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МАШИНОБУДІВНИК
АКТУАЛЬНО

АТ «СМНВО-Інжиніринг» відвідала делегація 
ТОВ «Оператор ГТС України» на чолі з генеральним 
директором Сергієм Леонідовичем МАКОГОНОМ. 
Візит відбувся в рамках ознайомлення з роботою 
провідного машинобудівного підприємства України.

Через поширення недобросовісними конкурентами 
неправдивої інформації про сумське машинобудівне 
об’єднання, зокрема, що підприємство повністю за-
непало і не випускає продукцію, керівництво ТОВ 
вирішило особисто пересвідчитись, у якому стані 
нині знаходяться виробничі потужності Сумського 
машинобудівного об’єднання, ознайомитися ближче 
з технологічними можливостями та продукцією, по-
знайомитися з керівництвом об’єднання. Крім того, 
особисто побачити на якій стадії готовності знахо-
диться обладнання, що виготовляється об’єднанням 
для КС «Яготин».

Делегація, у складі якої крім керівника і головно-
го інженера Юрія Зябченка, були начальники різних 
підрозділів ТОВ, поспілкувалась з керівництвом АТ 
«СМНВО-Інжиніринг». Генеральний директор АТ 
«СМНВО-Інжиніринг» Володимир Лук’яненко го-
стям коротко розповів про історію підприємства, 
наголосивши, що за 125 років роботи, конструкто-
рами, інженерами та робітниками виготовлено бага-
то обладнання, аналогів якому не виготовляли і не 
виготовляють інші вітчизняні підприємства. І нині на 
підприємстві готові до будь-яких викликів.

Гості побували в кількох цехах підприємства, 
відвідали науково-випробувальний комплекс АТ, 

Керівництво ТОВ «Оператор 
ГТС України» пересвідчилось: 
підприємство працює

Ще одна спроба діалогу
26 лютого під будівлею адміністративного кор-

пусу АТ «СМНВО-Інжиніринг» відбувся мітинг. 
Колишні працівники, яким підприємство заборгу-
вало заробітну плату, прийшли з вимогою повер-
нути борги. Насправді діалогу не вийшло. Обурені 
мітингарі не слухали представників адміністрації, 
вимагаючи термінового погашення заборгованості. 
Позицію адміністрації намагались донести В.А. 
Біловодський, С.А. Ткачов, О.Г. Гажієнко, В.В. Не-
гребецький та інші.

Зокрема С.А. Ткачов, директор з кадрових пи-
тань АТ «СМНВО-Інжиніринг», сказав:

– Страйки не вирішують проблеми. Для того, 
щоб повернути невиплачену зарплату людям, гроші 
треба заробити. Ми прагнемо працювати стабільно, 
нарощувати темпи виробництва, підвищувати наші 
досягненння, розвиватись. І з часом зможемо ви-
платити всі борги. 

– Ми не відмовляємось від виплат. Завод працює 
з коліс, – пояснював ситуацію В.А Біловодський, 
заступник директора АТ «Сумське НВО». 
Відповідаючи на питання щодо новоствореного 
підприємства – АТ «СМНВО-Інжиніринг», він 
сказав: «Якщо б ми не створили нове підприємство, 
всі наші рахунки були б заблоковані і ми не змог-
ли б працювати взагалі, об’єднання зупинилося 
б. На АТ «Сумське НВО» зараз числиться 190 
працівників, із них 110 – на ДКППВ, 45 у декреті. 
А АТ «СМНВО-Інжиніринг» нарощує темпи, 
потребує людей. 

Кранівниця цеху № 3 Олена Мартиненко го-
ворить, що вона працює в об’єднанні з 1998 року. 
Має, як і присутні на мітингу, борги по зарплаті, 
накопичені за минулі роки. Втім, до суду вона не 
зверталась, бо вірить, що підприємство їх повер-
не. Підстави вірити – зараз АТ працює стабільно, 
заробітну плату вона отримує регулярно. Роботи 
багато, інколи доводиться працювати і у вихідні, 
так як робочих рук не вистачає. Вона закликала 
людей, які звільнились, повертатись на роботу і 
спільними зусиллями піднімати підприємство, щоб 
як можна швидше з’явилась можливість повернути 
борги.

