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Державна акціонерна
холдінгова компанія
«Артем» та Національний
аерокосмічний університет
ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний
інститут» запрошує
на підготовчі курси на базі
філіалу фізико&
математичної школи ВНЗа.

Випускники, котрі закінчили
підготовчі курси ФМШ та отримали
сертифікат УЦОЯО, зараховуються
на денне /заочне/ відділення «ХАІ»
за контрактом з ДАХК «Артем».

Навчання в Харківському
авіаційному інституті проводиться
за наступними напрямами:
— авіа' і ракетобудування;
— машинобудування;
— комп’ютерні науки;
— енергомашинобудування;
— автоматизація та комп’ютерно'

інтегровані технології;
— радіоелектронні апарати.

Після закінчення навчання в «ХАІ»
молоді спеціалісти направляються
на роботу в ДАХК «Артем»
та повинні відпрацювати в Компанії
не менше трьох років.

Підготовчі курси в філії ФМШ —
безкоштовні.

Початок занять — 10 жовтня
2009 р. з 10.00 години.

Заняття будуть проводитись
за адресою: вул. Половецька, 49
(техучилище), каб. 104.

Проїзд тролейбусами 
№№ 16, 18, 19, 23 до зупинки
«ст. м. «Лукянівська», 
автобусом № 31 до зупинки
«вул. Татарська».

Додаткову інформацію
можна отримати за тел. 
69&59; 8 (044) 483&30&11

В
период с 17 по 28 сентября 2009 г.

на аэродроме Центрального пла�

нерного аэроклуба России в г. Орел

состоялся 49�й Чемпионат по авиа�

модельному спорту предприятий авиа�

промышленности стран СНГ. В ра�

мках этого чемпионата прошел этап

Кубка мира по свободнолетающим

моделям (классы FIA, FIB, FIC).

Команда АНТК им. О. К. Анто�

нова уверенно заняла первое обще�

командное место среди 11 команд�

участников. 3 первых и 4 призовых

места в личном зачете из около 200

спортсменов заняли следующие со�

трудники «Антонов»:

— Листопад А. П. — I место в классе

пилотажных моделей;

— Макаров В. Б. — I место в классе

радиоуправляемых моделей�пари�

телей;

— Овчинников Ф. А. — I место в

классе радиоуправляемых моде�

лей�копий;

— Онуфриенко В. М. и Макарен�
ко В. В. — II место в классе го�

ночных моделей;

— Беланов Т. А. — II место в классе

радиоуправляемых моделей�пари�

телей;

— Никульников С. Н. — II место

в классе радиоуправляемых моде�

лей�вертолетов;

— Завгородний И. В. — III место в

классе свободнолетающих моде�

лей планеров.

Победители соревнований пока�

зали высокие результаты и подтвер�

дили высокий уровень современной

авиамодельной техники, спортив�

ной подготовки и слаженной рабо�

ты в команде.

Представленные на Чемпионате

авиамодели были изготовлены из со�

временных композиционных мате�

риалов, металлов, оснащены передо�

выми электронными системами уп�

равления и поиска. Они выполнили

полеты с очень большими перегруз�

ками на предельных значениях проч�

ности и выносливости, что стало воз�

можным благодаря максимальной ве�

совой отдаче их конструкции.

В ходе Чемпионата состоялся об�

ширный обмен информацией по

новым технологиям изготовления

моделей и двигателей.

Пресс�служба АНТК 
им. О. К. Антонова

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Президент Асоціації «Укравіа�

пром», Лауреат Державної Премії

України Валерій Шмаров:

— Машинобудування завжди було,

є і буде основою технічного про�

гресу. Це — аксіома. Виробництво

засобів виробництва — це те, що

визначає розвиток суспільства. Вар�

то зазначити, що ми всі раніше жи�

ли в дуже розвинутому суспільстві,

де машинобудування було на ви�

сокому рівні. Ми будували, й про�

довжуємо будувати літаки, раке�

ти, турбіни та багато інших склад�

них технічних систем та пристроїв.

Приборобудування — один з клю�

чових розділів в машинобудува�

нні, можливо навіть домінуючий

на даний час.

Приємно відзначити, що, попри

всі складнощі, Ваше підприємство

працює. Слава трудовому колекти�

ву, який виборов своє підприєм�

ство, і сьогодні таке підприємство

як «Радіовимірювач» є складовою

всього машинобудування країни.

Культурно�розважальна програ�

ма відбулась за участі театра пісні

«Джерело». Молоді дівчата і хлопці

гурту буквально з перших хвилин

«розігріли» глядацьку аудиторію.

Веселі українські пісні збадьори�

ли і підняли настрій кожному при�

сутньому, а журливі пісні у ви�

конанні гурту розчулили не одно�

го працівника, адже майстерність

гурту, у виконанні якого звучали ці

пісні, була очевидною.

Варто зазначити, що крім укра�

їнських пісень гурт продемонстру�

вав чудове виконання низки росій�

ських пісень, а також по одній пісні

на італійській, болгарській, турець�

кій та інших мовах.

Головне те, що всі отримали гар�

ний настрій і залишились задоволе�

ними.

Безумовно варто подякувати ке�

рівництву підприємства на чолі з

директором Анатолієм Степаненком
та голові ПО ПАУ Павлу Плахотно�
му за таке чудове свято. Адже інко�

ли маленьке свято у часи кризи зна�

чить набагато більше, ніж велике і

помпезне у часи розквіту.

Олександр ПАЛІЙ

Марія Кобилко, КП «Радіовимірювач»:

— Я працюю на підприємстві

«Радіовимірювач» понад 20 років

паяльщицею механічного цеху № 1.

Незважаючи на те, що наше підпри�

ємство, як і вся авіабудівна галузь,

знаходиться в нелегкому становищі,

у тому числі і у зв’язку з світовою

фінансовою кризою, завдяки спіль�

ним зусиллям адміністрації підпри�

ємства і профспілкового комітету

ми змогли утримати всіх праців�

ників підприємства, зберегти чи�

сельність. На сьогоднішній день на

нашому підприємстві своєчасно

виплачується заробітна плата, виді�

ляються кошти для оздоровлення

працівників нашого підприємства.

