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Ан-225 «Мрія» доставив до України засоби медичної 
допомоги для запобігання поширенню коронавірусу

23квітня 2020 року най-
більший в  світі тран-
спортний літак Ан-225 

«Мрія» повернувся до аеродрому 
«Київ- Антонов-2» з медичними 
засобами для запобігання по-
ширенню коронавірусу в Украї-
ні. Вантаж вагою 103 880 кг об’є-
мом близько 1000 кубічних ме-
трів він доставив з китайського 
міста Тяньзінь.

У зустрічі легендарного укра-
їнського літака брав участь Пре-
зидент України Володимир Зе-
ленський. «Пишаємося тим, що 
Україна змінює свій імідж у сві-
ті. Не лише щось просимо, а  й 
допомагаємо іншим країнам», — 
сказав Президент. Окремо Глава 
держави подякував екіпажам лі-
така за роботу та фахівцям, які 
допомагають організовувати 
доставку таких вантажів.

До гуманітарних операцій 
з  перевезення медичних за-
собів з  Китаю до різних країн 
світу Ан-225 долучився 11 квіт-
ня цього року. До теперішнього 
часу «Мрія» вже виконала рейси 
до Варшави та Парижу.

Ан-225 став шостим літаком 
авіакомпанії «Авіалінії Анто-
нова», авіатранспортного під-
розділу ДП «АНТОНОВ», що 
беруть участь у  доставці ван-
тажів для протидії COVID-19. 

З кінця березня по теперішній 
час п’ять літаків Ан-124-100 
перевезли майже 1500 тон з Ки-
таю до десятків країн Європи, 
Америки, Близького Сходу. 
Частина цих рейсів виконуєть-
ся за програмою стратегічних 
авіаперевезень SALIS (Strategic 
Airlift Interim Solution) в інтер-
есах країн НАТО. Планується, 
що 24  квітня Ан-225 вилетить 

з Гостомеля для виконання рей-
сів за цією програмою.

22  квітня розпочалася чер-
гова серія рейсів літаків «Авіа-
ліній Антонова» з  перевезення 
медич них засобів з  Китаю до 
різних міст США, в тому числі до 
Орландо, Хьюстона, Вашингтона 
та Лос Анжелоса. Планується, що 
в травні до виконання цих рейсів 
підключиться також Ан-225.

Льотні та технічні екіпажі «Аві-
аліній Антонова» при виконанні 
рейсів забезпечені всіма необ-
хідними захисними медичними 
комплектами: масками, рукави-
чками, комбінезонами. В аеро-
портах проводиться процедура 
дезінфекції літака, здійснюється 
медичний огляд членів екіпажу. 
Мінімізований контакт екіпажу 
з персоналом аеропортів. 

С ьогодні, як ніколи, гостро 
стоїть питання — бути і на-
далі Україні авіабудівною 

країною світу чи ні?
Ми, уповноважені представ-

ники працівників і роботодавців 
пріоритетної для національної 
економіки авіабудівної галузі, 
найбільшої серед усіх наявних 
в Україні галузей машинобудів-
ного і оборонно- промислового 
комплексів, неодноразово вно-
сили до найвищих органів дер-
жавної влади конкретні консолі-
довані пропозиції щодо розвит-
ку авіаційної промисловості та 
вдосконалення системи управ-
ління нею.

Наприкінці 2019 року та на 
початку 2020 року ми організу-
вали і здійснили ряд заходів на 
рівні уже нинішньої законодав-
чої та виконавчої влади. Всі їх 

учасники однозначно визнали, 
що авіабудування знаходиться 
в  кризовому стані та потребує 
чіткого державного регулюван-
ня і керівництва.

Нами були направлені у  всі 
необхідні інстанції відповідні 
пропозиції. Але, на превеликий 
жаль, жодні рішення по них, 
в тому числі Офісу Президента 
України, не реалізовані. Ключо-
вими проблемами до цього часу 
залишаються наступні:

— центральний орган вико-
навчої влади з питань оборон-
но-промислового комплексу 
(ОПК) та аерокосмічної галузі 
не створено;

— посада віце-прем’єр-міні-
стра з питань промисловості та 
ОПК вакантна;

— програма розвитку авіацій-
ної промисловості України не 

затверджена, державні замов-
лення відсутні;

— борги із заробітної плати 
на Харківському державному 
авіаційному виробничому під-
приємстві не погашені. З’яви-
лася заборгованість на інших 
підприємствах.