ВІЗИТ

де їх особливо зацікавив такий вид тестування об-
ладнання як балансування у вакуумі. Це важливий 
елемент для підприємств, які хочуть якісно викону-
вати взяті на себе зобов’язання щодо постачання 
обладнання. Це особливо важливо, адже зараз є ба-
гато недобросовісних постачальників, які у системі 
ProZorro збивають ціну, але у підсумку постачають 
неякісне обладнання, або не можуть його виготовити 
взагалі. І замовники з цією проблемою стали стика-
тися все частіше.

Крім того, сторони обговорили напрямки, за яки-
ми можлива співпраця: це реконструкція газопере-
качувальних агрегатів ГТС України, заміна двигунів, 

Закінчення на стор. 4.

Любі колеги-жінки!

Перше весняне свято – гарний привід 
подякувати вам за сумлінну працю, за 
пошук і наполегливість, за старання й 
витримку, за щирість і оптимізм, за 
здатність створювати атмосферу тепла 
й добра за будь-яких обставин. Ви вмієте 
цінувати успіх і надихати на нові досяг-
нення. 

На підприємстві ми маємо справу не 
тільки зі справжніми Жінками, а й чу-
довими професіоналками, які спонука-

ють  рухатися вперед, досягати нових 
горизонтів. Ваша робота, ваші підтримка й 
розуміння дуже важливі для нас, чоловіків. 

Прийміть побажання добра, любові, 
удачі, успіху, завжди гарного настрою, 
відмінного здоров’я, успішної кар’єри і 
справжнього жіночого щастя!

З повагою  
Генеральний директор

АТ «СМНВО-Інжиніринг» 
В.М. Лук’яненко

Щиросердно  
вітаю вас  
із Міжнародним 
жіночим днем  
8 Березня!
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Валентина Стеценко, бригадир бригади 
свердлувальниць цеху №14 чітко називає 
дату, коли почалось її виробниче життя на 
підприємстві – 23 квітня 1983 року. 

– Я навчалась у Харкові на контролера ВТК, 
потім ще вчилась у філії одеського технікуму 
вимірювань. Працювала на ХТЗ у відділі метролога, 
а потім мені захотілося змінити своє життя. Тоді 
я й вирішила поїхати в Суми, – згадує Валентина 
Леонідівна.

У Сумах на заводах у метрологічних відділах на 
той час не було вакансій. Тож, вирішила, змінювати 
життя, так змінювати! Прийшла на завод ім.Фрунзе, 
тут мені запропонували опанувати фах токаря. По-
годилась, та доля вирішила по-іншому. На заводі 
випадково побачила знайому, яка порадила йти 
працювати свердлувальницею. До поради дослуха-
лась. Спочатку була ученицею. 

– У мене була хороша наставниця Катерина 
Григорівна Ткаченко. Вона мене навчила багатьох 
секретів професії. А з 2008 року я вже стала брига-

диром, – розповідає Валентина Стеценко.
Тут зустріла своє кохання. 30 років разом з 

чоловіком у одному цеху пропрацювали. Зараз він на 
пенсії. І син тут працює зварювальником. 

2018 року, коли підприємство потрапило у кризу, 
цехи не працювали, не виплачувалась заробітна пла-
та, Валентина Леонідівна змушена була звільнитись. 

– Я намагалася змінити рід діяльності, працювала 
на молокозаводі. Зрозуміла, що не моє. І щойно у 
лютому 2019 року мені зателефонували, і запросили 
повернутися – я відразу погодилася. Прийшла, ста-
ла за верстат – і відчула що це таки моє, – ділиться 
жінка. – Я навіть у відпустці скучаю за роботою, – 
додає вона сміючись.

Зараз у бригаді Валентини Стеценко працюють ще 
дві свердлувальниці. 

Тетяна Кущ теж на підприємстві з 1983 року. Лілія 
Терещенко працює з 1995 року. На роботу щодня 
їздить з Білопілля. У дівчат теж був період звільнення 
із заводу, закордонного заробітчанства, втім, щойно 
з’явилась можливість повернутись на підприємство, 
вони й повернулись. Вже майже два роки працюють 
дружно, в одній бригаді, не ділячи роботу на свою 

та чужу. Коли треба, і в інші цехи можуть прийти на 
допомогу. 

