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Триваюча вшна поставила радянське кер1вництво перед необхщшстю 
вщновлення об’екпв вшськово-промислового комплексу (ВПК) у щойно 
визволених репонах Украши. Одним з прюритетних напрям1В розвитку 
ВПК 1 нарощування потужност1 радянських Збройних сил вважалося 
вщродження авгацшно! галуз1 республики, що практично перестала юну- 
вати внаслщок евакуацшних заход1в 1942 р., окупали та бойових дш.

Потр1бен був р1к, аби в Киев1 почав функщонувати завод № 473 
наркомату ав1ацшно! промисловостг СРСР, який працював переважно на 
«оборону».

Труднопц початкового перюду вщбудови —  брак матергальних та 
фшансових засоб1в, робочо! сили (особливо квал1фцсовано!), шстру- 
менпв, обладнання, невисока виконавська дисциплша —  ускладнювали 
налагодження виробництва у столиц! республши, що вставала з ру!н.

За 8 М1СЯЦ1В завод виконав план зг стикування лггаив на 83,5%, 
виготовлення запчастин —  на 21,4%, виробництва шшо! оборонно!' про
дукцп —  на 45,4%. Натомкть було виготовлено 160 спальних дорослих та 
160 дитячих л1жок, 682 одинищ шшо! цившьно! продукцп (118,2%
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плат'). Середня зарплата робётникёв становила 555 крб (96,5%), 1ТП —  
1250 (110%), службовцёв —  570(104%), учнёв —  155 (76%), МОН — 
125 (49,2%) ВВО —  350 (98%), фонд зарплата в цёлому —  4746 (88%).

У доповёдё директора заводу № 473 про функцёонування пёдприемства 
у 1945 р. мёстнвся деталький виклад ус!х вид!в вёдновлювальних та
ВИрООНИЧИХ ЦИКЛ1В.

Дёяльнёсть цього об’екта ВПК у 1945 р. мала два перёоди: перший 
охоплював I квартал, коли головним завданням вважалося збирання ма
шин серёйного виробництва; другий (з II кв. до кёнця року) —  пов’язаний 
13 впровадженням у виробництво гслёкоптера конструкцп Брату хпта,

1снувало кёлька фактор1в, що визначали все виробниче й господарське 
життя заводу, його технёко-виробничё й економёчнё показники.

До початку 1945 р. завод номшально вважався авёацёйним пёдприем- 
ством. Не маючи встановленого проф1лю, пёдприемство займалося сти- 
куванням лётакёв на аеродромах, агрегатёв 1 деталей серёйних заводёв, 
майже нёчого не виготовляючи на власнёй виробничёй базё. Вся потуж- 
нёсть парку обладнання обмежувалась 107 одиницями разнородного, до- 
вол! зношеного устаткування, з якого практично можна було використати 
12-15 металорёжучих верстатёв. Робоча сила складалась у той час 
переважно з малоквалёфёкованих працёвникёв 1 значною м1рою була 
зайнята на аеродромё.

Розгорнувши вёдбудовнё робота вёдразу на кёлькох майданчиках, завод 
власними силами не змёг до початку 1945 р. завершите вёдновлення 
жодного з них.

У IV кварталё 1945 р. об’ект повнёстю перебрався на майданчик № 1 
(колишня фабрика клавёшних ёнструментёв).

Пёсля появи наказу НКАП про виробництво гелёкоптера пращвники 
технёчного вёддёлу заводу № 473 виёхали до Москви, де разом зё спёв- 
робётниками ОКБ-3 склали попередню матер1альну специфёкацёю мате- 
рёалёв та виробёв, необхёдних для збирання гелёкоптерёв.