Натомість, останнім часом ша-
леними темпами іде обговорен-
ня та підготовка до втілення ре-
комендацій щодо реформування 
ОПК, в тому числі авіаційної га-
лузі, напрацьованих негалузеви-
ми організаціями за технічної 
підтримки іноземних структур.

Такі рекомендації несуть пря-
му загрозу національній безпеці 
України з  огляду їх спрямова-
ності на остаточне послаблення 
державного регулювання стра-
тегічними секторами еконо-
міки, неконтрольовану прива-

тизацію та відчуження активів 
державних підприємств.

Закликаємо представників ор-
ганів державної влади, народних 
депутатів, ДК «Укроборонпром», 
інших громадських формувань 
при розробці проектів норма-
тивних актів та програм щодо 
реформування галузі залучати 
нас, уповноважених і репрезен-
тативних Сторін соціального 
діалогу, і не залишати осторонь 
пропозиції авіабудівників, фа-
хівців, котрі розуміють значення 
та роль галузі у зміцненні безпе-
ки та оборони держави.

Ми готові спільно працювати 
та шукати оптимальні рішення 
для досягнення основної мети — 
відродження літако-, вертольо-
те-, ракето-, двигуно-, агрегато-
будування і авіаремонтного ви-
робництва в Україні!

Звертаємося до працівників, 
керівників підприємств галу-
зі — не будьте байдужими, коли 
вирішується Ваша доля! В  цей 
складний час потрібна Ваша 
підтримка!

Президент Асоціації 
«Укравіапром»

Віктор Попов

Голова Об’єднання організацій 
роботодавців авіаційної 

промисловості України

Віктор Салюта

Голова Профспілки 
авіабудівників України 

Ярема Жугаєвич

Відкритий лист до авіабудівників України, 
органів державної влади, керівництва ДК «Укроборонпром» 

та всіх патріотів вітчизняного авіапрому

Президент Асоціації 

промисловості України

Голова Профспілки 
авіабудівників України 

Працівники ВА ЦК ПАУ 
продовжують працювати 
в дистанційному режимі

• В режимі відео- кон фе ренції 
відбулась чергова зустріч пред-
ставників Профспілки авіабу-
дівників України та Асоціації 
«Укравіапром» із заступником 
Генерального ди ректора з тран-
сформації ДК «Укроборонпром» 
Романом Бондарем.

• Щоденно проводиться моні-
торинг діяльності підприємств 
на період карантину, а  саме: 
в якому режимі працюють під-
приємства, які існують проблеми 
(забезпечення масками, дезін-
фікуючими за собами, забезпе-
чення приміським залізничним 
транспортом, автотранспортом 
тощо). Надаються допомога, ре-
комендації щодо вирішення на-
явних проблем.

• Проводиться збір інформа-
ції для розрахунку Рейтингу 
соціально- економічної діяльно-
сті серед підприємств авіаційної 
промисловості України за I квар-
тал 2020 року.

• Готується Випуск «Про рівень 
середньої заробітної плати на 
підприємствах і в організаціях 
авіаційної промисловості Укра-
їни» за I квартал 2020 року.

• Проводиться робота по за-
провадженню проведення ві-
деоконференцій ВА ЦК ПАУ з 
головами ПАУ через мережу 
ZOOM.

Закінчення читайте на стор. 2
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15 квітня 2020 року пішов з життя

Мустафа Озбек,
один із основоположників євроазіатського 

профспілкового руху, який в різні роки 
займав посади президента МЄФМ, керівника 

Профспілки «Тюрк Металл».
 

Товариші Мустафи Озбека по профспілковому руху 
знали його як надзвичайно життєрадісну і енергійну 
людину, яка присвятила своє життя захисту прав л юдини праці.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що за його волею Мустафа Озбек буде похований 
поруч із сином, якого він втратив кілька років тому. 

Пам’ять про Мустафу Озбека завжди залишиться в наших серцях.