Зараз дівчата працюють над деталями обладнання 
для замовника з Близького сходу. Працюють на вер-
статах РС-55 і на великому верстаті – РС-80, за яким 
раніше працював мужчина, втім, доки у бригаді самі 
жінки, вони освоїли й таку роботу. 

Працюють з різними металами, для кожного з яких 
передбачена своя технологія, свої особливості, у яких 
дівчата майстерно розбираються. Втім, продовжують 
активно навчатись, адже бригадир «погрожує» піти 
на пенсію.

Коли робота до душі

Неважливих професій на виробництві 
не буває. Електродниця ТОВ «Сумиелек-
трод» Ольга Владиславівна Гордієнко на 
підприємстві 20 років. ПТУ № 1, коопе-
ративний технікум лише підтвердили – 

«Хімпром» і торгівля – не її.
Пішла шляхом батьків. Все своє недовге життя 

віддав заводу її тато, Решетнік Владислав Дмитро-
вич, він був ливарником. І понині на підприємстві 
мама, Галина Сергіївна. Тут же працював і брат 
Сергій.

Робоче місце електродниці – бункерна гале-
рея. Свою роботу Ольга Владиславівна знає до-
сконало, вона – одна з найвідповідальніших на 
виробництві – дозування шихтових матеріалів. 
Технологи надають їй рецептуру компонентів 
для зварювальних електродів. Від неї вимагається 
бути точною й уважною. Помилки недопустимі. 
Бо це брак і великі збитки. Та їх і не було за 

час її роботи. А ще швидкість. Бо від кількості 
зробленого залежить заробітна плата.

Звичайно, фізична робота у дві зміни вимагає і 

хорошої фізичної підготовки. Ольга Гордієнко з ди-
тинства дружить зі спортом: ковзани, лижі, великий 
теніс, туризм. Захоплення спортом зуміла переда-
ти й сину. Коли йому виповнилось 6 років, повела 
хлопчика до футбольного клубу «Барса», за який 
він виступає й зараз, бувши студентом факультету 
фізвиховання Сумського педагогічного університету.

Серед кращих робітниць товариства, де половина 
працюючих – жінки, Ольгу Владиславівну називають 
ще й тому, що вона небайдужа до громадського жит-
тя підприємства. Чи просто – до людей. Багато років 
поспіль колеги довіряють їй представляти їх інтереси 
у профспілковому комітеті.

Зовсім недавно партія електродів – 25 тонн, 
виготовлених у ТОВ «Сумиелектрод» була 
відвантажена до Алжиру. Причетна до цієї 
важливої справи й О. В. Гордієнко разом із своїми 
колегами з бригади С. В. Борисова. Раніше ця 
продукція відправлялась до Казахстану, Грузії і, 
звичайно ж, по Україні. А незабаром нова партія 
буде відправлена до далекого Єгипту.

Активна, енергійна, завжди відгукнеться 
на прохання допомогти, без шкідливих зви-
чок. Просто хороша людина. Такою бачать 
Наталію Іванівну Мандрику, маляра цеху  
№ 22 її колеги.

Хоча, звичайно, їй і самій є що розповісти про 
себе. Взяти хоча б кінець суворих 90-х, коли на-
родився син, і треба було вижити втрьох на одну 
нерегулярну зарплату чоловіка. Чи кілька років 
тому, коли звільнялись всі, в тому числі і її колеги, 
і вона залишилась єдиним маляром на три цехи. Але 
справилась же. Хоча, як вона каже, й довелось по-
мотатись. Можна зупинитись і на більш приємних 
спогадах, коли працювала бригадиром повноцінної 
бригади малярів, ту дружну доброзичливу атмос-
феру, яка допомагала виконувати всі завдання як-
найкраще. Пам’ятають про це і її колеги, бо по-
чали повертатись, щойно цех відновив свою роботу 
після кількох років простою. Як, наприклад, Тетяна 
Іванівна Лопандя, яка встигла попрацювати далеко 
за межами України і тепер знову вдома.

А що допомагає Наталії Іванівні за будь-яких об-
ставин залишатись в доброму гуморі, працювати так, 
щоб твоє ім’я ось уже скоро 25 років називали серед 
кращих працівників? Заступник начальника цеху Во-
лодимир Іванович Кондратюк говорить, що вона ма-

лярну справу знає на 10 балів з 10 можливих. І в разі 
потреби може дати кваліфіковану пораду.