На базё отриманих креслень було вироблено план пёдготовки вироб
ництва 1 запуску гелёкоптера, який 15 квётня надёслалй до 6-го Головного 
управлёння НКАП на затвердження. Вён охоплював таю пункта:

• Графёк випуску мало!' серн гелёкоптерёв,
• Графёк збирання першого гелёкоптера.
• Наскрёзний графёк пёдготовки виробництва.
• Вёдомёсть трудомёсткостё виготовлення першо'1 1 наступних машин.
• Розрахунок потребного обладнання.
• Вёдмённёсть 1 номенклатура потрёбного обладнання.
• Розрахунок потрёбноё' робочоё сили.
• Вёдомёсть необхёдних ёнструментёв.
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• Список поковок та литва для замовлення на шших заводах.
• Список деталей складено'Г механхчнох обробки для замовлення на 

шших заводах.
Водночас була перероблена техшчна документацхя, у тому числх 

«розцехування» обробки деталей та збирання вузлхв у цехах. Цехи одер
жали вхдомостх на деталх, був розроблений технологхчний процес з 
розрахунком рхвня, що забезпечив випуск мало!' сери у вказаш термхни та 
наявного устаткування, визначенх матерхальнх нормативи й уточнена 
материальна специфхкацхя. З’ясовано, якх деталх внаслхдок некомплект- 
нос11 чи вщсутностх обладнання на заводх виготовити не могли, а саме: 
кольорове литво, деталх великих габарита, передш балки, лопатх 1 
вентилятора, важкх деталх, поковки з хромонапиленням, верхнх опори 
«кабана», а також номенклатура складних за механхчною обробкою 
деталей, у тому числх обробка передньох балки втулки вентилятора, 
верхньох опори «кабана», демпферхв лопатх та хншх деталх.

Дирекцхя порушила перед Наркоматом авхапрому питания про вироб- 
ничу кооперацхю у виготовленнх потрхбних комплектуючих: демпферхв 
лопастх —  хз заводом № 119, кольорового литва —  хз заводом №82, 
поковок верхньох опори «кабана» —  хз заводом № 150, поковок випуску 
вентилятора —  хз заводом № 292, обробки передньох балки лопатх — хз 
заводом № 28, нормалхзацхх хромансилевих труб —  хз заводом №381. 
НКАП з цього приводу видав спецхальне розпоряджехпхя.

Упродовж квхтня-жовтня 1945 р., до отримання трофейного облад
нання, завод № 473 не мав необххдного для виконання покладених на 
нього завдань обладнання. Бракувало 41 токарного, 11 фрезерних, 18 сверд- 
лильних, по 3 —  стругальних, шлхфувальних, довбальних верстатхв, 
5 зварювальних апаратхв, точечно-! зварювальнох машини АТМ-25, розто- 
чувального верстата, приладхв Роквелла й Вхккерса (останнього так х не 
надали на час звхту), генераторхв постхйного струму для зварювальних х 
гальванхчних робхт, терометрхх до термхчних печей.

Обсяг виконанох робота з розробки технхчних карт техпланування, 
матерхальних специфхкацхй та нормативхв, а також хншоУ технологхчнох 
документаци вираховувалося у таких цифрах. Так, у механхчному цеху 
проходили обробку та виготовлялися 2100 каймену'вань х 8407 еле- 
ментарних деталей та вузлхв гелхкоптера, у слюсарно-зварювальному — 
вхдповхдно 1598 х 6209, дюралево-зварювальному —  636 х 1421 одиниця.

Комплектацхя пхдприемства обладнанням пов’язувалося з його над- 
ходженням з Нхмеччини. У жовтнх 1945 р. прибув перший ешелон з 
верстатами, якх встановили у цехах. Однак бхлышсть цього устаткування 
виявилася некомплектною. Одночасно продовжувалися робота з присто- 
сування й утепления примхщеххь.
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Завод за цих умов М1г працювати лише за ткно! кооперацн 13 сумхж- 
никами. Рхзноманхтна номенклатура виробхв потребувала оперативного 
переналаштування досить обмежених потужностей заводу та спецхальнох 
подготовки виробництва. У результат! цього деякх вироби не могли бути 
повнхстю освоен!, а через хх невелику к!льк!сть економхчний ефект ви- 
явився вкрай низьким, а в деяких випадках —  вщ’емним.

У 1945 р. завод № 437 одержав замовлення на виробництво таких 
деталей 1 такх вида робк: 1. Стикування лхтакхв. 2. Виготовлення гел!- 
коптера. 3. Виготовлення стабшхзатора. 4. Виготовлення кхля. 5. Виготов
лення керма поворотов. 6. Виготовлення керма висоти. 7. Виготовлення 
рами двигуна. 8. Виготовлення бензомаслобакхв. 9. Виготовлення рхзних 
запчастин. 10. Ремонт лхтакхв на заводських площах. 11. Ремонт лхтакхв у 
польових умовах. 12. Шдсилення крил. 13. Виготовлення злхтних лиж.