Профсоюзу «Тюркметалл», 
Международной Евроазиатской 
Федерации Металлистов

Уважаемые коллеги!

Все профсоюзы Украины — членские организации Международной Евра-
зийской Федерации Металлистов с чувством глубокой скорби восприняли изве-
стие о тяжелой, безвозвратной утрате — смерти Мустафы ОЗБЕКА, инициатора 
создания и первого Президента нашей Федерации, человека-легенды, истинного 
борца за права рабочих.

Всю свою сознательную жизнь Мустафа ОЗБЕК посвятил борьбе за права ра-
бочих. В сложных условиях развития рабочего движения в Турции, он первым 
создал профсоюз централизованного типа, возглавил его, не жалея сил и здоровья, 
используя свои знания и опыт делал все возможное для защиты прав и интересов 
трудящихся металлопромышленности.

Он воспитал целую плеяду достойных профсоюзных лидеров, передал в их 
надежные руки руководство профсоюзом «Тюркметалл» и Евро азийской Феде-
рацией.

Его деятельность стала примером для нас и многих других профсоюзных ра-
ботников стран Евроазиатского региона в борьбе за достойную жизнь рабочих 
наемного труда.

Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного, его 
коллегам по работе.

Мы скорбим вместе с Вами и разделяем Ваше горе.
Память о нашем лидере и друге навсегда останется в наших сердцах.

От имени и по поручению профсоюзов Украины — 
членских организаций МЕФМ

Ярема Жугаевич

Анатолий Кубраченко

Ярема Жугаевич

ДП ДККБ «Луч» спільно з ДП «Ізюмський приладобудівний завод» 
впроваджують новітній високоточний ракетний комплекс для встановлення 
на модернізовані АТ «Мотор Січ» гелікоптери Мі-8МСБ-В

П ро це пише Defense Express. 
Мова йде про нову кориго-
вану ракету РК-10, яка буде 

працювати в тандемі з опти-
ко-прицільною станцією наве-
дення нового покоління ОПСН-І.

«Конкретно на гелікоптері, ось 
там (на стенді «Ізюмського при-
ладобудівного заводу») у нас є 
комплекс, який представляє КБ 
«Луч» спільно з «Ізюмським при-
ладобудівним заводом». Є опти-
ко-прицільна станція (ОПСН-І) 
та додаткові необхідні прилади, 
що будуть встановлені на гелі-
коптері», — повідомив заступник 
генерального директора ДККБ 
«Луч» Георгій Петров журналіс-
там Defense Express під час ви-
ставки «Зброя та Безпека-2019».

Представник ДККБ «Луч» від-
значив, що державне підприєм-
ство завершує розробку нової 
ракети (з дальністю до 10 км), 
яка замінить вже прийнятий на 
озброєння комплекс «Бар’єр-В» 
(з дальністю до 8 км) і яка, в 
першу чергу, буде використову-
ватися в складі високоточного 

комплексу озброєння україн-
ських гелікоптерів.

«Ми хочемо зробити ракету 
якомога раніше, ось «Мотор Січ» 
веде модернізацію гелікоптерів, 
в першу чергу Мі-8. Ми хочемо її 
(ракету) туди застосувати. Тобто 
це комплекс озброєння в певно-
му (вітчизняному) авіаційному 
комплексі, який буде викорис-
таний для української армії», — 
підкреслив Георгій Петров.

Також він додав, що всі компо-
ненти, з яких вироблена ця раке-
та, виготовляються в Україні.

Нагадаємо, під час Міжнарод-
ної виставки «Зброя та Безпе-
ка-2019» було вперше представ-
лено нову універсальну керова-
ну ракету калібру 170 мм Р-10 зі 
змінними бойовими частинами, 
яка призначена для ураження 
нерухомих та рухомих броньо-
ваних об’єктів із динамічним 
захистом, невеликих кораблів 
та катерів, а також повітряних 
маломаневрених цілей. Макси-
мальна дальність стрільби такої 
ракети – 10 км.

Запитання 
до Президента 
України

Народний депутат України Геннадій 
Касай ініціював важливий законопроект

15 квітня 2020 року народний депутат Украї-
ни Геннадій Касай зареєстрував проєкт Закону 
про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в оборонно- промисловому 
комплексі» за № 3343.

