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5 березня п. р. у м. Анкара (Туреччина) відбув-
ся черговий, 9-й З’їзд Міжнародної Євроазі-
атської Федерації Металістів. Президентом 

на наступний, 4 термін, одноголосно був обраний 
Певрул Кавлак.

У своєму виступі Певрул Кавлак звернув увагу 
на руйнівні процеси викликані глобалізацією 
та неоліберальною економічною політикою, які 
панують в світі. Від мітив, що профспілки є надією 
для робітничого класу у суспільстві.

На З’їзді виступили делегати з понад десяти 
країн світу, серед яких представники України — 
членські організації МЄФМ.

Генеральним Секретарем МЄФМ був обраний 
Юсуф Зія Одабаш. Крім того були обрані заступ-
ники Генерального Секретаря, серед яких Тура-
жан Раупов.

Ярема Жугаєвич, Анатолій Кубраченко та Ва-
лерій Гавриленко — обрані членами Центрально-
го Комітету МЄФМ. 

У З’їзді взяли участь пред став ники- делегати 56 
профспілок з 20 країни світу. 

Відбувся черговий 
з’їзд МЄФМ З відеопривітаннями до учас-

ників звернувся Президент 
Ради ІКАО Сальваторе 

Шикітано, керівник напряму 
«Авіаційна безпека і спрощен-
ня формальностей» Паризького 
бюро ІКАО Корнелія Людорф, 
Президент Ради ІКАО (2013–
2019 рр.), Посол Доброї Волі 
ІКАО, Почесний Голова Нагля-
дової Ради та Почесний прези-
дент асоціації випускників НАУ 
Олумуіва Б енард Аліу.

Ректор НАУ Володимир Іса
єнко зазначив, що «офіційна 
частина заходу присвячена виз-
начній даті створення ІКАО і 
матеріали, напрацьовані сьо-
годні, обов’язково будуть опуб-
ліковані у  науковому збірни-
ку». Вітаючи Галину Суслову, 
він наголосив, що саме завдя-
ки наполегливій праці Галини 
Андріївни, її організаторським 
і  лідерським здібностям, спі-
впраця ІКАО з  Національним 
авіаційним університетом пе-
реросла у створення Інституту 
ІКАО НАУ.

«Галина Суслова, виховавши 
не одне покоління авіаторів 

Круглий стіл «Безпека авіації — 
виклики сучасності»

Обнимая небо крепкими руками

У залі Вченої ради Національного авіаційного уні вер ситету відбувся круглий стіл «Безпека авіації — 
виклики сучасності». Захід присвячено 75-річчю Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 
та ювілею директора Інституту ІКАО НАУ Галини Суслової.

з понад 100 країн світу, зали-
шаєтеся прикладом яскравої 
особистості з  надзвичайною 
компетентністю, професіона-
лізмом, мудрістю, душевністю 
та чарівністю», — зауважив рек-
тор.

На заході виступили: прези-
дент Державного підприємства 
«Антонов» Олександр Донець, 
директор компанії «Авіалінії 
Антонова» Михайло Харчен-

ко, голова Асоціації «Аеропор-
ти України цивільної авіації» 
Петро Липовенко, Герой Ра-
дянського Союзу, заслужений 
льотчик- випробувач СРСР Ва-
лерій Мигунов, Голова ПАУ 
Ярема Жугаєвич, генеральний 
директор SkyUp Airlines Євген 
Хайнацький, віце-президент 
Асоціації «Укравіапром» Олек-
сандр Суровцев та інші учасни-
ки круглого столу. 

Інформуємо про те, що у зв’язку із 
запровадженням в Україні карантину, 
засідання ЦК ПАУ, заплановане 
на другу половину березня 2020 року, 
відтерміновано до завершення 
карантину.

ОГОЛОШЕННЯ

Лука Вісентіні:  
«Я вважаю, що місія 
була успішною» 
Ексклюзивне бліц-інтерв’ю з Лукою 
Вісентіні, Генеральним секретарем 
ЄКП та ПЕРР, главою місією глобальних 
профспілок, яка працювала в Україні 
25–27 лютого 2020 року. 

Читайте інтерв’ю на стор. 4  

25 февраля состоялась ежегодная 
конференция Федерации 
вертолетного спорта Украины 
(ФВСУ), которую провел президент 
Федерации вертолетного спорта 
Украины Вячеслав Богуслаев. На это 
мероприятие были приглашены 
гости — руководство отряда 
«Кременчугский летный колледж» 
и общественной организации 
«Крылья Карпат».

П резидент Федерации вер-
толетного спорта Украи-
ны Вячеслав Богуслаев в 

интервью запорожским СМИ 
обратил внимание на то, что 
отчетная конференция ФВСУ — 
наглядное свидетельство того, 
что работа по развитию верто-
летного спорта в Украине про-
должается.