Всі бажаючи працівники нашого

підприємства отримали путівки для

оздоровлення в санаторіях і профі�

лакторіях. Також були виділені пу�

тівки для оздоровлення дітей пра�

цівників підприємства у спортивно�

оздоровчому комплексі.

Хочу побажати нашим керівни�

кам і всій нашій команді успіхів

у нарощуванні виробництва, його

модернізації. Для цього необхідна

підтримка нашого Уряду та Мін�

промполітики, щоб за їх підтримки

як наше підприємство, так і вся на�

ша галузь, змогли подолати всі труд�

нощі і продовжити свій розвиток.

Ми віримо у те, що продукція нашо�

го підприємства і надалі буде корис�

туватися попитом, адже для цього

докладаємо максимум зусиль.

Сьогодні доводиться чимало пра�

цювати над питаннями збереження

кадрового потенціалу, забезпечення

всіх наших працівників підприєм�

ства гідною заробітною платою, збе�

реження соціальних гарантій тощо.

Ми дуже сподіваємось на те, що

наш Уряд, Мінпромполітики Укра�

їни і наш профспілковий лідер —

Голова Профспілки авіабудівників

України Ярема Жугаєвич зроблять

усе можливе, щоб не допустити зни�

щення нашої галузі, щоб і наше під�

приємство отримало належну дер�

жавну підтримку і гарантії діяль�

ності.

У нас на сьогоднішній день чима�

ло висококваліфікованих спеціа�

лістів — це і токарі, і наладчики, і

фрезерувальники, і регулювальники

радіоапаратури тощо. Наші праців�

ники працюють і будуть працювати,

не покладаючи рук, чесно і добросо�

вісно, своєчасно виконуючи план.

У нас високопрофесійний інженер�

ний склад, під його керівництвом

можемо нормально працювати і до�

могтися вагомих успіхів в роботі.

Як би важко не було нашому

підприємству, його керівництво та

керівництво профспілкового комі�

тету завжди знаходили можливість

організувати маленьке свято для

трудового колективу, як на день

підприємства, так і на День маши�

нобудівника або на Новий Рік.

Хочу скористатися нагодою, щоб

привітати керівництво підприєм�

ства, всіх працівників та гостей, які

прийшли у День машинобудівника

до нас на свято, побажати щастя,

міцного здоров’я, процвітання на�

шої галузі, успіхів в нашій роботі і

добробуту в особистому житті!

Інтерв’ю взяв Олександр ПАЛІЙ
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Команда АНТК им. О. К. Антонова
стала победителем Чемпионата СНГ
по авиамодельному спорту

В ОКТЯБРЕ ЗАПОРОЖСКОЕ
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«ИВЧЕНКО�ПРОГРЕСС» поставит

китайской компании HAIG

(Hongdu Aviation Industry Group)

два опытных образца двигателей

АИ�222К�25Ф для учебно�трениро�

вочного самолета L�15 Falcon. Оте�

чественные моторостроители ут�

верждают, что их двигатели позво�

лят машине преодолеть звуковой

барьер и занять должное место на

мировом авиарынке.

Документы о передаче двигате�

лей HAIG были подписаны на

прошлой неделе в ходе ХIII Пе�

кинского международного авиа�

салона. Китайская компания, кото�

рая входит в состав госкорпорации

Aviation Industry of China/Second

Group (AVIC�2) и является раз�

работчиком L�15 Falcon, обсуждает

с ЗМКБ «Ивченко�Прогресс»

возможности поставок двигателей

с 2005 г. Согласно контракту, фи�

нансовые параметры которого не

разглашаются, украинская сторона

должна разработать, испытать

и сертифицировать для HAIG свой

форсированный турбореактивный

двигатель АИ�222К�25Ф. Если

после завершения всех этих про�

цедур агрегат устроит военных из

Поднебесной, то L�15 будут осна�

щать именно такими двигателями.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
НАПРАВИТ ИЗ СТАБИЛИЗАЦИОН�
НОГО ФОНДА ГОСБЮДЖЕТА
102,5 млн грн. на финансирование

в 2009 году инвестиционных

проектов в авиационной промыш�

ленности.

Это предусмотрено распоряже�

нием КМУ N1151�р от 9 сентября,

размещенном на сайте Верховной

Рады Украины.

Согласно документу, в частности,

предусмотрено выделить: АНТК

им. Антонова на внедрение

в эксплуатацию нового региональ�

ного Ан 148�100 — 15 млн грн.,

на строительство опытного образца

Ан�148�200 — 55 млн грн., на соз�

дание и строительство тренажера

Ан�148 (КТС�148) — 5 млн грн.

Также, предусмотрено выделение

ГП «Ивченко�Прогресс» 25 млн грн.

на разработку и серийное произ�

водство турбореактивного двухкон�

турного двигателя (ТРДД) АИ�28

для перспективных модификаций

самолетов.

Кроме того 2,5 млн грн. планиру�

ется выделить «Харьковскому агре�

гатному конструкторскому бюро»

на разработку исследовательских

образцов и проведение работ по

увеличению ресурса агрегатов для

Ан�148.

КРЫЛАТОЕ СЕМЕЙСТВО АНОВ
ВСКОРЕ ПОПОЛНИТСЯ НОВОЙ
СЕРЕБРИСТОЙ ПТИЦЕЙ с эмбле�

мой ласточки на хвостовом опере�

нии — ближнемагистральным

пассажирским лайнером Ан�158.

Сейчас в АНТК «Антонов»

вовсю идет сборка этой машины,

во многом напоминающей свою

старшую сестру Ан�148, только

усовершенствованной. Об этом

сообщил генеральный конструктор

АНТК, Герой Украины Дмитрий
Кива. «158�й экономичнее, у него

выше топливная эффективность,

в эксплуатации, наземном обслу�

живании он не менее надежен и

неприхотлив, — говорит Дмитрий

Семенович. — Многие авиакомпа�

нии, которые проявили к нему

интерес, заинтересованы в двух ва�

риантах — на 80 и 100 кресел.

Летчики, освоившие и оценившие

тактико�технические характерис�

тики предшественника — «148�го»,

смогут без проблем пересесть и на

эту машину».