Крім скасування дії зазначеного Закону, законо-
проєктом пропонується установити, що підпри-
ємства оборонно-промислового комплексу підпо-
рядковуються центральним органам виконавчої 
влади відповідної сфери діяльності.

А з дня введення його в дію та до моменту ви-
рішення питання підпорядкованості підприємств 
оборонно–промислового комплексу центральним 
органам виконавчої влади відповідної сфери ді-
яльності, підприємства оборонно-промислового 
комплексу підпорядковуються Міністерству роз-
витку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України. 

Дивіться офіційну інформацію на веб-порталі 
Верховної Ради України

Проект «Люди. Запитання 
до Президента України» опри-
люднив запитання головного 
інженера ДП «Антонов», док-
тора технічних наук, професо-
ра Сергія Бичкова.

«Когда государство начнет 
поддерживать наукоемкие от-
расли промышленности: ави-
ация, ракетостроение и другие 
машиностроительные отрас-
ли?» — интересуется Сергей 
Бычков.

Он пояснил, что Украина 
остро нуждается в собственной 
системе сертифицирования и 
стандартизации производствен-
ных процессов, в частности ави-
астроения, поскольку прежние, 
разработанные в СССР стандар-
ты устарели, а переориентация 
от России на других партнеров 
в вопросе импорта комплектую-
щих, материалов требует новых 
испытаний и  новых сертифи-
катов.

«Начнется ли целевая под-
готовка инженеров для авиа-
строения, учеба которых будет 
тесно связана с  практической 
деятельностью? И  не стоило 
бы в  этом году отказаться от 
практики ВНО? Ведь выпуск-
ники сейчас находятся в стрес-
се», — говорит Сергей Бычков, 
он предлагает организовать 
«конкурс аттестатов», а выпуск-
ников колледжей при ВУЗах 
принимать напрямую.

«Идеально было бы, чтобы 
Президент собрался в большом 
зале с ведущими специалиста-
ми из разных сфер и пообщался 
с ними лицом к лицу. Или про-
вести такой разговор в формате 
видеомоста — это было бы очень 
полезно и для президента, и для 
украинского общества».

Питання, озвучені Сергієм 
Бичковим, є актуальними як 
ніколи, і хвилюють, без сум-
ніву, всіх працівників під-
приємств авіапрому і  маши-
нобудування загалом. Тільки 
через активну громадянську 
позицію ми можемо захи-
стити і  зберегти вітчизняне 
авіабудування! Сподіваємось 
почути відповідь на них.

Сергей Бычков — специалист 
в области самолетостроения, доктор 
технических наук, профессор, 
Главный инженер ГП «Антонов»

Закінчення. Початок на стор .1

• Проведена робота з головами ПО ПАУ щодо 
запису відеороликів на Звернення Генерального 
секретаря IndustriALL, щодо участі в міжнародній 
акції, присвяченій Дню Першотравня.

• Велася активна інформаційна робота на сайті 
та в соціальних мережах ПАУ.

• Відповідно до нової редакції Регламенту Пре-
зидії ЦК ПАУ, фахівцями виконавчого апарату ЦК 
ПАУ підготовлено проєкти рішень Президії ЦК ПАУ, 
в т.ч. планових питань, для затвердження. Рішення 
затверджені та надіслані в первинні організації ПАУ. 
Одним серед таких рішень є схвалений Рейтинг ро-
боти профспілкових комітетів ПО ПАУ за 2019 рік.

• До Дня охорони праці в Профспілці авіабудів-
ників України було підготовлено лист з рекомен-
даціями щодо участі підприємств галузі у прове-
денні 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці. 
Лист і заходи направлені в усі ПО ПАУ. Додатково 
в рамках тижня по проведенню Дня охорони пра-
ці більшості профспілковим комітетом надавались 
рекомендації щодо виконання запропонованих за-
ходів направлених на боротьбу з коронавірусною 
пандемією. 

Працівники ВА ЦК ПАУ продовжують 
працювати в дистанційному режимі
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На полігоні на Одещині 
продовжились випробування 
української ракети «Вільха-М»

Льотна практика на вертольотах 
виробництва «Мотор Січ»

На полігоні в Одеській області 
тривають льотні випробування 
української ракети «Вільха- М». 
Про це повідомляє УНН з поси-
ланням на пресслужбу Мінобо-
рони.