Роботу маляра легкою не назвеш. Чи про неї 
мріяла ця красива, працьовита й привітна жінка? 
Успішне навчання в школі, потім професійно-технічне 
базове училище, заочно середня спеціальна освіта, 
завод... А чи залишились нездійсненними якісь мрії? 
Чи хотілося б щось змінити у своєму житті? На хви-
лину замислюється, і далі говорить:

– Звичайно, мріяти можна. Навіть змінити 
професію. Але чи буде там тобі добре, чи доб’єшся ти 
успіху? Чи будеш страждати від того, що таки це не 
твоє. У мене ще є освіта кухаря, і хоч я люблю готу-
вати, але щоб професія – ні. Не важливо, яку справу 
ти виконуєш, роби її добре. Коли я бачу результат 
своєї роботи, і бачу, що все вийшло, я отримую за-
доволення. І навіщо шукати щось інше, якщо тобі це 
подобається і вдається.

Чи шкодую я про щось? Ні. Мабуть, я щаслива. А 
що для щастя жінці треба? Щоб були живі-здорові 
батьки, близькі й рідні люди. Я щаслива зі своєю 
сім’єю – дякувати Богу, маю коханого чоловіка і най-
кращого у світі сина-студента. Я впевнено почуваю 
себе на своїй роботі, яка мені приносить задоволен-
ня. Що ж до різних неприємностей, – на них не треба 
фокусуватись нескінченно. Бо життя – це чергування 
світлих і темних смуг. І тільки від нас залежить, яких 
смуг більше ми собі розфарбуємо.

Причетна до важливої справи

«Мабуть, я щаслива…»

Валентина Стеценко (в центрі) та її бригада

Ольга Гордієнко

Наталія Мандрика
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МАШИНОБУДІВНИКМАШИНОБУДІВНИК
Сумський

Коли у 2000 році 39-річна вихователька дитсадка, 
який закрився, Катерина Роженко прийшла ученицею 
на гальванічну дільницю у 20 цех, тодішній начальник 
цеху сказав: «Ти тут довго не затримаєшся».

Красива, розумна жінка, педагог за освітою… Не 
вірив він, що захоче вона довго працювати на такій 
непростій дільниці. Бо далеко не кожен витримає умо-
ви праці, важке фізичне навантаження. Та, як вияви-
лось, помилявся досвідчений заводчанин. Та й голов-
ним, напевне, було дещо інше.

– Мене тут відразу прийняли як свою, — розказує 
вона. – Мені всі допомагали, підтримували. Я дуже 
швидко опанувала ази професії, всі ці тонкощі 
гальваніки, подружилася з колективом. Ми потім навіть 
вільний час проводили разом, виїжджали на природу.

Звичайно, жінці було важко. Хоча й цікаво. Все 
було незвичним. Але на допомогу прийшли, мабуть, і 
природна відповідальність, працьовитість, наслідувані 
ще від мами.

Та й вдома була та тиха гавань, яка давала сили й 
наснаги – дві донечки, чоловік, з яким поєднала долю, 
ще коли ледве виповнилось 18.

А зовсім скоро вона вже сама могла навчати інших.

Та на віку, як на довгій ниві. Всього буває. І треба 
пережити труднощі, вміти цінувати хороше. Сьогодні 
Катерина Михайлівна з посмішкою згадує важкі для 
підприємства часи, коли їх в цеху залишилась неве-
личка купка, а дільницю взагалі закрили. Тримались і 
вірили: «Ми тоді більше були за охоронців. Не здали-
ся, і, як бачите, ми мали рацію». І ще одне випробу-
вання випало на ті роки – не стало її чоловіка. Важко 
уявити, як би пережила все це, коли б не улюблені 
донечки та онуки.

Новий подих, поштовх до життя почала відчувати 
разом із колегами у 2019-му. Тоді майже все довелося 
починати з нуля – розробляли й запускали ванни, до-
укомплектовували робочі місця всім необхідним.

Зараз К.М. Роженко очолює бригаду. Як розповідає 
майстер Людмила Миколаївна Чижова, робота в них 
дуже відповідальна. Адже сюди з усього об’єднання 
везуть деталі, захисне покриття яких здійснюється 
завжди згідно з технологічними вимогами. Нарікань 
не буває. Люди дуже сумлінно ставляться до своїх 
обов’язків.