—  Сегодня мы принимаем 
в свою организацию новых чле-
нов — любителей этого вида 

спорта из ОО «Крылья Карпат», 
что позволит расширить нашу 
географию. Мы намерены об-
судить, как будем проводить 
в  этом году чемпионат Украи-
ны, участвовать в чемпионатах 

Европы и Кубке мира. Мы пла-
нируем провести в нашей стране 
один из этапов Кубка мира по 
вертолетному спорту.

Окончание читайте на стр. 2

На конференции 
были подведены 
итоги работы 
за прошлый год 
и поставлены 
задачи на 2020 год
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В ПО ПАУ ПРАТ «Вовчанський агрегатний завод» 
відбулася звітно-виборна конференція
25 лютого п. р. в  ПО ПАУ 

ПРАТ «Вовчанський аг-
регатний завод» відбу-

лася звітно- виборна профспіл-
кова конференція, на якій було 
підбито підсумки роботи за 
попередній звітний період. Зі 
звітною доповіддю перед учас-
никами виступив голова ПО ПАУ 
в ПРАТ «ВАЗ» Леонід Шапова-
лов. Роботу профкому за звітний 
період визнано задовільною. 
Конфе ренція обрала новий склад 
профспілкового комітету та ре-
ві зійної комісії. Головою пер-
винної організації Профспілки 
авіабудівників України в  ПРАТ 
«Вовчанський агрегатний завод» 
обрано Леоніда Шаповалова. 
Також на підприємстві відбула-
ся конференція трудового колек-
тиву, на якій було затверджено  
Колективний договір ПРАТ «ВАЗ» 
на 2020 рік.

З трибуни конференції виступає зі звітом профкому голова ПО ПАУ в ПРАТ «ВАЗ» Леонід Шаповалов, за столом президії — 
голова правління ПРАТ «ВАЗ», депутат Харківської обласної ради Олександр Антоненко (праворуч) та заступник директора 
ПРАТ «ВАЗ» з економіки і персоналу Олег Топорков

Продовження. Початок читайте  
у № 1–4.

№ 101

«Вице-премьер- министр ин-
фраструктуры Борис Колесников 
прогнозирует, что парк авиаком-
паний Украины будет попол-
няться самолетами украинского 
производства уже с 2012 года, пе-
редает пресс- служба министер-
ства. «Украинские авиакомпании 
готовы покупать от 15 до 20 са-
молетов в год. Задача правитель-
ства — создать условия для того, 
чтобы купить самолеты украин-
ского производства для отече-
ственных авиакомпаний стало 
возможным на аналогичных 
условиях с  европейскими ком-
паниями», — сказал Вице-пре-
мьер, министр инфраструктуры 
Борис Колесников. По словам 
Колесникова, это станет воз-
можным лишь в том случае, если 

правительство Украины внедрит 
мировые правила: покупку в ли-
зинг под 1–2% годовых. «Чтобы 
украинские самолеты продава-
лись, нужно обеспечить для ави-
акомпаний те условия покупки 
самолетов, практикуемых в це-
лом мире. Я думаю, что мы спо-
собны обеспечить такие условия 
и в 2012 году получим первые ре-
зультаты этой работы», — сказал 
вице-премьер- министр Украины.

* * *
Правительство Украины пла-

нирует в 2012 году выделить из 
бюджета около 296 миллионов 
долларов на поддержку и  раз-
витие авиастроения и космиче-
ской отрасли, говорится в проек-
те Государственной программы 
социального и экономического 
развития Украины на 2012 год. 
В частности, планируется выде-
лить 1,5 миллиарда гривен (187,5 
миллиона долларов) на развитие 

авиастроения, а также привлечь 
для этих целей 1,6 миллиарда 
гривен (около 187 миллионов 
долларов). В  Госпрограмме от-
мечается, что средства планиру-
ется направить на обеспечение 
госгарантий по долгосрочному 
кредитованию внешнеэконо-
мических контрактов по авиа-
строению, а также на введение 
механизмов удешевления кре-
дитов для предприятий авиа-
строительной отрасли. Также 
в  сфере авиастроения Кабмин 
запланировал строительство 
и валидацию самолетов на базе 
Ан –148 и  создание двигателя 
пятого поколения АИ-28. Кроме 
того, программой социально-
го и  экономического развития 
предусмотрено проведение тех-
нического переоснащения пред-
приятий, производящих авиа-
технику. Вместе с тем, в 2012 го-
ду планируется реализовать об-
щегосударственную программу 

создания военно- транспортного 
самолета Ан-70 и его закупку по 
гособоронзаказу.

* * *
Украина с Ираном начинают 

совместное производство ре-
активных самолетов. Государ-
ственный концерн «Антонов» 
и  исламская республика Иран 
подписали договор о  совмест-
ном производстве реактивных 
самолетов нового поколения 
Ан-148 и Ан-158. Об этом в хо-
де рабочей встречи руководства 
Харьковской области и офици-
альной делегации Ирана в Харь-
кове сказал посол Исламской Ре-
спублики Иран в Украине Акбар 
Гасеми- Али- Абади.