«За активної участі фахівців 
Збройних Сил України продов-
жується послідовна реалізація 
української ракетної програ-
ми. На Державному випробу-
вальному полігоні в  Одеській 
області в  рамках підготовки 
до проведення державних ви-
пробувань тривають льотні ви-
пробування української ракети 
«Вільха- М», — йдеться у  пові-
домленні.

Зазначається, що «Вільха- М» — 
проект створення високоточних 
300 мм реактивних боєприпасів 
з дальністю близько 120 км, які 
виробляються підприємствами 
оборонно- промислового ком-
плексу України за замкнутим 
циклом.

ДП «АНТОНОВ» продовжує роботу 
над Ан-178 для Перу
В умовах карантину ДП «АН-

ТОНОВ» продовжує виго-
товлення літака Ан-178 

за контрактом, укладеним ДП 
ДГЗП «Спецтехноекспорт» з Мі-
ністерством внутрішніх справ 
Республіки Перу. На момент 
оприлюднення пресрелізу про-
ведено підготовчі роботи для 
стапельного складання всього 
фюзеляжу літака.

У цехах агрегатної збірки на 
завершальній стадії перебува-
ють роботи з виготовлення но-
сової частини фюзеляжу (Ф-1) та 
середніх секцій панелей фюзе-
ляжу (Ф-2). Повністю заверше-
но виготовлення центральної 
частини крила, лівої та пра-
вої консольних частин крила, 
хвостового оперення. Готові для 
подальшої інтеграції на літак 
два пілони двигунів.

«В  умовах карантину ми, 
наскільки це можливо, забез-
печуємо роботу окремих ви-

робничих майданчиків для 
продовження складання літака 
за міжнародним контрактом. 
Виробляємо окремі деталі та 
складові частини в  станкових 
цехах. Незважаючи на те, що 
ситуація з карантином змушує 
нас дещо коригувати план ви-
робництва літака, продовжу-
ється беззупинна спільна з ДП 
ДГЗП «Спецтехноекспорт» ро-
бота над вирішенням логістич-
них та фінансових питань, які 
також є важливою складовою 
будь-якої великої міжнародної 
угоди», — зазначив президент 
ДП «Антонов» Олександр До-
нець.

Загалом в ланцюгу поставок 
агрегатів для нового Ан-178 за-
діяно 25 українських компаній 
та близько 30 європейських та 
північноамериканських поста-
чальників. В організації забез-
печення виконання контракту 
бере участь крупний україн-

ський банк та три іноземні бан-
ківські та фінансові установи.

Нагадаємо, у  листопаді 2019 
року ДП ДГЗП «Спецтехноекс-
порт», що входить до складу ДК 
«Укроборонпром», завершило 
процедуру підписання контр-
акту з Міністерством внутріш-
ніх справ Республіки Перу щодо 
поставки багатоцільового тран-
спортного літака Ан-178. Під-
писання угоди відкрило ринок 
Латинської Америки для нового 
покоління літаків «Антонов».

Замовлена Міністерством 
внутрішніх справ Республі-
ки Перу конфігурація літака 
Ан-178 дозволятиме здійсню-
вати перевезення особового 
складу (100 осіб), перевезення 
пасажирів (80 осіб), доставку 
вантажів (до 18 тонн), евакуа-
цію хворих на ношах (40 осіб) 
з можливістю надання медич-
ної допомоги супроводжуючим 
медперсоналом. 

Профспілки і роботодавці об’єднують зусилля і закликають владу 
до діалогу для вироблення і реалізації антикризових дій
С півголова Національної 

три сто рон ньої соціально- 
економічної ради від про-

фспілкової сторони Григорій 
Осовий 22  квітня у  Будинку 
профспілок провів офіційну 
зустріч з  співголовою НТСЕР 
від сторони роботодавців Ана-
толієм Кінахом на якій пред-
ставники сторін обговорили 
поточний стан в економіці і на 
ринку праці в умовах пандемії, 
визначили критично важли-
вим забезпечення постійного 
діалогу з  владою для виро-
блення і реалізації ефективних 
антикризових дій. Критично 
оцінили стан соцдіалогу і  до-
мовилися активізувати спільні 
зусилля по просуванню ініціа-
тив роботодавців і пропозицій 
профспілок щодо економічного 
розвитку, збереження робочих 
місць, трудових і  соціальних 
гарантій працівників в умовах, 
що спричинили світову кризу. 
Обидві сторони ініціювали від-
повідні звернення до урядових 
структур.