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

Свято не перекреслить
жодна криза!

В. М. Шмаров — президент Асоціації
підприємств авіапромисловості України
«Укравіапром»

С О Б Ы Т И Я  

І Н Т Е Р В ’ Ю



17 жовтня — Всесвітній
День боротьби 

з бідністю!
В цей день в м. Києві

відбудеться загальноукраїнська

акція протесту ФПУ 

в рамках заходів 

Осіннього наступу
профспілок

Початок акції о 10�00 год. 

на майдані Незалежності
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Незважаючи на труднощі сьо�

годення та складність фінан�

сової ситуації, колектив КП «Ра�

діовимірювач», зберігаючи кращі

традиції підприємства, урочисто

відзначив свято.

Без гарного відпочинку не

може бути гарних результатів в

праці — такий девіз на підприєм�

стві.

До урочистостей готувались

заздалегідь. Адміністрація під�

приємства на чолі з директором

Анатолієм Степаненком та голо�

вою ПО ПАУ на підприємстві

Павлом Плахотним провели чи�

малу роботу для того, щоб свято

вдалося, щоб всі члени трудово�

го колективу відчули святкову

атмосферу та відпочинок.

Серед почесних гостей свята —

Президент Асоціації «Укравіа�

пром», Лауреат Державної Премії

України Валерій Шмаров, голов�

ний інженер підприємства з 1983

по 1997 рр. Володимир Бондар,

начальник відділу промисловості

Дарницької районної у м. Києві

державної адміністрації Юрій
Родзинський.

Анатолій Степаненко, директор

КП «Радіовимірювач» в урочистій

обстановці вручив нагороди від

Міністерства промислової полі�

тики України заслуженим праців�

никам підприємства.

Почесні гості вручили грамо�

ти, відзнаки і подяки працівни�

кам підприємства. Голова ПО

ПАУ на КП «Радіовимірювач»

Павло Плахотний вручив відзна�

ки ЦК ПАУ найкращим проф�

активістам підприємства.

Найкращі працівники підпри�

ємства були також премійовані.

Анатолій Степаненко розповів

працівникам підприємства про

загальну ситуацію в галузі, за�

значивши зокрема, що під час

урядової наради у м. Харкові на

ХДАВП у серпні поточного року

під головуванням Прем’єр�мі�

ністра України Юлії Тимошенко
всім учасникам наради були про�

демонстровані кілька майже го�

тових літаків, один з яких може

бути випущений вже наприкінці

року, а наступний у першому

кварталі 2010 року.

На його думку виробництво

літаків на ХДАВП поновилося

завдяки підтримці з боку Уряду

та активній позиції генерально�

го директора ХДАВП, Героя Ук�

раїни Анатолія Мялиці. У зв’язку

з цим Анатолій Степаненко ві�

рить, що і КП «Радіовимірювач»,

як одне з ключових підприємств

«замкнутого циклу виробництва

літаків», буде мати замовлен�

ня, а значить працювати і роз�

виватись.

Закінчення на 4�й стор.

12 жовтня поточного року випо�

внюється ювілейна дата з дня на�

родження у нашої колеги — Вер�
шиніної Людмили Іванівни, голови

первинної організації ПАУ у ЗАТ

«Машинобудівний завод» (м. Но�

вогродовка, Донецької області).

Вітаючи Людмилу Іванівну з ви�

значною подією у житті, не можемо

не наголосити на тих якостях, які

здобули їй заслужену повагу і в рід�

ному трудовому колективі, і в

Центральному Комітеті ПАУ.

Людяність, небайдужість, відпо�

відальність — далеко не повний пе�

релік рис її характеру надають їй

можливість ефективно працювати в

непростих економічних і регіональ�

них умовах.

Поздоровляємо Вас, Людмило

Іванівно, і щиро бажаємо доброго

здоров’я, миру і злагоди, розуміння

і підтримки на роботі і в сім’ї!

P. S. Редакція газети «Авіабудівник
України» Планує в одному із най�
ближчих випусків розмістити ма�
теріал про підприємство, де працює
Людмила Іванівна, та про її проф�
спілкові надбання.

П Р И В І Т А Н Н Я  В І Д  Ц К  П А У Робоча група 
ЦК ПАУ

по підготовці проекту 
Галузевої Угоди на 2010 рік 

продовжує роботу

Чекаємо на Ваші пропозиції
за адресою: 01012, м. Київ, 

майдан Незалежності, 2, ЦК ПАУ 
або за телефоном гарячої лінії

(044) 253&72&05

Свято не перекреслить жодна криза!ПРЕМЬЕР�МИНИСТР УКРАИНЫ
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА РОССИИ ВЛАДИМИР
ПУТИН встретятся в рамках дву�

сторонней межправительствен�

ной комиссии по экономическим

вопросам в ноябре текущего го�

да, сообщил вице�премьер�ми�

нистр Григорий Немыря.

«У меня нет сомнений, что

встреча состоится. Сейчас согла�

совывается место и время, речь

идет о ноябре», — сказал он.

По словам Г. Немыри, в рам�

ках встречи планируется обсу�

дить вопросы авиастроения, пре�

одоления барьеров в торговле

двух стран, сотрудничество

в энергетической сфере.

Напомним, что ранее проведе�

ние заседания комитета по эко�

номическому сотрудничеству

российско�украинской межгосу�

дарственной комиссии планиро�

валось в октябре 2009 года в

Харькове.

ВЕДУЩИЕ АВИАСТРОИТЕЛЬ�
НЫЕ КОМПАНИИ МИРА —
AIRBUS И BOEING — опублико�

вали свои отчеты о поставках и

заказах с начала года. Airbus, в

прошлом году обогнавший

Boeing впервые с 2005 года, пока

укрепляет свое лидерство —

европейский концерн с начала

года получил 123 заказа против

79 у Boeing. Российские авиаком�

пании пока не отказываются от

действующих заказов, но и новых

тоже не делают.

Авиастроительные корпорации

Airbus и Boeing представили дан�

ные о портфелях заказов и по�

ставках самолетов с начала года.