Украинский авиационный 
научно- технический комплекс 
имени Антонова намерен 
в 2013 году начать летные испы-
тания перспективного военно- 
транспортного самолета Ан-178, 

создающегося на базе граждан-
ского лайнера Ан-158. Кроме то-
го, компания начала проектиро-
вание вооруженного берегового 
патрульного самолета, в основу 
которого ляжет гражданский 
лайнер Ан-168.О начале раз-
работки транспортника Ан-178 
украинская компания объявила 
в  феврале 2010  года. Самолет 
создается на базе Ан-158, ко-
торый в  свою очередь спроек-
тирован на основе Ан-148–200. 
Новый самолет должен будет 
заменить устаревшие Ан-26 
и Ан-32. На какой стадии в на-
стоящее время находится про-
грамма разработки Ан-178, по-
ка не известно. В начале апреля 
2010 года «Антонов» предложил 
Индии совместную разработку 
Ан-178, однако правительство 
Индии пока не приняло никаких 
конкретных решений.

Далі буде

Поки нас годують обіцянками підтримки галузі...

Окончание. Начало на стр. 1

Наша команда своими дости-
жениями завоевала уважение 
в мире. Мы уже подали заявку 
для вступления в  американ-
скую Федерацию вертолетного 
спорта, чтобы обмениваться 
опытом и  принимать совмест-
ное участие в различных меро-
приятиях за океаном. Помимо 
этого, мы создали свой аэроклуб 
имени И. Сикорского. И хотим 
привлечь к участию в этой ра-
боте и городскую власть, и об-
щественные организации — всех 
желающих, особенно молодежь. 
Аэроклуб будет базироваться на 
аэродроме Широкое. Я  благо-
дарен президенту корпорации 
«Рассвет» Петру Сабашуку за 
то, что он взялся за наведение 
порядка на аэродроме и подго-
товке его для проведения раз-
личных мероприятий. Таким 
образом, сегодня в  Запорожье 
восстанавливаются традиции, 

которые издавна были присущи 
нашему авиационному городу.

Молодежь всегда была нерав-
нодушна к небу. Надеюсь, посте-
пенно мы перейдем к обучению 
и  подготовке молодых людей 
для службы в армии. Это очень 
важно в плане патриотического 
воспитания молодежи.

Ранее во многих городах были 
аэродромы ДОСААФ, где юно-
ши учились летать. Сегодня их 
можно и  нужно восстановить. 
Так мы поможем нашей армии 
и в  популяризации летного 
мастерства, и в отборе талант-
ливых пилотов. В  аэроклубах 
молодым людям прививали 
мужество, воспитывали буду-
щих защитников Родины. Кро-
ме того, раньше после оконча-
ния курсов при аэроклубах мо-
лодежь направляли в  военные 
летные училища и  академии. 
Так формировалась элита Воо-
руженных сил страны, — отме-
тил В. Богуслаев.

Прошедший год в  вертолет-
ном спорте был удачным для 
команды АО  «МОТОР СИЧ». 
В  IV заключительном этапе 
Кубка мира по вертолетным 
гонкам, который проходил с 19 
по 21 сентября 2019 г. на аэро-
дроме «Лососина Долна» в Поль-
ше, экипаж АО  «МОТОР СИЧ» 
в составе Владислава Мусиенко 
и Игоря Соколова на вертолете 
Ми-2 с новыми запорожскими 
двигателями АИ-450 завоевал 
золото в «Слаломе», серебро — 
в многоборье и «Развозке гру-
зов». По итогам всех 4-х этапов 
наши спортсмены стали победи-
телями в упражнении «Слалом» 
и серебряными призерами Куб-
ка мира. Это весьма достойный 
результат. Ребята выступали 
в классе «General», а по итогам 
состязаний получили возмож-
ность перейти в  более высо-
кий класс «Masters», где выше 
и скорость, и профессионализм 
участников.

В рамках конференции прези-
дент ФВСУ В. Богуслаев вручил 
пилоту вертолета авиакомпа-
нии АО  «МОТОР СИЧ» Игорю 
Соколову удостоверение масте-
ра спорта, которое он по праву 
заслужил по итогам участия 
в  международных соревнова-
ниях 2019 года.

— Это не только моя заслуга, 
это — результат усилий всего 
нашего коллектива, — подчер-
кнул Игорь. — В  достигнутом 
успехе равная доля второго 
члена экипажа вертолета Ми-2, 
на котором мы выступали, Вла-
дислава Мусиенко. Я искренне 
благодарен нашим инструкто-
рам, прежде всего, Александру 
Долженко и, конечно же, пред-
приятию МОТОР СИЧ, которое 
обеспечило нам все условия 
для участия в  соревнованиях. 
Не было бы МОТОР СИЧ — не 
было бы и  нас в  этом спор-
те, да и  самого вертолетного 
спорта в Украине не было бы. 