Крхм того, пщприемство мало виробляти цившьну продукцию —  
автобуси, Л1жка, посуд, а також переплавляти амон1й.

Замовлення надходили на пщприемство 31 значними зашзнехшями та 
змшами й незр1дка були несподхваними. Так, замовлення на I квартал 
заводчани одержали 12 лютого, II кв. —  28 квхтня, III кв. —  3 серпня, 
IV кв. —  20 жовтня. Планов! показники з прац1 й зарплата отримано 
В1ДПОВ1ДНО 9 лютого, 29 кв1тня, 4 серпня х 23 жовтня.

У 1944—1945 рр. динамхку виробництва характеризували таха еконо- 
мхчнх показники:

Назва продукцп 1944 р. (звхт) 1945 р. (план) 1945 р. (звхт)

1. Стикування лхтакхв 944 300 215
2. Гелпсоптер - 12 -
3 . 1нша обор. прод. 1743 2060 2514
Всього оборон, прод. 11163 8560 4587
Цивхльна прод.
у  т.ч. заводу № 5 (втор алюмхнш) - 6376 4236
Предм. шир. вжитку - 90 561
Всього товарна 12668 13120 11248
ЙГХ.ЛГЛ ПОТШПСкл-ы* V и ж  V/ 13603 14956 12442

Невиконання планових завдань припадае в основному на I квартал та 
роботу заводу № 5, що переробляв алюмхнхевий брухт. Причини не
виконання крилися у прорахунках органхзацхйно-технологхчного плану. 
Так, хз 300 лхтакхв, якх пхдлягали стикуванню в I квартал!, пщприемство 
одержало тхльки 100, решта 119 «перейшло» з 1944 р., оскхлыш через 
неправильну практику знхмання окремих деталей вони пхдлягали вже не
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стикуванню, а вхдновленню. Це збхлынило термхни виконання робхт 1 
«тягнуЛо» показники вниз.

Виготовлення злхтних лиж довелося припинити через завершения ди 
договору та вхдмову командування ВПС хх брати.

1 Ггт4 х у  ТТ т / т п ^ т о т т х г  г \1 м г т 1 т х г т ) а т ) л <1 п о  п л т л и т ш  п ы х т и т  * л т п п / р р т ш с  г п т л т
X  1 Л Ш 1  х х  х ш  х х \ х л х > и х ) < х х х  ^ ч * х * х . \ _ л . х  А  х  ^  х х х х х у  х х х л х х х х / х  x V ^ / x x ^ x .

Виготовлення запчастин для лхтакхв не видавалося можливим внаслхдок 
в1дсутност1 необххдних пристроУв. До того ж, бшышсть колективу була 
задхяна на шдгоговцх робхт з гелхкоптером 1 стикування крил1.

Соб1варт1сть оборонно!' продукцп виявилась вищою в!д планових по- 
казннкхв на 1117 тис. крб, або на 29% (в основному за рахунок стикування 
лхтакхв х польового ремонту машин, що залишилися з 1944 р.). Додатков) 
працевтрати спричинили перевищення фонду зароопно! плати на 
226 тис. крб: цехових —  на 75 тис. х загальнозаводських —  на 150 тис.2

У II кварталх 1945 р. колектив пхдприемегва освохв виробництво 
агрегатхв 1 деталей для гелхкоптера. Згщно з наказом НКАП № 91 вщ 
3 березня 1945 р., цю машину належало з1брати до 1 серпня.

Однак вироблений спхльно хз сумхжниками план-граф хк колектив ви- 
тримати не змхг через низку причин:

1. До 1 травня 1945 р. не вдалося докомплектувати об’ект необххдним 
обладнанням.

2. Поданх на шструмент заявки були виконаш лише в II кварталх, а у 
ИП IV зовсхм реалхзованх не були.

3. До 15 квхтня завод № 437 не одержав матерхалхв, готових вироб1в, 
хнструментхв першох черги.