Звертаючись до Міністра ро-
звитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Украї-

ни Ігоря Петрашка і Міністра 
соціальної політики України 
Марини Лазебної співголова 
Національної тристоронньої 
соціально- економічної ра-
ди від профспілкової сторони 
Григорій Осовий, зазначив, 
що практично щоденно Феде-
рація профспілок України, інші 
профспілки і їх об’єднання от-
римують повідомлення з місць 
про стурбованість працівників 
зупинкою роботи на період 
карантину, зменшенням зар-
плати, невизначеністю із збе-

реженням робочих місць для 
них надалі. Поки що невдово-
лення не набуло протестного 
характеру, насамперед, завдяки 
співпраці профспілок з робото-
давцями, які відповідально по-
ставилися до надзвичайної си-
туації і прагнуть максимально 
зберегти виробничу готовність 
і  кадри для швидкого віднов-
лення економічної діяльності.

Безперечно, вжиті останнім 
часом Урядом і Верховною Ра-
дою оперативні заходи дещо 
прояснили логіку антикризових 
дій, однак, вважаємо неприпу-
стимим відсторонення сторін 
соціального діалогу і чинної Ге-
неральної угоди від їх поперед-
нього обговорення і проведен-
ня узгоджувальних процедур, як 
це визначено законодавством.

Так, представник Спільного 
представницького органу об’єд-
нань профспілок в порушення 
Регламенту Кабінету Міністрів 
України не запрошується на 
засідання Уряду і  тим самим 
позбавлений обстоювати про-
позиції профспілок до проек-
тів актів законодавства. Подані 
письмово пропозиції прак-

тично не враховуються. Такі 
принципово важливі проекти 
рішень, які стосуються програм 
економічного і соціального ро-
звитку, бюджету країни мають 
обговорюватися в  тристорон-
ньому форматі, зокрема на за-
сіданнях Національної тристо-
ронньої соціально- економічної 
ради, однак вона не функціонує 
через не делегування Урядом 
своїх представників. З  цієї  ж 
причини в березні ц. р. не від-
булося засідання тристоронньої 
робочої комісії з підбиття під-
сумків виконання Генеральної 
угоди за 2019 рік.

Григорій Осовий наголо-
сив, що профспілкова сторона 
НТСЕР вкрай здивована кулу-
арністю прийняття рішення 
Кабінетом Міністрів від 8 квіт-
ня 2020 року «Про утворення 
Ради з  питань економічного 
розвитку України», до якої не 
введено жодного представника 
від сторін профспілок і робото-
давців, які якраз представляють 
інтереси фактичних рушіїв еко-
номічного розвитку.

Він поінформував урядовців, 
що у  профспілок і  роботодав-

ців є спільне бачення наявної 
проблематики та шляхів її вирі-
шення, а також чітке прагнення 
вибудовувати взаємодію з уря-
довими структурами на заса-
дах визнаного у Європі та світі 
механізму соціального діалогу 
і  партнерства. Він звернув їх 
увагу на міжнародний досвід 
проведення соціального діа-
логу, коли шляхом послідовної 
щоденної співпраці соціаль-
них партнерів відбувається 
генерація і  спільна реалізація 
підходів і рішень, спрямованих 
на захист власних ринків збуту, 
збереження і посилення конку-
рентних переваг в глобальних 
ланцюгах поставок.

І  запропонував урядовцям, 
якщо вони поділяють наведе-
ну точку зору, провести на на-
ступному тижні консультації 
для вироблення відповідного 
алгоритму спільних дій за уча-
стю Співголів НТСЕР від сторін 
профспілок і  роботодавців, 
керівництва СПО об’єднань 
профспілок та СПО робото-
давців.