Согласно данным Airbus на ко�

нец сентября, с января этого года

концерн получил заказы на пос�

тавку 149 самолетов, но с учетом

отмененных в течение года зака�

зов их общее число составило

123. Boeing за этот же период полу�

чил на треть меньше заказов —

всего лишь 79.

ОАО «МОТОР СИЧ» ПЛАНИРУЕТ
В 2009 г. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
УВЕЛИЧИТЬ на 17–18 %
по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщил журналистам

10 октября в Запорожье президент

ОАО, председатель совета дирек�

торов Вячеслав Богуслаев. По его

словам в текущем году получение

чистой прибыли ожидается на

уровне 250–260 млн грн. Кроме

того, по словам В. Богуслаева,

в 2010 г. предприятие планирует

увеличение производства на 40 %

по сравнению с текущим годом.

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

С О Б Ы Т И Я  

А. П. Степаненко — керівник
підприємства КП «Радіовимірювач»

Під час засідання було розгляну�

то низку питань, зокрема хід

виконання Галузевої Угоди авіацій�

ної промисловості України і колек�

тивних договорів підприємств га�

лузі у першому півріччі 2009 року.

До відома учасників засідання була

доведена інформація стосовно по�

передніх результатів роботи Робочої

групи ЦК ПАУ щодо пропозицій до

змісту Галузевої Угоди на 2010 рік.

Було ухвалено рішення розглянути

проект Угоди під час наступного

засідання ЦК ПАУ, яке відбудеться

у жовтні поточного року.

Президія ЦК ПАУ розглянула пи�

тання щодо участі профкомів ПО

ПАУ на підприємствах галузі у м.

Києві у розробці та контролі вико�

нання заходів, спрямованих на по�

ліпшення умов та охорони праці,

ухваливши відповідне рішення. По�

дробиці про це читайте в окремій ста�

тті в одному з найближчих випусків

газети «Авіабудівник України».

Учасники засідання Президії ЦК

ПАУ підбили підсумки проведення

VIII Спартакіади ПАУ та участі

збірної команди ПАУ у Всеукраїн�

ській міжгалузевій Спартакіаді проф�

спілок. Доповідач з цього питання

Станіслав Ліщинський зазначив, що,

незважаючи на всі фінансові склад�

нощі, які мали місце у цьому році

внаслідок кризи, VIII Спартакіади

ПАУ була успішно проведена. На

жаль, не всі ПО ПАУ виявили бажа�

ння взяти участь у спортивних захо�

дах Спартакіади. Однак все ж таки,

той факт, що наша команда одержа�

ла 2 місце у Всеукраїнській міжгалу�

зевій Спартакіаді профспілок, свід�

чить про ефективну роботу, яка про�

водиться на багатьох підприємствах

галузі у сфері розвитку робітничого

спорту.

Заступник Голови ПАУ Юрій
Єфремов доповів учасникам засі�

дання стосовно проведення ФПУ

заходів в рамках акцій протесту

«Осінній наступ профспілок», го�

ловною метою яких є домогтися

підвищення прожиткового мініму�

му до його фактичного рівня, а та�

кож збільшення мінімальної за�

робітної плати до рівня прожит�

кового мінімуму. У зв’язку з цим

членські організації ФПУ, у тому

числі і ПАУ, мають взяти активну

участь в цих акціях, «піком» яких

буде масова протестна хода у м. Ки�

єві 17 жовтня 2009 року.

Президія ЦК ПАУ розглянула та�

кож інші питання і ухвалила відпо�

відні рішення.

21–22 жовтня у м. Києві відбу�

деться засідання Центрального Ко�

мітету ПАУ, на якому, окрім вже зга�

даного проекту Галузевої Угоди, бу�

дуть розглядатись питання щодо

плану роботи ЦК на наступний рік,

його фінансового забезпечення, що�

до ефективності використання проф�

спілкових коштів на всіх рівнях

профспілкових структур, а також

про підготовку до майбутньої звітно�

виборної компанії у 2010–2011 рр.

Олександр ПАЛІЙ

29 вересня у м. Києві
у Будинку Профспілок
відбулось засідання Президії
ЦК ПАУ. Головував на
засіданні Голова ПАУ Ярема
Жугаєвич.

День машинобудівника
цього року відзначала,
за традицією, більшість
підприємств нашої галузі.
Не стало винятком і
Казенне підприємство
«Радіовимірювач».

Відбулось засідання Президії ЦК Профспілки авіабудівників України
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ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ
ЗАВОД ПОСТЕПЕННО ВЫБИРА�
ЕТСЯ ИЗ ДОЛГОВ. Об этом сооб�

щил на коллегии Харьковской

облгосадминистрации генераль�

ный директор ХГАПП Анатолий
Мялица.

По словам Мялицы, ситуация

на предприятии улучшилась бла�

годаря дотации из государственно�

го бюджета.

В этом году Харьковский авиа�

завод получил 212 млн грн. из ста�

билизационного фонда госбюдже�

та. По словам Мялицы, эти деньги

пошли на закупку продукции, не�

обходимой для производства но�

вых самолетов.

За год руководство ХГАПП вы�

платило 85 млн грн. зарплаты со�

трудникам завода. Мялица утверж�

дает, что среднемесячная зарплата

на ХГАПП — более 2 тыс. грн.

Однако завод до сих пор должен

местным бюджетам 83 млн грн. по

всем видам налогов. Мялица объ�

ясняет, что это задолженность

«за старый период», когда заводом

руководил Павел Науменко,

и она будет погашена, как только

ХГАПП наладит производство

и выпуск самолетов.

ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО
БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИИ
(ЕАSА) 28 сентября выдало серти�

фикат типа на грузовые самолеты

Ан�26 и Ан�26Б, сообщили

в пресс�службе АНТК им. Анто�

нова. Документ подтверждает со�

ответствие этих моделей требова�

ниям признаваемых EASA норм

летной годности FAR частей 25,

33, 35 и ТSO�с77. В АНТК отмеча�

ют, что выдача сертификата поз�

волила им продолжить успешную

эксплуатацию Ан�26 и Ан�26Б, за�

регистрированных в странах Евро�

союза. В настоящее время 17 та�

ких машин работают в авиакомпа�

ниях Латвии, Литвы, Венгрии

и Польши. По мнению эксплуа�

тантов, они прочно заняли место

на рынке легких рамповых грузо�

вых самолетов. 