– Приємно зазначити, – говорить Катерина 
Михайлівна, – що вже починають приходити нові люди, 

є й на нашій дільниці учениця – Марина Олійник. 
Напередодні жіночого свята всім жінкам хотілося 
б побажати щастя. А якщо конкретизувати, то щоб 
була робота і гідна її оплата, а з часом – щоб і в нас 
на дільниці з’явились прогресивні технології, які б 
замінили ручну працю. Щоб усі мали родинний за-
тишок і були живі-здорові.

Гальванік із педагогічною освітою

– Що не кажіть, а в машинобудуванні завжди вважа-
лось, що це професія чоловіча і вони в ній кращі за жінок. 
Так було завжди, і в наш час у чоловіків за одну й ту ж ро-
боту з жінками ставка вища. Хоча жінки можуть працюва-
ти сумлінніше і виконувати складнішу роботу. Вважається, 
що чоловіки годувальники, а ми вже так… – З таких слів 
почалось наше спілкування з представницями цеху № 12 – 
диспетчером Оксаною Брюховецькою і майстром дільниці 
№ 3 Людмилою Смоленко.

Так це чи ні, але потім з’ясувалось, що самі 
співрозмовниці в роботі не виділяють колег за гендерними 
ознаками. Головне – який ти спеціаліст, як ставишся до 
своїх обов’язків, зрештою, яка ти людина.

От майстер Людмила Володимирівна для Оксани 
Олександрівни, яка в цеху вже 5 років, гідна наслідування 
– чудовий виробничник, надійний товариш, приємна в 
спілкуванні людина. Та чи допомагають ці риси жінці, в 
підпорядкуванні якої 12 робітників, переважно чоловіки?

– Вони ж мене добре знають, – говорить Л. Смоленко. 
– Майстром я тільки два роки. А в цеху з 1982-го. Вони 
мене й переконали погодитись на цю посаду.

Така довіра багато важить. І заслужити її не кожному 
до снаги.

Трудова біографія Людмили Володимирівни почалася 
після закінчення Сумського машинобудівного коледжу, 

тоді маштехнікуму. Спочатку поїхала далеко від дому 
«за романтикою», як вона каже, але потім повернулась 
у Суми. Прийшла в цех № 6. Пізніше перейшла у 12-й. Із 
вдячністю згадує свого наставника і вчителя майстра Да-
вида Мойсейовича Берковича, який повірив у здібну моло-
ду робітницю, по-справжньому навчив професії.

Багато років вона працювала наладчиком верстатів з 
ПК, технологом. Зараз на її дільниці найбільше видів різних 
верстатів – токарні, токарно-карусельні, свердлильні, 
довбальні… Працюють на дільниці над виготовленням 
корпусних деталей для компресорів.

А сльози на очах з’являються у Людмили Володимирівни, 
при згадці часу, коли цех майже зупинився, коли стояли 
верстати, масово звільнялись люди:

– Не могла я все це кинуть. Як? Воно ж таке все рідне, 
своє. Нас залишилось зовсім небагато. Ми тут прибира-
ли, щоб не припадало все пилом, доглядали за верстата-
ми, аби вони не псувалися, обігрівали, кутали, чистили. 
Мабуть, нам треба було те пережити, щоб ми зрозуміли, 
настільки нам дороге наше підприємство. Дуже надіюсь, 
що наше об’єднання відновиться. Що буде стабільна робо-
та, щоб наші сини не їздили по світу в пошуках заробітку. 
І дітки виховуватимуться в повних сім’ях, а в житті моло-
дих з’явиться відчуття перспективи, стабільності, твердого 
ґгрунту під ногами...

«Тут все таке рідне, своє…»

Лариса Володимирівна Юрінова, технолог механо-
складального бюро УГТ, вважає, що їй щастить. І це 
щастя – у звичайному, буденному, у тому, що ми 
сприймаємо як належне. 

– Пощастило спочатку з сім’єю, в якій народилась 
і росла. Тато багато років працював в об’єднанні, в 
цеху № 6 слюсарем-складальником. Мама — вихо-
вателька в дитячому садку. А головне - це стосунки, 
які завжди були теплими, в сім’ї панувала злагода, – 
починає розмову Лариса Юрінова.