Прес-центр ФПУ

У вертолітників ІІІ курсу льот-
ного факультету Харківського 
національного університету 
Повітряних Сил імені Івана Ко-
жедуба триває льотна практика 
на базі однієї з навчальних авіа-
ційних бригад. Після складання 
заліків на землі майбутні пілоти 
виконують польоти за декілько-
ма вправами курсу бойової під-
готовки, а саме політ та висіння 
біля землі, по колу та інші на 
вертольотах Мі-2 МСБ у простих 
та складних метеорологічних 
умовах. – Навчання у складних 
метеоумовах є надзвичайно важ-
ливим, адже льотчик має бути 
готовий до будь-яких ситуацій 
під час польоту. Ми, як інструк-
тори, докладаємо максимум зу-
силь, щоб  курсанти навчились 

орієнтуватись у складних обста-
винах і могли успішно виконати 
поставлені завдання, – зазначив 
командир ескадрильї майор 
Олексій Бабін. Слід зазначити, 
що з початку льотної практики  
курсанти налітали близько трьох 
годин. Але інтенсивне навчання 
дасть їм змогу у липні мати у 
своєму активі по 15 годин на-
льоту та розпочати виконання 
самостійних польотів.

За інформацією МО України



1 ТРАВНЯ
КАГЛЯК  

Дмитро Устимович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Радіовимірювач»

10 ТРАВНЯ
ШАПОВАЛОВ  

Леонід Павлович
Голова ПО ПАУ у ПРАТ «ВАЗ»

12 ТРАВНЯ
ГАЛИШ  

Микола Іванович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Красилівський 
агрегатний завод»

15 ТРАВНЯ
ТРОШИН  

Сергій Михайлович
Герой України, ДП «Антонов»

15 ТРАВНЯ
МАТУСЕВИЧ  

Володимир Анатолійович
Головний конструктор — 

директор ДП «ХАКБ»

17 ТРАВНЯ
ЦИБУЛІН  

Володимир Петрович
Ветеран ПАУ

20 ТРАВНЯ
ВЛАСЕНКО  

Антоніна Павлівна
Ветеран ПАУ

29 ТРАВНЯ
АРХИПОВ  

Денис Сергійович
Голова ПО ПАУ  

на ДП «Івченко-Прогрес»

30 ТРАВНЯ
ПІХНО  

Григорій Олегович
Директор ДСОК ім. Ю. Гагаріна 

ДАХК «Артем», Заслужений 
працівник культури України 

Друкується за інформацією  
загального відділу виконавчого апарату  

Центрального Комітету ПАУ

ДНІ НАРОДЖЕННЯ
У ТРАВНІ

С О Ц І У М
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Як працюють наші підприємства в умовах крантину: 
ДАХК «АРТЕМ»

Робота наших підприємств і профкомів 
в умовах карантину: ДП «ХМЗ «ФЕД»

«Я мав нагоду поздоровити 
з днем народження одного з ке-
рівників нашої холдингової ком-
панії — директора ПрАТ «ДОЗ 
«Явір» Державної акціонерної 
компанії «Артем» Миколу Кузь-
мича Строкоуса. Звичайно за-
питав, як працює його підпри-
ємство?» — говорить Олександр 
Кельїн, заступник Голови ПАУ по 
м. Києву, голова ПО ПАУ в ДАХК 
«Артем».

«Ось що він розповів:
— Через карантин ми спочатку 

змушені були призупинити ви-
робництво як спеціальної про-
дукції оборонного призначення, 
так і  реабілітаційних виробів. 
Зараз, користуючись нормами 
постанови КМУ від 11  березня 
2020 року №  211 «Про запобі-
гання поширенню на території 

України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», зо-
крема п. 8, який дозволяє діяль-
ність з виготовлення технічних 
та інших засобів реабілітації, ми 
поновлюємо виготовлення де-
рев’яних реабілітаційних крісел 
моделей 375 та їх модифікацій, 
реабілітаційних стільців моде-
лі 360. Всього зараз в роботі бі-
ля 60 екземплярів цих виробів. 
Імпортні комплектуючі у  нас є 
в  запасі, а  з  вітчизняними по-
стачальники допомагають. До 
роботи залучаємо поки 12 пра-
цівників, звичайно, із дотриман-
ням усіх заходів протиепідеміо-
логичної безпеки.»