Подготовлено по материалам 
информационных агентств

1октября 2009 года в ОАО «Воро�

нежское Акционерное Самолето�

строительное Общество» состоялась

церемония передачи первого серий�

ного экземпляра Ан�148�100, пост�

роенного на предприятии, авиаком�

пании ГТК «Россия».

Поставка этого самолета осуще�

ствляется в рамках договора фи�

нансового лизинга на 15 лет, под�

писанного с лизинговой компани�

ей ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»

(ИФК) в августе 2007 г. Согласно

этому контракту, авиакомпания

заказала у ИФК 6 самолетов Ан�

148 со сроком получения в тече�

ние 2009–2010 гг. с опционом еще

на 6 машин с поставкой в 2011–

2012 гг.

На церемонии передачи само�

лета присутствовали представите�

ли Правительства России, город�

ских властей Воронежа, руководи�

тели предприятий�партнеров по

программе. Как подчеркнул Замес�

титель Председателя Правитель�

ства России Сергей Иванов, произ�

веденный в Воронеже Ан�148�100

стал первым серийным образцом

пассажирского самолета для реги�

ональных линий, сданным в эксплу�

атацию за последние 15 лет.

В настоящий момент «ИФК»

сформировало портфель заказов на

110 самолетов Ан�148 различных

модификаций, включая 56 твердых

договоров и 54 опциона. Кроме то�

го, «ИФК» заключило твердый до�

говор на приобретение у «ВАСО» 34 

Ан�148 различной модификации.

По мнению Генерального директора

«ИФК» Александра Рубцова, у само�

лета большие перспективы на рын�

ке. Потребность в самолетах семей�

ства Ан�148 оценивается в 500–600

машин. Для обеспечения высокого

спроса нужно увеличить темп про�

изводства до 45–50 машин в год.

В этот же день состоялось еще од�

но событие в программе Ан�148 —

второй серийный экземпляр само�

лета российской сборки был пере�

дан на испытания.

По словам Генерального конс�

труктора Дмитрия Кивы, состояв�

шиеся события являются очень

важным результатом совместной

работы предприятий Украины и

России в рамках программы Ан�148.

Он отметил, что Ан�148 уже осво�

ился на региональных авиамаршру�

тах Украины. Работая под флагом

«АэроСвита», самолет уже выпол�

нил около 300 полетов, перевез око�

ло 13000 пассажиров. «Сегодня мы

продолжаем работать над даль�

нейшим развитием Ан�148. «Анто�

нов» уже приступил к изготовле�

нию 99�местного Ан�158».

Подготовил Александр ПАЛИЙ

Г
оловна тема наради — інфор�

маційне висвітлення акції «Осін�

ній наступ профспілок» та завдання

профспілок та профспілкової преси

щодо забезпечення інформування

широкого громадського загалу.

Відкрив нараду заступник Голо�

ви ФПУ Сергій Кондрюк, який зо�

крема підкреслив, що основна мета

осіннього наступу профспілок —

домогтися законодавчого встанов�

лення рівня прожиткового мініму�

му не нижче від фактичного. Він за�

значив, що прожитковий мінімум —

це не абстрактна величина, це на�

бір мінімально необхідних продук�

тів харчування, одягу та послуг, які

необхідні для того, щоб людина мо�

гла фізіологічно вижити.

Він також повідомив, що в про�

екті Держбюджету на 2010 рік проф�

спілки побачили спробу влади «за�

морозити» низку соціальних гаран�

тій. Сергій Кондрюк підкреслив, що

на сьогоднішній день в Україні рі�

вень бідності та її глибина вищі, ніж

навіть у 2000 році. На його переко�

нання підвищення заробітної плати

вигідно українській економіці, ос�

кільки дозволить стимулювати вітчи�

зняне виробництво. Збільшення зар�

плати навіть на 1 грн. веде до збіль�

шення доходів бюджету в розмірі

1,4–1,6 грн.

Самі акції планується провести

7 жовтня — у Міжнародний День

боротьбі із бідністю та 17 — у Все�

світній День за гідну працю.

З лекцією на тему «Інформацій�

ний механізм суспільно�політичної

боротьби» виступив Георгій Почеп�
цов, професор Національної Акаде�

мії державного управління при Пре�

зидентові України. Він зазначив, що

ситуація яка склалася навколо ФПУ,

є наслідком того, що практично всі

ключові ЗМІ знаходяться під конт�

ролем олігархічних груп, а отже по�

зиція профспілок ЗМІ не цікавить.

Простіше подати для аудиторії якійсь

компромат або гламурні новини,

ніж соціально�економічний аналіз

того, що відбувається в країні.

Сьогодні світом керує не фізична,

а інформаційна реальність. Саме ін�

формація впливає на позицію лю�

дей, саме завдяки їй можна маніпу�

лювати свідомістю людей, що ус�

пішно реалізується в Україні політи�

ками. Скільки б профспілки не пра�

цювали на благо людей, якщо про це

не дізнається широка громадськість,

можна вважати, що вся робота да�

ремна. На зміну індустріальній епосі

приходить епоха інформаційна і пе�

ремогу будуть в ній здобувати ті, хто

швидко переорієнтується і адаптує

свої методи роботи до вимог сучас�

ності.

З ним погоджується і співзаснов�

ник аналітичного центру «Гардаріка»

Костянтин Матвієнко. Він звернув

увагу на те, що на сьогоднішній день

всі програми кандидатів в Президен�

ти України абсолютно віртуальні,

людям важко розрізнити чим вони

відрізняються одна від одної. 

На його думку у найближчому

майбутньому велику роль будуть ві�

дігравати соціальні мережі Інтернет.

Вони мають величезний вплив на

людей. Якщо у профспілок немає

можливості мати свій телеканал, це

не означає, що необхідно здатися.

Інтернет — рушійна сила, здатна

мобілізувати на акції протесту чима�

ло людей. Також це — альтернативне

джерело інформації, яке профспілки

можуть задіяти у своїй діяльності. На

сьогоднішній день всі ключові ЗМІ є

маніпульовані і вони не є союзника�

ми профспілок. А тому профспілкам

необхідно бути на вістрі інформа�

ційної роботи.