Он возродился и  развивается 
только благодаря запорожско-
му авиадвигателестроительно-
му предприятию и президенту 
АО  «М ОТОР СИЧ» Вячеславу 
Богуслаеву.

Участники конференции об-
судили перспективы совмест-
ной работы и наметили планы 
по участию в  различных меж-
дународных соревнованиях 
по вертолетному спорту, в том 
числе во всех этапах Кубка ми-
ра, которые в  этом году будут 
проводиться в  Чехии, Польше, 
Беларуси и др. странах. Один из 
них запланировали провести 
в Украине, а точнее в Запорожье, 
на аэродроме Широкое.

Так что ждем зрелищных 
полетов, новых побед и верим 
в мастерство команды АО «МО-
ТОР СИЧ»!

Лариса ДУДЕК,  
фото Александра ГЮЛЬНАЗАРЯНА,  

газета «Мотор Сич»

Обнимая небо крепкими руками

11 березня 2020 року 
Віктор Попов — 
Президент Асоціа-

ції «Укравіапром», голова 
правління АТ «ФЕД» зустрів-
ся з Над зви чай ним і Повно-
важним Пос лом Федератив-
ної Республіки Німеччина 
(ФРН) в Україні (м. Київ) пані 
Анкою Фельдгузен (Anka 
Feldhusen).

В зустрічі взяли участь 
Голова Профспілки авіабудів-
ників України Ярема Жу-
гаєвич та керівник відділу 
економіки Посольства ФРН 
в Україні Петер Ціглер.

Під час зустрічі були обго-
ворені питання активізації 
подальшої співпраці між 
Україною та Німеччиною 
в галузі аерокосмічних тех-
нологій.

Вл. інф.

Міжнародна 
співпраця
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КАДРИ — ЗОЛОТИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

В ній впевнені на 100%
Є в нас на «ФЕДі» такий вис-

лів як «стара гвардія». Це — 
«золоті кадри», люди, які 

присвятили нашому підприєм-
ству практично все життя, пе-
режили разом із ним і хороші, 
і важкі часи, і залишилися йо-
му віддані. Вони досконально 
знають свою роботу, дуже від-
повідально до неї ставляться та 
навчають молодь.

До цієї «старої гвардії» на-
лежить і  Оксана Борисівна 
Сидоренко — оператор ультра-
звукових установок 22 цеху. 
На завод вона прийшла після 
школи в 1974 -му і працює тут 
уже 45 років, а в колективі цеху 
більше 30 років. Її батьки теж 
заводські, мама Галина Олек-
сандрівна Дріль багато років 
пропрацювала на гальваніці, 
батько Борис Васильович пра-
цював у 25 цеху токарем. Тому 
питання куди влаштовуватися, 
навіть не було.

О. Б.  Сидоренко поєднує 
відразу дві професії, по основ-
ній вона — оператор УЗУ, а  за 
сумісництвом — слюсар меха-
носкладальних робіт (контров-
щик). Як оператор Оксана Бо-
рисівна зай мається промиван-
ням стендових фільтрів і тари, 
промиванням ультразвуковим 
пістолетом каналів на корпусах. 
А друга її професія — специфіч-
на, фінальна перед упаковкою 
і відвантаженням готових агре-
гатів замовнику.

У  процесі роботи двигуна 
літака або вертольота відбу-
вається сильна вібрація й десь 
можуть відскочити гайки, тому 
за техпроцесом після складання 
і випробувань на стенді всі гай-
ки на виробі треба законтрити 
за допомогою спеціального ін-
струменту дротом. У деяких міс-
цях ставляться пломби, що під-
тверджують цілісність агрегату. 
Ми разом з  Оксаною Борисів-
ною й головою цехового коміте-
ту Валентиною Олександрівною 
Вой тенко йдемо на контровку, 
де стоять наші агрегати, готові 
до відвантаження. Чисті, гарні, 
бездоганні. Залишилося тільки 
упакувати. На один агрегат йде 

115–120 шматків контровочно-
го дроту. В основному, агрегати 
на контровку зі стендів прихо-
дять під вечір, й О. Б. Сидоренко 
удвох зі своєю ученицею Тетя-
ною стають і починають контри-
ти, тому що потрібно відванта-
жувати продукцію. Буває, затри-
муються й до 19-ї години вечо-
ра. А раніше, коли було багато 
роботи, так і до 22-ї, а то й до 4-ї 
ранку працювали, і чергова ма-
шина розвозила їх по домівках. 
Оксана Борисівна завжди зали-
шалася без питань і працювала 
допізна, коли це потрібно було 
для заводу. У радянські часи бу-
ло п’ять жінок на контровці на 
першій зміні і п’ять на другий. 

А потім настали 90-ті роки, за-
мовлення впали, багато людей 
звільнилось.

Тим, хто залишився, шукали 
роботу на заводі: О. Б. Сидорен-
ко підробляла в інструменталь-
ній кладовій, мила і фарбувала 
складальні зали.