Не було сумнівів і з вибором професії – хист 
до точних наук визначив фах – машинобудування: 
машинобудівний коледж, вечірнє відділення філіалу 
Харківського політехнічного інституту (нині СумДУ). 
Пощастило і з колективами, де довелось працювати 
– в цеху №7, куди прийшла після технікуму, а через 
декілька років – в управління головного технолога. 
Пощастило і з чоловіком, який терпляче ставився до 
прагнення дружини вчитись, нерідко брав на себе до-
гляд за дітьми.

– Учились ми разом з донькою Катею, яка тоді 
саме пішла в перший клас. А молодший – Антон, за-
звичай не лягав спати, поки мама не повернеться з 
інституту. То хіба я могла вчитись погано? Вони ж 
могли перевірити й мої залікові книжки, – пригадує, 
сміючись, Лариса Володимирівна.

Тож повезло і з дітками, а тепер і з онуками. 
Інститут, до речі, вона закінчила з відзнакою.

Але навчання на тому не завершилось. Бо вчи-
тись доводиться постійно. І тоді, коли більшість 
завдань виконувались, що називається, вручну, на 
що витрачалось багато часу й зусиль, і з початком 
комп’ютеризації, що значно спростило й прискорило 
всі процеси. Та й нині, бо вдосконаленню немає меж.

– Людям, далеким від роботи технолога, інколи 
здається, що тут нічого особливого немає, – гово-
рить Л. Юрінова. – Ми супроводжуємо замовлення 
від самого початку. Працюємо в тісному контакті 
з майстрами і технологами цехів, конструкторами. 
Оцінюємо можливості виготовлення того чи іншого 
замовлення. Перед нами креслення, а не готові ви-
роби. По них ми маємо розробити технологічні про-
цеси, нормувати операції. Раніше над цим працювали 
ще й нормувальники, зараз цю роботу виконуємо ми.

То що треба, щоб тебе вважали хорошим техноло-
гом? На це Лариса Володимирівна відповідає:

– Знати все. Розбиратись в кресленнях, мати до-
бре уявлення про обладнання. Я хороший досвід 
 отримала в цеху, де були різні види верстатів.

Необхідною рисою має бути також кому-
нікабельність. Бо ми працюємо і з кресленнями, і 
з людьми. Не треба боятись визнати, що чогось не 

знаєш. Ми інколи збираємо цілі консиліуми, якщо 
в когось є сумніви. До обговорень долучаються ко-
леги по УГТ, фахівці управлінь головного зварника, 
головного металурга, конструктори. Зрештою, зна-
ходимо оптимальні рішення. І, звичайно, бажання 
працювати і робити свою справу якнайкраще.

Все це, як вважають колеги, повною мірою при-
таманне Ларисі Володимирівні. То може не тільки 
у везінні справа?

...Вже коли ми закінчували розмову, Лариса 
Юріївна ще раз нагадала:

– Ви ж обов’язково напишіть про колектив. Він 
у нас чудовий. Одна людина, якою б вона не була, в 
нашій справі нічого сама не зробить і не досягне. Ці 
люди варті того, щоб до їх роботи гідно ставились 
і цінували.

Все життя в кресленнях

Катерина Роженко

Людмилою Смоленко

Лариса Юрінова
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У березні ювілеї відзначають:
Т.А. ТОКАР - інженер-технолог цеху № 1.
Н.В. СЕПЕТА – розподільник робіт цеху № 3.
О.В. ГРИГОР’ЄВ – котельник цеху № 4. 
В.В. ПОЛОЗ – строгальщик цеху №11.
В.М. ОЛЕЙНИК – заступник начальника цеху № 18.
Л.Г. НІКОЛАЄНКОВА  – токар цеху № 20.
В.О. ПЕТРОВ – інженер-технолог цеху № 22.
О.В. РЕЗНІЧЕНКО -  фрезерувальник цеху № 22.
О.О. ДЕМ’ЯНЕНКО – слюсар-електромонтажник 
цеху № 32.
В.Б. ЖУЧЕНКО – оператор верстатів з ПК цеху № 51.
В.І. ТКАЧЕНКО – прибиральниця цеху № 60.
О.І.  ЛИСЕНКО – вантажник дільниці № 62.
Л.В. ЛИТВИНОВА – агроном дільниці № 160.
О. КРУПЧАН –  сторож дільниці № 160.
В.І. СОЇН – електромонтер РЕУ.
Е.І. ЯКОВЧУК – охоронець УОР.
В.І. ГРЕБЕНИК – технік відділу № 379.
Н.П. ХОЛЯВКА – інженер-конструктор КВ № 382.
В.С. ХРЯПІН – інженер-конструктор КВ № 382.
І.М. ЖИЛОВА – інженер ДКППВ.
О.А. ОВРУЦЬКА – технік ВДУ.
Т.В. КОЛЬЧЕНКО – контролер УЯК.