Юрій Буздуган, директор Інституту

соціального партнерства вважає, що

сьогоднішня криза в країні не є кри�

зою перевиробництва. Навпаки, на

його думку, світова криза сталася че�

рез відсутність планування спожи�

вання товарів та послуг. Він звернув

увагу на те, що сьогодні працівники в

Україні отримують невеликі зарпла�

ти у порівнянні з європейцями. У той

же час як власники підприємств от�

римували надприбутки. Необхідно

ставити питання щодо збільшення

коефіцієнту заробітної плати від со�

бівартості продукції. У той же час не�

обхідно підвищувати продуктивність

праці в країні, а для цього активно

використовувати досвід передових

країн світу, де представники трудових

колективів мають у складі наглядо�

вих рад підприємств не менше 50 %. 

Олександр ПАЛІЙ

Первый серийный Ан'148, изготовленный
в России, передан эксплуатанту

Від індустріального до інформаційного суспільства
2 жовтня у м. Києві ФПУ
провела семінар'нараду
фахівців із ЗМІ членських
організацій та представниками
профспілкової преси.

30 вересня 2009 року під голову�

ванням Першого заступника

Міністра — голови Агентства з пи�

тань ОПК Олександра Пінського
відбулось засідання секції Науково�

технічної ради Мінпромполітики

з науково�технічних проблем роз�

витку ОПК.

В ході засідання учасники розгля�

нули проект Програми з технічного

переоснащення підприємств і орга�

нізацій авіабудівної галузі, підготов�

лений Українським науково�дослід�

ним інститутом авіаційних техно�

логій спільно з провідними підпри�

ємствами авіаційної галузі. Метою

Програми є створення виробничих,

технологічних та інших умов для

організації на сучасному рівні роз�

робок, випробувань та серійного

виробництва модельного ряду літа�

ків: Ан�148, Ан�32, Ан�70, 

Ан�74Т�200А, Ан�74ТК�300VІР, 

Ан�74ТК�200С, Ан�74ТК�300Д, 

Ан�74ТК�200, Ан�74Т�200А,

Ан�140�100, компонентів 

Ан�124�100, вузлів та агрегатів

літаків Ан�148 та Ан�140 та двигу�

нів ТВ3�117СБМ1В, ТВ3�117ВМС,

МС�500, МС�350,МС�400, МС�14

для поставок в рамках міжнародної

виробничої кооперації, а також

створення високоефективної техно�

логічної бази з обслуговування

та ремонту літаків «Антонов», дви�

гунів та агрегатів до них.

Програмою визначено джерела

фінансування, порядок розробки

інвестиційних проектів підпри�

ємств, зміст технічного переосна�

щення по кожному підприємству

тощо. Ряд підприємств вже підго�

тували інвестиційні проекти з

технічного переоснащення та

відповідний план заходів, а решта

повинні зробити це у жовтні 2009

року. Учасники схвалили проект

Програми з технічного переосна�

щення підприємств і організацій

авіабудівної галузі.

Прес�служба
Мінпромполітики України

ВІД РЕДАКЦІЇ: розробку Програ�

ми ініціювала Профспілка авіа�

будівників України. ЦК ПАУ вва�

жає, що Програма має бути роз�

роблена як за участі представників

Профспілки, так і всіх підпри�

ємств галузі, щоб кожен трудовий

колектив  підприємства галузі міг

побачити свою перспективу у цій

Програмі щодо технічного і техно�

логічного переоснащення вироб�

ництва.

В Мінпромполітики розглянуто проект
Програми з технічного переоснащення
підприємств авіабудівної галузі

С О Б Ы Т И Я  

М. Шушпанов — руководитель 
ЗАО «Авиастар СП», С. Бычков —
гл. инженер АНТК им. Антонова

В. Казуров — зам. главного
конструктора АНТК им. Антонова,
В. Григорян — представитель
Генерального конструктора АНТК
им. Антонова на ВАСО

Я. Жугаевич — Председатель ПАУ,
А. Башкирев — председатель
профкома ВАСО

С. Сафонов — председатель Совета
ветеранов войны и труда ВАСО,
А. Ивашин — начальник летно'
испытательной станции ВАСО
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Дорогие заводчане!

В наш профессиональный празд�

ник — День машиностроителя, мы

с Вами также отмечаем 39 годовщи�

ну со дня основания нашего Снеж�

нянского машиностроительного за�

вода. А в следующем нам будет уже

40 лет!

У нас уже стало традицией к зна�

менательным датам подводить ито�

ги работы за прошедший период,

рассматривать вопросы на перс�

пективу.

Все Вы помните нашу с Вами

напряженную работу в 2008 г. — по

деталям для авиадвигателей мы

обеспечили темп роста к 2007 г. на

уровне 174,1 % по продукции ре�

ализуемой самостоятельно (ТНП

и ГП) — 118,2 %.

Еще более напряженным оказал�

ся и 2009 г., тем не менее, с постав�

ленными задачами по комплектов�

ке сборки авиадвигателей за 8 ме�

сяцев завод справился.

Обеспечен темп роста к отчету за

аналогичный период прошлого го�

да 125,3 %, итого за период с 2008 по

2009 гг. объем производства деталей

для авиадвигателей возрос в 2,2 раза

по отношению к отчету за 2007 г.

Несмотря на некоторое заплани�

рованное снижение объема произ�

водства ТНП и ГП связанное с кри�

зисными явлениями в целом по

Украине, а также с необходимостью

перераспределения численности

производственных рабочих под вы�

полнение повышенных заданий по

моторной продукции плановые за�

дания по объему производства ТНП

и ГП выполнено на 109,6 %.

Наряду с производственными во�

просами мы успешно решаем и со�

циальные вопросы — средний за�

работок в целом по заводу возрос

на 13 %.

Сохранена социальная сфера —

на базе отдыха «Обрiй» в этом году

оздоровлено 452 человека, в том

числе 144 ребенка.

В оздоровительных учреждениях

ОАО «Мотор Сич» побывало 150 че�

ловек, по коллективному договору

оказано пособий на 147 тыс. грн.,

по страховой медицине оказано по�

собий на 310 тыс. грн.