«У  Оксани Борисівни пра-
вильне ставлення до роботи, — 
зазначила старший контроль-
ний майстер Л. І. Балєва. — Дуже 
відповідальна, робить усе — як 
для себе. Навіть така, здавалося 
б, не особливо важлива робота 
як миття тари. Можна пополо-
скати і все. Ні, вона йде, отри-
мує спеціальний миючий засіб 
і робить усе, як годиться. Тому 
що це — авіація».

З  якості до О. Б.  Сидоренко 
немає претензій, у  неї є осо-
бисте клеймо і  вона повністю 
відповідає за свою роботу. І на-
віть підказує молоді, якщо при 
контровці своїм досвідченим 
поглядом помічає якусь недо-
робку, яка в майбутньому може 
стати проблемою.

В. А. Вой тенко як предцехкома 
дуже задоволена нею, тому що 
Оксана Борисівна — спокійна, 
стримана й доброзичлива лю-
дина, яка до всього ставиться 
з  розумінням, завжди йде на 
зустріч. З  нею дуже приємно 
працювати. Та й у житті колек-
тиву вона із задоволенням бере 
участь, їздить в усі поїздки й на 
екскурсії.

В  Оксани Борисівни бага-
то цікавих спогадів, пов’яза-
них із заводом. І  як відзнача-
ли 50-річчя підприємства, і як 
капсулу з посланням нащадкам 
закопували. Вона любить нашу 
базу відпочинку. У дитинстві на 
«Золотий берег» їздила з бать-
ками, а зараз сама возить туди 
внучку.

З великою вдячністю й теплом 
говорить О. Б. Сидоренко про го-
лову профспілкового комітету 
В. Т. Тиндика.

«Ще після 9-го класу на літніх 
канікулах я підробляла два мі-
сяці на заводі, а він був у мами 
начальником ділянки — висо-
кий, гарний. Так що, знаю його 
ще з тих пір, і до цього дня ми 
вітаємося. Спасибі Володимиру 
Тихоновичу, що ходить по це-
хах, чує наші прохання й нама-
гається, чим може, допомогти. 
Наприклад, люди його просили 
і він домігся, щоби на базі від-
починку зробили навіси над бу-
диночками».

У 2019 році Оксані Борисівні 
Сидоренко присвоєно почесне 
звання «Заслужений ветеран 
праці заводу». Як сказав про неї 
начальник 22 цеху Ю. П.  Горо-
бець: «Оксана Борисівна — дій-
сно гідна людина, яких зали-
шилося небагато. Я впевнений 
у ній на 100%».

Марина ГРИНЕНКО,  
газета «Федівець»

Т ри місяці тому Харківський 
міський центр зайнятості 
направив мене в  декілька 

місць, де були потрібні фахівці 
з термообробки. Як завжди, для 
тих, хто працевлаштовується, 
старт роботи починається з від-
ділу кадрів. Спочатку я пройшов 
чимало підприємств, і мене шо-
кувала повна відірваність кадро-
вих працівників від життя свого 
підприємства.

Здавалося, мені пощастило: на 
одному підприємстві мене взяли 
технологом, але через два тижні 
викликали і сказали, що будуть 
оформляти експедитором. Я від-
мовився й мені за цей час робо-
ти нічого не сплатили і в трудову 
книжку нічого не записали.

Харківський міський центр 
зайнятості направив мене на 
інший завод. Я  приніс у  відділ 
кадрів усі довідки й документи, 
результати платного медогля-
ду, а мені відповіли, що заявка 
в центр зайнятості була помил-
ковою й жодних пояснень.

Я ще пройшов декілька вироб-
ництв за направленням місько-
го центра зайнятості, але це був 
сезон відпусток і  багато керів-
ників відділів кадрів перебували 
у відпустках, а рядові працівни-
ки нічого не могли пояснити ні 
про обов’язки, ні про специфіку 
роботи, а на прохання провести 
мене по підрозділах, які потре-
бують фахівців, відповідали від-
мовою.

Після цих невдалих походів на 
черговому звіті в центрі зайня-

тості я розповів про ситуацію 
своєму куратору Марині Юріївні 
Божко. Вона дала мені номер те-
лефону відділу кадрів ДП «ФЕД» 
і  я,  не гаючи часу, зателефону-
вав без будь-якої надії на щось 
результативне. Привітний голос 
мені відповів: «Приїжджайте 
зараз». Чесно кажучи, мене це 
здивувало, бо був майже обідній 
час і  в  інших відділах кадрів 
у  наказовому порядку просили 
в обід і в другу половину дня не 
приїжджати. А тут мене запро-
шують, я їду й потрапляю якраз 
на обідню перерву.

Далі без зволікань інженер 
відділу кадрів Анна Момот оз-
найомилася з резюме, оглянула 
диплом, запитала де я  раніше 

працював, зробила кілька дзвін-
ків телефоном й незабаром ми 
пішли на завод.