Шановні ювіляри!
Бажаємо вам фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
І все, що бажається, хай вам удасться,
Бажаєм цікавого втілення мрій!

З ЮВІЛЕЄМ!

Закінчення. Початок на стор. 1.
змінних проточних частин компресорів, збільшення 
їх ККД, продуктивності, адже ГПА, що нині вико-
ристовуються, будувались давно, і вже технічно та 
морально застаріли. Інший напрямок – виготов-
лення запірної арматури газорозподільчих станцій, 
підігрівачів газу та іншого обладнання, пов’язаного 
з енергетикою.

За словами першого заступника генерального ди-
ректора з інжинірингу – директора інституту Юрія 
Бухолдіна, cумські машинобудівники можуть виготов-
ляти обладнання будь-якої складності, для роботи у 
різних середовищах, у різних природно-кліматичних 

Керівництво ТОВ «Оператор ГТС України» пересвідчилось: підприємство працює
ВІЗИТ

ЗАХОПЛЕННЯ

Шановні, дорогі, 
прекрасні, чудові, кохані 

жінки! 
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудово-

го весняного свята – 8 Березня! Ваша енергія, 
відповідальність, активна життєва позиція несуть у 
світ злагоду, добро і любов. Бажаємо Вам завжди 
бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю 
і турботою. Нехай Вас завжди супроводжує 
впевненість у завтрашньому дні!

З повагою і найкращими побажаннями 
Голови профспілок АТ – Владислав Соцков та 

Валерій Шершенюк 

Бригада ковалів Володимира Шерстюка з 
цеху №19 – це свого роду експериментальна 
бригада. Бо всі троє її членів – мали дещо 
іншу спеціалізацію

Не кидати свою не зовсім жіночу роботу – 
машиніста молота – Наталію Івашину свого часу 
переконав начальник цеху Вадим Галушка. Разом 
знайшли аргументи і рішення складних питань. Та й 
створення самої бригади, де зараз працює Наталія 
Валеріївна- це також його ідея. 

Володимир Шерстюк спеціалізувався на дрібних 
поковках, працював на 400-кілограмовому молоті. 
Йому було запропоновано очолити бригаду і пере-
йти на 2-тонний молот. На молоті іншої конфігурації 
мала досвід роботи Наталія Івашина. Разом з колега-
ми і за їх підтримки особливості ковальської справи 
осягав і Сергій Петрович Ворушило. В минулому – 
податківець, який віддав перевагу роботі з металом. 
І не пошкодував. Зараз їх бригада – одна з кращих 
в цеху. 

– На них можна завжди покластися. Свої завдан-
ня вони виконують дуже скрупульозно й педантично. 
Процент браку – нульовий. Зривів програми не буває. 
Разом з ними ми змогли впровадити ковку алюмінію. 
Це важливе досягнення, – говорить начальник цеху. 
– Раніше для цієї роботи ми запрошували людей зі 
сторони. Підприємство їм платило немалі гроші. За-
раз з цим справляємось самі.

Мабуть, ще один принцип, за яким формува-
лась бригада – людські якості.  Всі троє приблиз-
но одного віку. Мають хорошу освіту, але не втра-
тили бажання вчитись далі. До речі, як з’ясувалось, 

Магія ковальської справи ДОШКА ПОШАНИ

ковальській справі майже ніде не вчать. І навчитись її 
по-справжньому можна тільки  на практиці. 