4. Експериментальний зразок гелхкоптера до 20 квхтня 1945 р. на завод 
№ 473 не надшшов. Зразок, що прибув у серпш, згхдно з розпорядженням 
НКАП, того ж мУсяця втдггравлено назад.

5. Попри те, що поставки верхнхх репродукторУв планувалось розпо- 
чати з 1 липня, лише у грудш 1945 р. завод № 35 надхслав комплекта 
редукторхв на 3 машини.

6. Завод № 24 мав з 15 травня поставляти шестернх для верхнхх редук
торхв, фактично ж надав перпп деталх у серпнх.

7. 1з заводу' № 28 до 1 липня мали надхйти нижнх редугктори \ вер
тикалью вали, але тхльки у жовтнх цх агрегата на 6 машин доправили на
ЗавОд № 473. У лйСхОиадХ НодХЙшлй КОмилсКТй ЯйиаС1ей ДЛЯ НИХ.
деталей —  муфта включения й синхронхзаци, вал синхрошзатора, опори 
«кабана» вертольотобудхвники так х не дочекалися.

8. Стхйки шассх хз заводу № 119 одержан! у грудях, хоча очхкувалися до 
1 липня, а гальмхвнх колеса —  у листопадх замхеть червня.

9. Замхеть того, щоб передати необххдну кшькють шарикопхдшипниш 
заводу № 35, Саратовський ДПЗ № 3 вхдправив хх у Горький, а парня 
шдшипникхв для заводу № 28 надхйшла тхльки 14 грудня.
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10. За розпорядженням заступника наркома авоапрому Ворошна на 
завод № 119 покладалося виробництво демпферов, яю були подготовлено 
для транспортування залозницею лише у груда!.

11. Двигуни завод отримав у серпно розкомплектованими —  без гене
раторов, фланщв, вихлопних патрубков ! бортовоо сумки, а також доку- 
ментаци, вилученоо на ЦС НКАП працовниками ОКБ-3.

12. Завод № 483, який також дислокувавсь у Киев!, систематично не 
виконував своох зобов’язань за перел1ком мсхашчних операции

Незадовшьна робота суможников ставила керовництво заводу № 473 
перед необх!дн!стю водряджати фаховоив на шин шдпригмства, аби 
«втрясати» невирошеш питания, вести тривале листування по кожному 
агрегату' й детали Додаткову нервозность вносила часта змояа креслень. 
Так, документация на двигуии зазнала 72 корекцп, маслопроводу —  60, 
капот —  45, а всього —  593 значно змши.

У зв’язку з перелоченими вище обставинами середнш ступонь готов- 
носто основних вузлов гелокоптера був таким: коль та л1хтар —  40%, ста- 
болозатор о радоообладнання —  30%, кермо повороту —  20%, бензобак —  
50%, маслобак —  25%, електрообладнання — 80%, вентилятор —  60%.

Повний економочний цикл збирання машини цшком залежав вод по
ставок су М1ЖНИК0В.

Слщ зазначити, що ОКБ-3 не лише постойно переробляло докумен- 
тацою, а не могло в повному обсязо передати п заводу-виробнику. 
Ишлося, насамперед, про повний комплект розрахунюв на моцность 
(силово схеми о подетально розрахунки), техшчш умови на виготовлення, 
збирання й випробування агрегатов, програму випробувань, техночний 
опис машин. Та й сама якость креслень виявилася низькою через поганий 
папор, помилки виконавцов, застаролу шдексацою нормалей за знятими з 
виробничоо практики каталогами.

Завод потребував негайного надходження 4 повних комплектов крес
лень (виправлених о доповнених, згодно з ус1ма зауваженнями), листком 
припустимосто, листком змон, на всох подприемствах-суможниках.

На 1945 р. заводу необхщш були 15 комплектов креслень-«синьок», 
мшомум 4 повних комплекти всох альбомов нормалей, повний комплект 
розрахунков на моцность 1 техночошй опис машини.