Хорошо поработали рационали�

заторы — внедрено 39 предложений

с годовым экономическим эффек�

том на 609,2 тыс. грн., внедрено 22

мероприятий по новой технике с

годовым экономическим эффектом

на сумму 268,6 тыс. грн.

Все работники завода внесли свой

вклад в достигнутые показатели.

Особо отличившиеся поощрены

приказами по заводу, фотография�

ми на Доске почета, грамотами го�

родской и областной администра�

ций, присвоением званий лучший

по профессии, мастер «Золотые

руки» и т. д.

В текущем году чести быть по�

мещенными на заводскую Доску

Почета удостоены:

Орешко Олег Владимирович —

полировщик лопаток цеха 301,

Черкасов Александр Степанович —

наладчик автоматических линий и

агрегатных станков цеха 302, Була�

ная Светлана Вячеславовна — стар�

ший мастер группы 3 цеха 303,

Кобец Игорь Владимирович — на�

чальник цеха 303, Рубан Александр

Васильевич — электромонтер по

ремонту и обслуживанию электро�

оборудования цеха 304, Лесечко

Дмитрий Валерьевич — замести�

тель начальника цеха по производ�

ству цех 305, Никишин Алексей

Владимирович — кузнец�штампов�

щик цеха 306, Болгова Людмила

Владимировна — кровельщик цеха

307, Яготинцева Евгения Ивановна

— электромонтер по ремонту и об�

служиванию электрооборудования

цеха 314, Усманова Ольга Борисов�

на — заместитель главного бухгал�

тера, Игнатенко Сергей Владими�

рович — шлифовщик цеха 317,

Бондаренко Сергей Александрович

— механик цеха 325, Гаман Влади�

мир Сергеевич — заместитель глав�

ного технолога, Роженко Юрий

Борисович — главный энергетик,

Кузина Ольга Евгеньевна — инже�

нер�инспектор УГМ, Овчинникова

Наталья Ришардовна — лаборант

по физико�механическим испы�

таниям ОГМ, Демченко Наталья

Ивановна — начальник бюро про�

пусков ВОХР, Доценко Наталья

Магомедовна — контрольный мас�

тер цеха 305, Белых Надежда Алек�

сандровна — инженер УМТС,

Кравцунов Евгений Леонидович —

заместитель начальника ПКО.

Это еще раз свидетельствует о вы�

соком профессионализме тружени�

ков и авторитете предприятия.

Звание «Заслуженный моторо�

строитель» в 2009 году присвоено

Шебанову Виктору Михайловичу

— полировщику лопаток цеха 301,

Круглякову Анатолию Федорови�

чу — начальнику управления мате�

риально технического снабжения.

Звание «Мастер «Золотые руки»

присвоено Оксанченко Владимиру

Петровичу — начальнику бюро

электронной техники ОГЭ, Зайце�

ву Александру Алексеевичу — то�

карю цеха 303,

Грамотой городского совета наг�

раждаются Раюшкина Елена Ни�

колаевна — старший мастер цеха

305, Никишин Алексей Владими�

рович — кузнец�штамповщик цеха

306, Орешко Олег Владимирович

— полировщик лопаток цеха 301.

За достижение наилучших ре�

зультатов в труде за 2�й квартал

2009 года звание «Лучший по про�

фессии» присвоено Логоше Вла�

димиру Александровичу — налад�

чику, Жданову Сергею Викторови�

чу — полировщику лопаток — цех

301, Демчук Юрию Остаповичу —

слесарю�инструментальщику, Фе�

доровой Екатерине Антоновне —

шлифовщику цеха 302, Торкунову

Владимиру Федоровичу — налад�

чику цеха 303, Андриенко Ирине

Анатольевне — фрезеровщику це�

ха 304, Хаджалову Павлу Леонидо�

вичу — оператору МАП цеха 305,

Юсубову Физули Ашур�Оглы —

кузнецу�штамповщику цеха 306,

Набок Ольге Дмитриевне — шту�

катуру цеха 307, Пантелеву Евге�

нию Васильевичу — электромон�

теру цеха 314, Протасову Алекса�

ндру Станиславовичу — слесарю�

ремонтнику цеха 316, Сапицкому

Григорию Алексеевичу — токарю

цеха 317, Бакаляр Станиславу Ми�

хайловичу — слесарю�инструмен�

тальщику цеха 317, Лукьянову

Юрию Евгеньевичу — слесарю по

топливной аппаратуре цеха 325,

Васильевой Любови Ивановне —

контролеру цеха 303.

За организацию руководимых

коллективов на качественное и

своевременное выполнение дово�

димых заданий по итогам работы

за 1�е полугодие звание «Лучший

мастер» присвоено Рогусскому Ев�

гению Александровичу — старше�

му мастеру группы 5 цеха 301, Аб�

дулиной Валентине Григорьевне —

старшему мастеру группы 1 цеха

303, Буланой Cветлане Вячесла�

вовне — старшему мастеру группы

З цеха 303, Полосухину Вадиму

Николаевичу — старшему мастеру

группы 1 цеха 305, Никишину Ва�

лентину Ивановичу — старшему

мастеру группы 5 цеха 317.

Звания «Лучший специалист»

удостоены Кочегаров Владимир

Евгеньевич — энергетик цеха 301,

Малина Людмила Леонидовна —

начальник Техбюро цеха 305, Се�

легень Валерий Иванович — ин�

женер — электроник цеха 317.

На страницах нашей многотираж�

ки «Новатор» постоянно освещают�

ся вопросы жизнедеятельности кол�

лектива нашего завода, отмечаются

лучшие подразделения, лучшие ра�

ботники, проблемные и перспек�

тивные вопросы.

В праздничном номере 24–25 от

20 августа посвященному Дню Не�

зависимости Украины, Дню авиа�

ции Украины, 225�летию нашего ро�

дного города Снежное отражены

наши основные достижения — все

это хотелось бы отразить и здесь,

но объем статьи не позволяет этого

сделать, не будем повторять, лучше

еще раз прочесть.