Мене вразило те, що в цей час 
до кабінету заходили начальник 
і  співробітники, відвідувачі й 
Анна спокійно, чітко і  швидко 
відповідала на їхні запитання, 
одночасно переглядала мої до-
відки, резюме та виписувала до-
кументи на вхід. Це дуже відріз-
нялося від поведінки персоналу 
відділів кадрів інших підпри-
ємств, де в  подібних випадках 
мене просили вийти, почекати 
або приїхати завтра.

Анна сказала, що у відділ мета-
лурга мене не візьмуть, проте є 
дуже хороший колектив — відділ 
головного механіка, де потрібен 

технолог. З  її легкої руки я по-
трапив у  чудовий колектив, де 
познайомився з цікавими людь-
ми. Трудові навички і  знання 
всіх співробітників цього відділу 
безцінні — оскільки вони мають 
великий досвід роботи. Моя ос-
новна спеціалізація — термічна 
обробка й матеріалознавство, то-
му природно виникають питання 
з мехобробки, з якою я стикався, 
але не часто й це мене непокої-
ло. Але тут я знайшов професіо-
налів, які завжди підкажуть, ви-
правлять, завдяки чому я справ-
ляюся з завданнями.

Мені допомагають досвідче-
ний контролер ВТК Шевченко 
Тетяна Олександрівна, яка має 
багатий досвід конструкторської 
та інженерної роботи, провідний 
інженер Топіха Володимир Се-
менович із яким я консультуюсь 
із багатьох виробничих питань. 
Завжди готова проконсультувати 
інженер- конструктор Євлахова 
Лідія Петрівна. Старший майстер 
Ключніков Олександр Сергійо-
вич і бригадир електромеханіків 
Володимир Тотосович Карапе-
тян у будь який час допоможуть 
знайти оптимальне рішення.

Повною несподіванкою стало 
те, що через три місяці робо-
ти у відділі головного механіка 
Анна Момот подзвонила й за-
питала, як мені працюється. Це 
ще раз підкреслює професійне 
ставлення відділу кадрів до но-
вих робітників. І це дуже добре, 
особливо, для молоді, яка тільки 
починає свій трудовий шлях.

Співробітники відділу кадрів 
несуть багато інформаційно-
го навантаження, повинні бути 
психологічно підготовленими 
до прийняття людей і розумін-
ня їхніх проблем. Крім того, во-
ни знають потреби підрозділів 
у  фахівцях, займаються питан-
нями підвищення кваліфікації й 
технічного навчання.

Добре, що відділ кадрів надає 
допомогу та підтримку, вводить 
у  ділову атмосферу трудових 
буднів. Часто бачу співробітників 
цього відділу в цехах, коли вони 
супроводжують до керівництва 
підрозділів нових робітників.

Перебуваючи у  відділі кадрів 
під час оформлення докумен-
тів мені було незвично чути, як 
Ольга Віталіївна Христенко щиро 
вмовляла молодого співробітни-
ка, який звільнявся, не йти з за-
воду, приводячи плюси роботи 
на «ФЕДі». Таке доброзичливе 
ставлення назавжди залишає 
в серці слід.

Я кажу співробітникам відділу 
кадрів і відділу головного меха-
ніка «Дякую!» за доброзичли-
ві поради та увагу до новачків! 
Сподіваюсь, що наше підприєм-
ство для багатьох стане надій-
ним причалом, а  нові робітни-
ки — частинками своїх трудових 
колективів.

Ось чому я вирішив написати 
про співробітників відділу ка-
дрів!

Михайло ПАСТУХОВ,  
технолог відділу головного механіка

Кадровик — робота за покликанням
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ПО ПАУ на ДП Завод 410 ЦА провела звітну конференцію
Закінчення. Початок читайте  
у № 4 газети «АУ»

Робітничий спорт  
і фізична культура

Протягом 2019 р. року була 
проведена спортивна робота по 
всім видам фізичного виховання 
згідно плану робіт, положення та 
кошторису.

Для залучення працівників за-
воду до регулярних занять фіз-
культурою та спортом на заводі 
функціонує тренажерний зал; 
в цехах № 5, № 8 та у великому 
ангарі — стоять столи для на-
стільного тенісу, а також співро-
бітники підприємства у вільний 
від роботи час удосконалюють 
свої навики в  шахи та шашки, 
також є футбольний майданчик 
на «двигуновій території».

У  лютому 2019 р. футбольна 
команда заводу прийняла участь 
в турнірі по міні-футболу (м. Во-
лочиськ), де зайняла 3 місце.

В квітні 2019 р. футбольна ко-
манда заводу прийняла участь 
в  Кубку авіабудівників на ба-
зі ДП «Антонов», де зайняла 
3 місце.

До червня 2019 р. були про-
ведені спортивні змагання між 
працівниками підприємства з 
різних видів спорту: футбол, те-

ніс настільний, шахи, шашки — 
виявлені переможці.