от,А т л т т т о т ш т п /  п о п  п о ш л т  к  т л э о м г а  ттог»т л п г а ш о о т т ю  о < ш п т т л т г л г л  о г ч у ю л гX ХЧ̂Х1
картотеками документацоо на креслення лотаков та шшоо продукцоо з 
постойною фоксацоею всох змон у кресленнях, замонах й анулюваошях. 
Цехово архови мали володоти листами креслень на кожен розмор нормалей 
згодно з цеховою спецоалозацоею. Вирошенню цоео проблеми перешкод- 
жала водсутность на заводо свотлокопоювального апарату.

Неправильна ондексацоя нормалей у кресленнях позбавила завод мож- 
ливосто своечасного ох замовлення на онших подприемствах, а неповнота
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комплекту 1 наступи! змши, що вносилися до креслень —  своечасного 1 
повного комплектування готовими виробами та приладами.

3 електрообладнанням геликоптера ОКБ-3 також повног якосй не вше. 
Вилучення з двигушв пщ час IX перебування на ЦС НКАП технично! 

документацп для ОКБ-3 1 вщсутшсть гх на завод! ускладнювала монтаж
моторно1 групп.

Дефщит велико'! номенклатури труб (частина яких не застосовувалась 
на В1ТЧИЗЮШШ ав1атехтщ), ускладнив заводу !х отримання. Труби при- 
були тшьки 2 серпня 1945 р., хоча за планом мали надшти 5 травня, коли 
шдшшов час випуску першо! машини.

Значш труднощ1 виникли у справ1 виготовлення оснащения внаслщок 
поено! в1Дсутност1 фондов та необхщних метал1в (швидкор1жучо! й шст- 
рументальт стал!, рядовового прокату), а також надзвичайно обмежених 
фондов на кушвлю шструменйв 1 кал1бр1в, що перешкоджало комплек- 
туванню нормативного шструменту.

Завдання з виготовлення у 1946 р. сершного оснащения не можна було 
вирхшити без втручання 6-го Головного управлшня НКАП, яке мало 
потурбуватися про надання спещальних фондов постачання заводу.

Серйозну тривогу дирекцп пщприемства викликала значна частка 
браковано‘1 продукцп. Одолею з п причин вважалось конструктивне недо- 
опрацювання креслень та вщсутшсть сум1щення м1ж детальними й зби- 
ральними кресленнями, внаслщок чого правильно виготовлеш за креслен- 
нями деталх, яю надходили на збирання, або «пщганялися» на мкщ, або 
бракувалися.

Для усунення браку у креслення вносилися вщповщш виправлення. 
Вс1 випадки браку оформлялися вщповщним актом 1 з конкретних вину- 
ватщв утримувалася його вартють.

У 1946 р. з щею метою передбачалося: а) оргашзувати систематичну 
перев1рку вшдорювального шструмента контролю-вим1рювальною лабо- 
ратор1сю; б) запровадити у виробництво глади та р1зьбов1 кал1бри; 
в) регулярно проводили дш якосй; г) оргашзовувати техшчне навчання3.

Оскшыси кадри колишшх ав1атдприемств № 43 1 438 все ще в бшыпш 
сво'ш частиш перебували у Куйбишев1 та Новосиб1рську, кадрове
ттл » ттл гу ттатгтт гх  г л л п л ттт г ЛГп А  П '!  ТТ^»1 7Г»Л ТТЛЛП ТТТТТГТЛ7Л» Т П1 ТТТ ТТАТ«Г»псшиопсппл т/%/ шлллит схлшхш и .

На I с1чня 1946 р. на об’екп працювало 983 особи (297 мали стаж до 
2 роюв, 686 —  понад 2 роки).

На шдприемств1 за 1945 р. зафшсовано 35 випадк!в дерезртирства та 
52 —  прогул1в, 270 зашзнень4.

Невисока зарплата, вхддалешсть об’екта вщ мюця проживания бшь- 
шосп працюючих, побутова необлаштовашсть спричинили високу плин- 
шсть кадр1в. Робшшки й 1ТП часто подавали заяви про звшьнення.
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У поеднанш з! скороченням кшькостх зайняти згщно з новими л1мпами 
робочоТ сили цей чинник негативно позначився на ситуацн з кадрами.

У зв’язку з тим, що завод освоював новий вид продукци — гель 
коптери, —  норми виробИку встановлювалися приблизно.