За інформацією профкому  
ПО ПАУ в ДАХК «Артем»

Профспілковий комітет ПО 
ПАУ  на ДП «ХМЗ «ФЕД» долу-
чився до протиепідемічних за-
ходів підприємства щодо про-
тидії поширенню коронавірусу 
COVID-19, та придбав партію 
сертифікованих захисних масок. 
Піклуючись про здоров'я кожно-
го працівника та для можливості 
виконання рекомендацій МОЗ, 
цехові комітети підрозділів ор-
ганізували оперативну видачу 
комплектів засобу індивідуаль-
ного захисту. Також частина ма-
сок передана персоналу медич-
ного центру ДП «ХМЗ «ФЕД».

За інформацією Профкому  
ПО ПАУ на ДП «ХМЗ «ФЕД»

У КПІ вшанували 
пам’ять космонавта-
легенди Леоніда 
Каденюка

У КПІ імені Ігоря Сікорського 
увічнили пам’ять українського 
космонавта, Героя України Ле-
оніда Каденюка. У головному 
корпусі університету встанови-
ли барельєф із портретом пер-
шого астронавта незалежної 
України.

А  біля кабінету 177, в  якому 
працював Каденюк на посаді 
радника ректора КПІ, повісили 
інформаційну табличку.

Для Київської політехніки 
Леонід Каденюк був знаковою 
особистістю: почесний доктор 
факультету авіаційних і косміч-
них систем, заступник голови 
Наглядової ради університету, 
радник ректора — він став важ-
ливою частиною університетсь-
кого життя.

«Леонід Каденюк мав безпо-
середній стосунок до КПІ. Тому 
університет з вдячністю вшану-
вав його пам’ять», — зазначив 
помічник ректора з  історико- 
архітектурних питань, завіду-
вач кафедри загальної фізики 
Віталій Котовський.

Урочисте відкриття барельєфа 
відбудеться після закінчення ка-
рантину.

АТ «Мотор Січ», що входить до 
складу «Ліги оборонних підпри-
ємств України», оприлюднило 
відео роботи свого оновленого 
Центру авіаційних тренажерів. 

Передає Національний Про-
мисловий Портал з посиланням 
на Defence Express.

Нагадаємо, саме запорізьке 
підприємство нещодавно було 
обрано одним із підрядників для 
підготовки пілотів 16-ї бригади 
армійської авіації Збройних 
Сил України й до 1 грудня 2020 
року підприємство надаватиме 
послуги спеціальної тренажної 
підготовки військових пілотів 
на комплексних тренажерах КТВ 
Мі-2МСБ та КТВ Мі-8МСБ-В.

Варто відзначити, що до скла-
ду унікального центру підготов-
ки та перепідготовки льотно-
го складу входять комплексні 

тренажери для багатоцільових 
військово- транспортних ге-
лікоптерів Мі-8МСБ/Мі-8Т, 
Мі-8МСБ-В та Мі-2 з  двигуна-
ми АІ-450/ГТД-350, а також для 

ударного Мі-24ПУ1. Крім того 
в Центрі функціонують навчаль-
ний клас зі стендами систем ге-
лікоптерів та автоматизована 
інтерактивна система навчання.

Мотор Січ буде тренувати військових 
пілотів

У 2020 році 28 квітня Україна 
відзначає День охорони 
праці під девізом «Зупинимо 
пандемію: безпека 
і здоров’я на роботі можуть 
врятувати життя»

Відповідно до Указу Прези-
дента України від 18.08.2006 
№  685/2006, щороку 28  квітня, 
у Всесвітній день охорони праці, 
в Україні відзначають День охоро-
ни праці. Цього року він присвя-
чений боротьбі з пандемією смер-
тельно небезпечної недуги коро-
навірусної хвороби COVID-19, яка 
сьогодні вже панує у всьому світі. 
Рекомендуємо під час організації 
відзначення Дня охорони праці 
використовувати підготовлений 
Міжнародною організацією праці 
Контрольний перелік заходів, що 
є важливим елементом профілак-
тики і пом’якшення наслідків по-
ширення коронавірусної інфекції 
на робочому місці. 