Підготовлена команда заводу 
для участі в 18-й Всеукраїнській 
Спартакіаді авіаційної галузі.

В  червні 2019 р. прийнято 
участь в  18-й Всеукраїнській 
Спартакіаді авіаційної галузі, 
яка відбулася м. Коблеве (Одесь-
ка обл.). За результатами Спарта-
кіади команда зайняла:

— 3-є місце по міні-футболу;
— 2-е та 3-є місця з настільно-

го тенісу;
— 3-є місце з шахів.

Фінансова робота
За звітній період було надано 

матеріальну допомогу членам 
профспілки згідно заяв (102 чол.) 
з коштів профбюджету.

Підсумки
Резюмуючи голова ПО ПАУ 

Ірина Лукашевич зазначила: 
«Завдання №  1 — вижити — 
в прямому і переносному сенсі. 
Ми можемо прогнозувати умови 
життя і роботи від песимізму та 
з тенденцією до оптимізму. Все 
залежить від політичної ситуації 
в країні. Хочемо вірити в більш 
оптимістичний варіант розвитку 
подій, тому завдання Профспіл-

ки базуються саме на цих пози-
ціях.

На даний час усі профспілки 
всеукраїнські, міжнародні та 
просто небайдужі громадяни 
України об’єдналися та стоять 
на захисті людини праці, че-
рез загрози, які очікують на нас 
усіх — не звертаючи увагу чи 
людина в Профспілці чи ні, тому 
що за оцінками усіх експертів, 
які аналізували законопроєкти 
«Про працю» № 2708, «Про вне-
сення змін до деяких законодав-
чих актів України» № 2681 та ін., 
розроблені діючим урядом — ви-
сновок один, ці законопроекти — 
антинародні, антисоціальні, ан-
типрофспілкові.

За умови прийняття їх уря-
дом, без врахування зауважень 
та думки профспілок, робото-
давців та Конвенцій МОП, які 
ратифіковані в  Україні, будуть 
порушені права працівників на 
гідну працю та будуть знищені 
норми, які регулюють діяльність 
профспілок. І  зараз, як ніколи 
нам потрібно об’єднатися, щоб 
відстояти наші права та гарантії 
на гідну працю та життя.

16 січня 2020 р. небайдужі чле-
ни нашої первинки прийняли 
участь в  Всеукраїнському Віче 
проти законопроєкту «Про пра-
цю» №  2708, антипрофспілко-

вого законопроєкту №  2681  та 
інших, які погіршують соціальні 
гарантії працівника на оплату 
праці, соціальний захист, соці-
альне забезпечення.

30 січня 2020 року небайдужі 
члени нашої первинки взяли 
участь в акції «Хвиля гніву» на 
підтримання вимог резолюції 
Всеукраїнського Віче і  збере-
ження прав працівників і Проф-
спілок.

Ярема Жугаєвич проінфор-
мував присутніх про поточну 
діяльність Профспілки. Він також 
висловився на підтримку ініціа-
тив профкому щодо проведення 
конференції трудового колек-
тиву для затвердження звіту за 
виконання діючого КД та затвер-
дження нового КД.

Він зазначив, що профком 
провів належну роботу і  орга-
нізував конференцію на значно 
кращому рівні, ніж це було ра-
ніше. Профком підійшов до ор-
ганізації конференції відкрито 
і  прозоро, підготував належні 
інформаційні матеріали. Відпо-
відно, і більшість питань знялося 
ще на стадії підготовки конфе-
ренції.

Яків Галанюк спростував всі 
хвилювання в  трудовому ко-
лективі стосовно завантаження 
замовленнями підприємства і 

його перспектив, щодо виплати 
вислуги та інших надбавок. Він 
зазначив, що у  підприємства 
є дуже гарні перспективи. Але 
покращення ситуації на заводі 
відбудеться не відразу. За про-
гнозами як мінімум до квітня 
2020 року складана ситуація ще 
буде зберігатися. У заводу є по-
тенційні замовники, і як мінімум 
10 літаків можуть прибути на за-
вод для проведення ремонтних 
робіт. Терміни по деяким літакам 
будуть дуже лімітовані і необхід-
но докласти максимум зусиль 
для того, щоб здати їх замовни-
кам своєчасно.

Він наголосив на тому, що про-
фком має брати участь у різних 
виробничих нарадах для доне-
сення відповідної інформації до 
трудового колективу. Яків Гала-
нюк також висловив впевненість 
у тому, що процес укладення КД 
вийде на фінальну стадію і ко-
лектив отримає новий КД.

У виступах делегатів зазнача-
лося, що профкомом за звітний 
період була проведена велика 
робота по всім напрямкам.

Учасники конференції визна-
ли роботу профкому і ревкомісії 
за 2019 рік задовільною. Також 
були затверджені кадрові зміни 
у  складі виборних органів ПО 
ПАУ на підприємстві.