Премхальна система дередбачала виплату премии робхтникам, заинятим
на вузьких Д1лянках з виробництва гелхкоптергв зпдно з наказом НКАП 
№ 4 вщ 4 с1чня 1944 р. Для допом1жного персоналу скдали о крем 1 пре- 
мхальн! положения стосовно кочегарив, електромонтер1в, чергових слюса- 
р1в, змажчиюв, прибиральншав, кабельниюв, люорубхв, вантажншав, 
шофер1в (всього 10 видов), як! (на переконання дирекци заводу) стали 
ефективним шструментом матерхального заохочення пращвншав5.

Темпи вщродження пщприемств ВПК, як 1 решти об’екпв шдустрн 
безпосередньо залежали в1д оргашзащ! постачання сировиною, буддвель- 
ними та шшими матер!алами, обладнанням, шструментами, апаратурою, 
комплектуючими 1 запчастинами, електроенерпею, паливом 1 пальним 
тощо.

Однак в умовах тривало! вшни матергальш ресурси були надзвичайно 
обмежеш й спрямовувалися в першу черту на вирхшальш дшянки ви
робництва, що мали доленосне значения для держави 1 Збройних сил. 
Тому нав1ть об’екти ВПК далеко не завжди одержували Л1М1ТИ, необхщш 
для виконання покладених на них завдань.

Так, зпдно з програмою НКАП, завод № 473 мав на 1945 р. 13 завдань 
на випуск оборонно!' продукцп та 4 —  цившьно!. 3 них на перше шврхччя 
припадало 70% завдання.

Лише з II кварталу' шдприемство одержало власний профхль ■— виго- 
товлення мало! серп гелшоптергв. Матер1альне забезпечення тако! р1зно- 
маштно! програми, що виключала велику номенклатуру матер1ал1в 1 дета
лей, потребувало повно! перебудови робота в1ддшу постачання заводу' 
1 залучення значно! кшькосн робнниюв для заповнення юнуючих 
вакансш.

Забезпечення матергалами програми першого шврхччя з ремонту, сти- 
кування, виготовлення злнних лиж, хвостового обрамления вщбувалося 
задовшьно 1 характеризувадося такими даними6:

Номенклатура
матер1ал1в

Необх1Дна кшьюсть 
макро-розм1р1в

Забезпечена кшьысть 
. макро-розм1р1в

1. Чорш метали 1 труби 136 129
2. Кольоров! метали 1 труби 212 205
3. Метизи 80 76
4. Х1м1кати 1 лакофарби 80 76
5 . Гнил допом!жн1 матер1али 94 87
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Як бачимо, за незначного дефхциту, що не мав критичного характеру, 
стан матерхального забезпечення виробництва можна вважати прийнят- 
ним. •-

Однак у II квартале ситуацхя кардинально змхнилась у зв’язку з тим, що 
пхдприемство отримало замовлення на мал)' серхю гелхкоптерхв, для 
виготовлення яких необххдна була принципово нова материальна специфх- 
кац)я —  труби, метизи, сплави, що до того не використовувалися серш- 
ними заводами НКАП. Це викликало необххдшсть уперше робити такх 
замовлення поставщикам. Внаслхдок невелико! ктькостх цх матерхали 
були для поставщиков не монтажними й нетранзитними. Бхлыдхсть най- 
менувань були вхдсутнх на складах Главку, Головпостачу, Спецдослхд- 
складу, тому хх шдбирали на заводах № № 23, 30, 381, 82 та шших 
спорщнених пщприемствах.

За иланом-графхком 6-го Головного управления завод мав отримати 
матероали 1-х черги до 15 квхтня, 2-х —  до 1 травня 1945 р., а в дхйсностх 
основнх фонди х замовлення прибули на об’ект лише у червнх й були 
реалхзованх на 100%. При цьому реалхзацхя заявок супроводжувалась 
42 вихздами вхдповхдальних прадхвникхв заводу на мхсця.

У результате виробничий графхк затягнувся на 2-2,5 мхсяця.
Ревень забезпечення виробництва мало!' серп гелхкоптера матерхалами 

хлюструе настугаха таблица7:

Найменування груп 
матерхалхв

На поч. III хсв. 1945 р.

