», «Стандар-
тизація» та напрям «Соціально- 
кадровий».

Програмою-2030 передбаче-
ні дослідження та інноваційні 
розробки авіаційних технологій 
і  матеріалів, виробничих про-
цесів і обладнання, проведення 
випробувань, направлених пере-

довсім на підвищення конкурен-
тоспроможності, енергоефектив-
ності та екологічності вітчизня-
ної авіаційної техніки, а також на 
зменшення негативного впливу 
авіаційного транспорту на на-
вколишнє середовище.

Особливістю Програми-2030 є 
те, що її завдання і заходи будуть 
спрямовані головним чином на 
завершення інноваційних до-
сліджень і розробок авіаційних 
технологій та матеріалів, вироб-
ничих процесів і обладнання, що 
вже напрацьовані підприємства-
ми галузі. «У кінцевому підсумку 
реалізація Програми-2030 спри-

ятиме відновленню прибутково-
го повномасштабного серійного 
виробництва цивільних літаків 
і освоєнню виробництва верто-
льотів в Україні, створенню умов 
для збереження певної частки 
ринку авіаперевезень для вітчиз-
няних виробників, зростанню 
обсягів збуту продукції авіабуду-
вання і відповідних надходжень 
до бюджетів, а також започатку-
ванню міжнародних проєктів зі 
створення кооперованого вироб-
ництва вітчизняної авіаційної 
техніки за кордоном», — мовить-
ся в повідомленні про оприлюд-
нення документа.

9 лютого виповнилося 85 ро-
ків Заслуженому льотчику- ви-
пробувачу, військовому льотчику 
1 класу, пілоту ЦА 1 класу, пол-
ковнику ВПС, Герою Радянського 
Союзу Валерію Валентиновичу 
Мігунову.

Валерій Валентинович закін-
чив Харківський аероклуб, пер-
ше Чкалівське льотне училище, 
навчався в  Харківському авіа-
ційному інституті, Московському 
авіаційному інституті. Все своє 
життя він присвятив авіації, вдо-
сконаленню авіаційної техніки, 
підвищенню безпеки польотів.

З  1969 року працював у  Дер-
жавному науково- дослідному 
інституті ВПС ім. В. П.  Чкалова, 
брав участь у  випробуваннях 
військових літаків «МіГ» та «Су», 
був заступником голови комісії 
при Головнокомандуючому ВПС 
з ергономічного забезпечення ви-
пробувань, інструктором. У 1980 
році за участь у створенні та оп-
рацюванні прицільного комп-
лексу, що дозволив підвищити 

точність стрільби з бортової гар-
мати літака- винищувача, удосто-
єний звання «Лауреата Державної 
премії СРСР».

З грудня 1991 року працює на ДП 
«АНТОНОВ»: льотчик- випробувач, 
1991–1995 — начальник льотно- 
випробувальної служби, льотчик 
випробувач до 1999 року, льотчик- 
методист, голова методради.

За час льотної роботи освоїв 
близько 60 типів літаків.

Високий професіоналізм, гли-
бока порядність, повага до ко-
лег, небайдужість та принципова 
життєва позиція — риси, за які 
поважають та цінують Валерія 
Валентиновича. Своїм досвідом 
він щедро ділиться з  молодими 
пілотами, викладаючи в  Центрі 
підготовки льотного складу ДП 
«АНТОНОВ».

Вітаємо Вас, командире, вчи-
телю, наставнику! Здоров’я Вам, 
натхнення, добробуту та підко-
рення нових висот!

За інформацією  
пресслужби ДП «АНТОНОВ»

К орпоратизація державних 
оборонних підприємств, 
яка запланована в  рам-

ках реформи Укроборонпрому, 
сприятиме фінансовому та ви-
робничому оздоровленню усього 
оборонно- промислового комп-
лексу (ОПК) України.

Про це 10 лютого під час пре-
сбрифінгу з  нагоди ухвалення 
у  першому читанні законопро-
єкту №  3822 «Про особливос-
ті реформування підприємств 
оборонно- промислового комп-
лексу державної форми власно-
сті» заявив генеральний директор 
Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Очільник Концерну наголосив, 
що після впровадження корпо-
ративного управління підпри-

ємства ОПК отримають можли-
вість створювати і реалізовува-
ти спільні проєкти та програми 
з  міжнародними партнерами. 
Крім того, вони отримають мож-
ливість залучення прямих, у то-
му числі іноземних, інвестицій 

для розвитку науково- дослідної 
та виробничої бази.

Юрій Гусєв нагадав, що зага-
лом на підприємствах Укробо-
ронпрому за попередні роки 
накопичено боргів на суму біль-
ше 14 млрд. грн. По кожному 
з підприємств, яке знаходиться 
в  незадовільному фінансовому 
стані, розробляються відповідні 
антикризові програми.

«Зокрема, нами вже розробле-
но законопроєкт щодо фінансо-
вого оздоровлення Харківського 
державного авіаційного вироб-
ничого підприємства. Його борги 
складають 3,8 млрд. грн.», — за-
явив він.

Також гендиректор Укроборон-
прому зазначив, що корпорати-

зовані підприємства отримають 
доступ до міжнародного тран-
сферу технологій. Це призведе 
до впровадження інновацій, які 
дозволять виробникам ефектив-
ніше розвиватися і забезпечува-
ти українську армію новітніми 
зразками озброєння та військо-
вої техніки.

«Нагадаю, що пріоритетом 
для нас є якісне виконання обо-
ронного замовлення для потреб 
Збройних Сил. Ми працюємо над 
формуванням стратегії іннова-
ційного та науково- технічного 
розвитку підприємств. Вже розро-
блено проєкт стратегії оборонно- 
промислового комплексу, який 
незабаром розглянуть на засідан-
ні РНБО», — додав Юрій Гусєв.

Вітаємо нашого ювіляра!

Відбулося засідання робочої 
групи з корпоративної 
стандартизації

АТ «УкрНДІАТ» організувало 
і провело в режимі веб-конфе-
ренції 5-те засідання Робочої 
групи з питань створення корпо-
ративної системи нормативних 
документів в інтересах підпри-
ємств авіаційної промисловості 
України (надалі РГ).

На засіданні розглянуто 
і прийнято відповідні рішен-
ня з таких питань:

— стан виконання Протоколу 
№ 4-2020 четвертого засідання 
РГ від 29.09.20;

— стан підписання «Меморан-
думу щодо проведення узгодже-
ної політики з впровадження 
корпоративної системи стан-
дартизації серед підприємств 
авіаційної галузі України»;

— щодо виконання функцій 
Головної організації з корпора-
тивної стандартизації;

— щодо прийняття корпора-
тивного стандарту СОУ АІ 00.0001 
«Методичні рекомендації щодо 
організації робіт з корпоративної 
стандартизації в інтересах під-
приємств і організацій авіаційної 
промисловості України».