Участь працівників ДП «ДержККБ «Луч» 
в спартакіадах з шахів та шашок

П рацівники ДП «Держ 
ККБ «Луч» були запро-
ше ні для участі в спар-

такіадах з ша хів та шашок, 
які проводились 12.02.2020 р. 
та 26.02.2020 р. на базі спор-
тивного клубу «Со кіл» серед 
підрозділів ДАХК «Артем».

Команда ДП «Держ ККБ 
«Луч» у складі: Курін Олек-

сандр, Корж Михайло, Бур
дейний Іван зайняла 1-ше 
місце з шахів.

Команда ДП «ДержККБ 
«Луч» у складі: Богачов Єв-
ген, Рабчук Ігор, Бездітко 
Сергій зайняла 1-ше місце 
з шашок.

Профком ПО ПАУ  
в ДП «ДержККБ «Луч»

— Скажіть, які Ваші вражен-
ня від перемовин з представ-
никами ук раїнської влади?

Вони досить самовпевнені, не 
рахуються з  роллю профспілок 
в Україні, і намагаються просу-
вати економічну та політичну 
модель, яка відрізняється від тієї, 
яка існує в  ЄС. Тим не менше, 
я вважаю, що місія була успіш-
ною, в  тому розумінні, що ми 
отримали конкретні запевнення, 
виконання яких будемо відслід-
ковувати і відповідно реагувати.

— Яке враження на Вас спра-
вили українські профспілки чи 
достатньо активно вони від-
стоюють права працівників?

Я думаю, що вони є дуже актив-
ними та дуже відданими справі, 
можуть мобілізуватися навколо 
спільної ідеї і  чітко продемон-
стрували, що в  Україні існує 
солідарність і завдяки цьому во-
ни можуть швидко мобілізувати 
працівників. Тепер нам потрібно 
спільно використовувати можли-
вості, щоб реально впливати на 
процеси, тому що зараз у робочій 
групі розпочалася дискусія щодо 
його змістовного наповнення 
і дуже важливо, щоб профспілки 
були достатньо сильними, мали 
нашу юридичну та політичну під-
тримку, та змогли задати пере-
говорам вірний напрямок, який 
приведе до належних змін у тру-

довому законодавстві, а  потім 
у законодавстві про профспілки. 
Зараз дуже важливо відслідкову-
вати наступні дії, щоб добитися 
результатів. Можливості мобілі-
зації вражаючі, але важливо про-
довжувати чинити тиск на владу 
для отримання необхідних ре-
зультатів.

— Яким Ви бачите подаль-
ший розвиток ситуації щодо 
реформування трудових від-
носин?

Ви знаєте, Європейська конфе-
дерація профспілок обговорює 
з  Європейською комісією стан 
трудових відносин не тільки 
у  країнах- членах ЄС, ми також 
обговорюємо ситуацію в  усіх 
країнах, які мають угоди про асо-
ціацію з ЄС, країнах- кандидатах 
у  члени ЄС. Для нас важливо 
створити однакові соціальні умо-
ви в  усіх країнах, які оточують 
Європейський Союз, адже коли 
ми захищаємо права українсь-
ких працівників, ми тим самим 
відстоюємо також і права німець-
ких, італійських, французьких 
працівників. Ми всі разом, на 
одному кораблі, і  ми повинні 
гарантувати, що відбуватимуть-
ся реальні процеси зближення. 
Поки буде існувати соціальний 
демпінг, несправедлива конку-
ренція, в підсумку будуть стра-
ждати усі працівники в Європі. 

Тому ми повинні бути єдиними, 
і це пріоритет для ЄКП.

— Що потрібно, на Вашу дум-
ку, зробити українським проф
спілкам у цій ситуації?

Ви маєте продовжувати бо-
ротьбу, переговори та дискусії 
з  органами влади, щоб забез-
печити досягнення бажаних 
результатів. Ви також повин-
ні спрямувати ваші зусилля на 
зміну економічної моделі, тому 
що ми бачимо, Україна йде ін-
шим, хибним шляхом, порівняно 
з тим, який пройшли інші країни 
Східної Європи — шляхом неолі-
бералізму, турбокапіталізму, 
відсутності правил, збагачення 
олігархії. Це абсолютно хибний 
шлях. Він зруйнує не тільки пра-
ва людей, але в кінці кінців й еко-
номіку України. Ми дуже хотіли б 
щоб в  Україні розбудовувалася 
модель соціальної ринкової еко-
номіки, і  це також важливо, як 
реформа трудового законодав-
ства. Якщо вдасться змінити мо-
дель економічного розвитку, то й 
захищати права працівників буде 
легше.

— Вам сподобалося у Києві, 
ще приїдете?

Звичайно! Але в мене, на пре-
великий жаль, було дуже мало ча-
су, щоб оглянути його, я повинен 
ще повернутися.

Юрій РАБОТА

Лука Вісентіні: «Я вважаю, що місія 
була успішною»