На 1.1. 1946 р.Необххдна
кшькхсть

махфо-розмхрхв

Забезпечена 
кшькхсть макро- 

розмхрхв

Кольоровх метали 110 92 103

Чорнх метали 107 98 26

Труби сталевх 28 26 26

Труби легованх 35 30 32

Метизи 67 62 64

Текстиль 16 13 14

Лакофарби 26 19 21
7̂*х архлчлодлп

Позитивна динамхка свхдчила про поступове налагоджешхя коопераци з 
сумхжниками х централхзованого постачання, хоча для повного вирхшення 
всех складних питань ще потребен був час.

Через неповне х несвоечасне отримання креслень було внесено 21% 
змхн х доповнень у матерхальну специфшацпо та норми витрат матерхалхв, 
що значно ускладнило роботу.
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Загальна картина реалозацй фондов була такою: кольорово метали —  
94%, чорно метали —  81%, шструментальш стало —  40%, труби стально —  
96%, труби леговаш —  88%, метизи —  100%, текстиль—  100%, лако- 
фарби —  90%, гумов! прокладки —  91%, паливно-мастильно матероали —  
100%, лосоматероали —  100%, шш! матероали — 84%.

Упродовж усього року завод водчував гострий брак автопального, 
автозапчастин, шструментальних сталей, лосоматероалов, потребу в яких 
Головпостач задовольнив лише на 35%.

У воддоло постачання заводу бракувало квал1ф1кованих ствроботников
для того, щоо лооповати иого штереси у центральних союзник водомствах 
у Москво, а також налагодження обл!ку та звотносто на надежному' ровно.

У результат! перебазування виробничих потужностей заводу на новий 
майданчик на цопередньому майданчику (за 3,5 км) залишилося складне 
господарство, ,що ускладнювало лояльность начальников та оперативне 
вирошення розноманотних поточних питань.

Оскольки з IV кварталу 1945 р. у валовой продукци подприемства 
неухильно зростала частка предметов широкого вжитку, окремого вир1- 
шення потребував комплекс питань, пов’язаошх з цим виробництвом, 
зокрема постачанооя для нього необхщного асортименту матероалов.

Натомость на складах заводу № 473 внаслодок частих змон програми 
виробництва накогоичувалась велика колькость матероалов та виробов, вико- 
ристання яких надало не видавалося можливим. Керовництво пщоорием- 
ства заявило Головпостачу для реалозацп матероалов та виробов на суму 
1 млн 680 тис. крб, з яких вдалося реалозувати у I кв. —  на суму 71 тис. 
967 крб II —  533 тис. 908 крб III кв. —  144 тис. 086 крб, IV осв. —  192 тис. 
529 крб, усього -942 тис. 492 крб У сочно 1946 р. передбачалась реалозаодя 
нелоосводов на суму 240 тис. крб.8

На заводо також зберогалась значна колькость брухту вод лотаков, що 
оодоповався у 2 млн 366 тис. крб. Однак частка алюмоною в ньому була 
невелика, що зменшувало зацокавленость у його розробцо й переплавленно. 
Ця обставина перешкодила виконанню плаооу водвантаженооя брухту 
чорних та кольорових метал ов.

Собовартость продукоооо значною морою визначав характер виробничоо 
прогреми. 1. Оскхттьки кз колсктив звводу накладалося складання лхтакьв 
безпосередньо на аеродромо, а комгшектуючих деталей подприемство в 
достатной оалькосто не мало, витрати часу о праоо,о на стикування (а фак- 
тично —  водновленооя) лотаков помотно зросли. 2. Завод надавав послуги з 
польового ремонту лотаков. Оплата працо бригад здойснювалася згодно з 
наказом НКАП оз середнього зароботку, а також оплати витрат на вод- 
рядження. Середной зароботок вартость понаднормових робот важким тяга- 
рем лягали на вартость лотака о не могли виправдати встановлену цону.
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3. Завод упродовж усього 1945 р. мав затверджену собхвартхсть лише на 
частину продукци, яку випускав. Незважаючи на те, що запуск гели
коптера здшенили у травнх, завод постхйно вхдчував неясность щодо 
встайовлейня собхвартостх. Основну затримку зх складанням планово! 
калькуляцп на гелхкоптер спричинила вщеутшеть специфхкацп та ц!к на 
ГОТОВ! вироби, ЩО надходили ВХД СуМ1ЖНИК1В. Примхтно, ЩО сам1 по
ставщики тако'! калькуляцп не надавали. За таких умов орхентуватися на 
встановлення планово! калькуляцп на вироби було досить складно.