По предварительным расчетам

по состоянию на 14 сентября

этого года на 2010 год заплани�

ровано дальнейшее увеличение

объемов производства по дета�

лям для авиадвигателей не менее

чем на 30 % к ожидаемому отчету

за 2009 год при сохранении дос�

тигнутых объемов производства

ТНП и ГП.

Срабатывает разработанная на

перспективу программа уже серий�

ного выпуска новых двигателей

Д 436�148, Д�18, АИ�222�25 под но�

вые самолеты АН�148, АН�124�100,

Як�130.

Возрастают объемы производства

по двигателям для вертолетов серии

изд. «78», подписан между Украи�

ной и Индией контракт на модер�

низацию самолетов АН�32, АН�38

с двигателями АИ�20Д�5с.

ОАО «Мотор Сич» в тесном со�

трудничестве с ЗМКБ «Прогресс»

выпускает 55 типов авиадвигателей,

которые установлены на 61�ом типе

самолетов и вертолетов, эксплуати�

руемых в 109�и странах мира. Есть

во всем этом и весомая частица на�

шего труда.

Ведь основной профиль завода

— производство рабочих лопаток и

дисков различного назначения, на�

иболее ответственных и напряжен�

ных деталей газовоздушного тракта

авиадвигателей, работающих при

температурах до 1600 0С и оборотах

более 12,0 тыс. в минуту. Всего вы�

пускается 1600 деталей авиатехни�

ческого назначения.

Уникальное оборудование, техно�

логии, высококвалифицированные

кадры, передовые методы органи�

зации труда позволяют обеспечить

особые требования к качеству вы�

пускаемой продукции, признанной

потребителями.

Одним словом ОАО «Мотор Сич»

и в том числе наш завод уверенно

смотрит в будущее, нам есть чем

гордиться.

С праздником!
Спасибо за самоотверженный

труд, здоровья и благополучия Вам
и вашим семьям

Заводская радиопередача: Будни и праздники Снежнянского машиностроительного

Микола Галиш —
голова ПО ПАУ на ДП «Красилівський
агрегатний завод»:

— У вересні на нашому підприєм�

стві святкують два свята — День за�

воду, який відзначається 16 вересня

і День машинобудівника. У зв’язку

з тим, що ці свята випадають в од�

ному місяці, ми їх об’єднуємо і про�

водимо святкові заходи.

За участі профкому були роз�

роблені заходи із святкування Дня

машинобудівника та Дня заводу.

Ряд працівників були відзначені

грамотами Міністерства промис�

лової політики України, обласної і

районної рад, обласної та районної

державних адміністрацій, міста Кра�

силова. 20 працівників занесено на

алею слави заводу. Видано два на�

кази по підприємству з відзначен�

ня кращих працівників.

До Дня машинобудівника пра�

цівники отримали премію, розмір

якої склав біля 25 % від посадового

окладу та тарифної сітки.

В цьому році освоєно ряд нових

виробів на підприємстві — нові га�

зові котли і конвектори, освоєно

твердопаливні котли, потужністю

16 та 26 кВт. Зараз йде розробка

піролізних котлів із закритою каме�

рою згорання деревини, ККД якої

буде становити до 85 %. Також при�

ступили до серійного випуску водо�

нагрівачів з використанням соняч�

ної енергії для нагріву води.

Незважаючи на кризу, наш тру�

довий колектив у поточному році

працює стабільно і злагоджено, на�

рощуючи обсяги виробництва. Во�

ни значно зросли порівняно із ми�

нулим роком і становлять 111,2 %,

виросли обсяги реалізації продук�

ції, нарощено обсяги виробів авіа�

ційної техніки спеціального при�

значення. Також реалізовано біль�

ше як на 13 млн грн. товарів народ�

ного вжитку.

На підприємстві триває рекон�

струкція приміщень. Реконструйо�

вано другий поверх для фінансових

служб, де проведено сучасний ре�

монт, який відповідає європейсь�

ким стандартам. Обладнані робочі

місця за останніми досягненнями

науки та техніки, проведена комп’ю�

теризація цих відділів.

Розроблені заходи по підготовці

підприємства до осінньо�зимового

періоду, де передбачені значні по�

ліпшення умов працюючих відпо�

відно до сучасних вимог з охорони

праці.

У цьому році профспілковим

комітетом підприємства спільно з

адміністрацією була проведена оздо�

ровча компанія серед працівників

підприємства та їхніх дітей. Оздо�

ровлено за кошти фонду соціаль�

ного страхування 16 працівників, за

рахунок профспілкового комітету

та адміністрації підприємства — 40

працівників побували на базі відпо�

чинку, яка розташована на Чорному

морі. Також ще 120 працівників по�

бували на базі відпочинку в «Корді»,

на річці Дністер. До речі, варто

сказати, що ця база була здана в

експлуатацію у цьому році і запра�

цювала відразу ж на повну по�

тужність.

Також у поточному році було оз�

доровлено біля 90 дітей і підлітків.

Вони побували як в стаціонарних

позаміських таборах відпочинку,

так і на нашій базі відпочинку в

«Корді», де побувало 70 дітей пра�

цівників нашого підприємства.

16 діток оздоровлено безоплат�

но за рахунок коштів профкому, 8

діткам з багатодітних сімей путівки

були надані на пільгових умовах.

Робота з оздоровлення працівників

підприємства та їхніх дітей носить

системний характер і працівники

цим дуже задоволені.

Оскільки значний обсяг в реалі�

зованій продукції підприємства ста�

новлять товари авіаційної техніки,

це дозволило нам нормально закін�

чити третій квартал цього нелегкого

для країни року, і є впевненість у

тому, що четвертий квартал ми про�

йдемо без особливих змін. Пра�

цюючи в умовах світової фінансо�

вої кризи, на нашому підприємстві

проводяться заходи для стабілізації

виробництва та захисту наших пра�

цівників. Були здешевлені обіди в

заводській їдальні. Середня за�

робітна плата на середню облікову

численність за вересень складає

1800 грн.

Також працівникам підприємства

реалізується продукція підсобного

господарства за цінами нижче рин�

кових (м’ясо, мед тощо).

Інтерв’ю взяв Олександр ПАЛІЙ

КАЗ стабільно працює, нарощуючи обсяги виробництва Криза не завадить