Собхвартхсть цхех товарно! продукцп виявилась вшцою за планову на 
18%. При цьому собхвартхсть «оборонки» перевищила планову на 29%, 
що становило 1 млн 117 тис. крб в основному за рахунок стикування 
лхтакхв та полкового ремонту.

Проведения додаткових робхт спричинило перевитрати на заробхтну 
плату на 226 тис. крб (цехових витрат —  на 75 тис. х загальнозаводсысих — 
на 155 тис.).

Встановлена норма на одну машину —  346 год. —  виявилась недос- 
татньою, оскхльки робота проводилися не тшьки на аеродромх, а й на 
виготовленнх вхдеутнхх деталей у цехах заводу. Крхм того, мхж здачею 
машин та хх прийманням вхйськовими частинами минав значний час х в 
результатх тривалого зберхгання необххдно було проводити додатков! 
робота перед хх вхдправленням на мхеця.

Навхть об’екти ВПК за тих обставин, що вказувалися, були збитко- 
вими. Так, завод № 473 у 1945 р. мав збитки вхд реалхзацх! продукцх! в 
сумх 1664 тис. крб, у т.ч. вхд реалхзацх! оборонно! продукци —  1102 тис. 
крб, широкого вжитку —  59 тис., робхт та послуг (ОКСу) —  547 тис., 
експлуатацх! житлово-кооператавного господарства —  201 тис., збиткхв 
мину лих рокхв —  82 тис. крб.9

Таким чином, ситуащя, що склалась на авхазаводх № 473, вхддзеркалюе 
умови, в яких вхдбувався процес вхдродження об’ектхв вхйськово-про- 
мислового комплексу зокрема 1 важкох хндустрц Украхни та важко! 
хндустрхх загалом.

1 Центральний державний арх1в громадських об’еднань УкраТни {долг —  ЦЦАГО 
УкраТни). —  Ф. 1, оп. 23, сир. 2012. —  Арк. 2-9.

2 Там само. —  Арк. 47.
3 Там само. — Арк. 20-29.
4 Там само. — Арк. 35.
5 Там само. —  Арк. 30-36.
6 Там само. —  Арк. 37.
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' Там само. — Арк. 39—40.
8 Там само. — Арк. 41-42.
9 Там само. —  Арк. 50-55.

В статье освещаются особенности восстановления и организации 
производства на объектах военно-промышленного комплекса авиацион
ного профиля, расположенных на территории Украины. Рассматри
вается ассортимент продукции, техническая документация и комплек
тующие детали для изготовления вертолётов, динамика производства 
по основным параметрам, кадровые вопросы. Анализируются причины 
неудач и пути их преодоления.

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, авиационная ин
дустрия, экономические показатели, авиатехника, вертолёт.

ТНе агИс1е дергс(з 1ке /еаШгез о /  тезЮгайоп апд ог%атгаНоп о /  мюгк оп 
(Не оЪ]ес1з о /  ахгаИоп Ъгапск о /  тИИагу тдизёгу, з(а(юпес1 т Штате. Тке 
циезИопз о /  ргодисИоп зресТгит, 1есктса1 с1оситеп(аПоп апд сотропеШ 
раПз /о г  1ке ргойисйоп о /  кеИсор1егз, тот рагате1егз о /  тапи/ас1игт§ 
дупатгсз, китап гезоигсе тапа§етеп1 аге зШсИес1. Тке геазопз о//аИигез 
апй чшуз о /  1кехг оуегсотт§ аге а1зо апа1угед.

Кеум>огйз: дефепзе 1пйиз1гу, а\1айоп тйизЪгу, есопотгсаI га(ез, аггсгаф 
тескатс, кеИсор1ег.