Міцним тилом для кожного з бригади є родина. 
У Наталії Валеріївни троє дітей – 25, 8 і 4 років. 
Мають дітей і її колеги. Тож у вільну хвилину є про 
що поговорити між собою. Нема коли нудьгувати й 
після роботи та домашніх справ – у кожного своя 
віддушина. У чоловіків традиційні «чоловічі забави»  
– риболовля, мисливство, автомобілі. Наталія має 
прекрасний голос, тож не проти поспівати. 

Але тут в цеху – вони професіонали вищого 
ґгатунку. І, мабуть, мають рацію ковалі, коли кажуть,  
що їх професія має особливу магію, яка так притягує 
і фахівців і людей, які вперше бачать, як із розпече-
них червоних металевих заготовок створюються по-
ковки. Як метал стає слухняним і покірним у руках 
спеціалістів.

Про Юлію Іванівну Рокитянську як майстриню на всі руки нам 
розповіли її колеги, додавши, що вона вміє все. Як виявилось, це не 
було перебільшенням.

До того, ж у цієї тендітної жінки ще й дуже відповідальна робо-
та – вона головний метролог об’єднання і в її підпорядкуванні цілий 
відділ, який контролює всі інструменти на підприємстві, перевіряє 
і регулює точність роботи вимірювальних апаратів і пристосувань, 
виконує ще ряд важливих функцій.

І в роботі, і в своєму захопленні, Юлія Іванівна прагне 
досконалості. Не соромиться, як вона каже, зізнатись в тому, чого 
не знає і вчитись. Бо без цього не може бути розвитку.

На своїй посаді вона рік. А до цього 16 років працювала на 
компресорному виробництві контролером вимірювальних приладів, 
перед цим було навчання в маштехнікумі, за двома спеціальностями 
в СумДУ… Тож успіх не падає з неба.

А одного разу в її житті з’явилась нова справа – рукоділля.
– Я тоді була в декреті. Пригадала дитяче захоплення, спробува-

ла щось виготовити тепер, відкрила Інтернет, там рекомендацій на 
всі випадки, – розповідає Ю. Рокитянська. – Купила все необхідне 
для занять. І почалось. Спочатку це були вироби з бісеру – при-
краси, деревця бонсай, потім іграшки для дітей, картини… Виклала, 
показала друзям. Отримала схвальні відгуки. Потім почали при-
ходити пропозиції від незнайомих людей, замовлення надходили 
навіть з інших країн – Казахстану, Німеччини… Брала участь у 
міських виставках, часто це були благодійні акції, так ми допомага-
ли хворим дітям, переселенцям.

Зараз у жінки на захоплення залишається менше часу. Більше 
часу стала забирати робота, бо ж підприємство відновлюється, 

набирає щодень обороти. Повертають-
ся до роботи фахівці, все стає на свої 
місця, оживає. Навіть квіти, які хтось 
вже поспішив викинути, бо не показу-
вали ознак життя, завдяки догляду ха-
зяйки кабінету, розцвіли поруч з її ма-
льовничими полотнами. В цьому Юлія 
Іванівна вбачає символічність:

– Найпростіше сказати – не можу, 
в мене не вийде. Але ми працюємо на 
спільний результат, на наше спільне 
благо. Коли це розумієш і віриш, робиш 
свою справу із задоволенням – можливе 
неймовірне.

Жінка, яка вміє все

умовах, з технічними характеристиками, що дадуть мак-
симальний ККД для замовника. Науковий, технічний 
і виробничий потенціал для цього є. Нині в Україні, 
окрім нас, практично не має підприємств, які можуть 
якісно виготовляти подібне обладнання для ГТС, а 
інших виробників ГПА, взагалі не залишилось. За цю 
роботу беруться тільки сумські машинобудівники.

Для довідки: ТОВ «Оператор ГТС України» – 
природна монополія, яка забезпечує транспортуван-
ня природного газу споживачам України та країн 
Європейського Союзу.

Товариство було створене в 2019 році з метою вико-
нання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним 

Співтовариством щодо забезпечення незалежності 
оператора газотранспортної системи України.

ТОВ «Оператор ГТС України» у цифрах:
Міжкордонні з’єднання з операторами шести 

суміжних країн.
65 активних промислових майданчиків в усіх 

регіонах України.
Понад 33 тис. км трубопроводів, 57 компресор-

них станцій, 33 газовимірювальних станцій і 1 389 
газорозподільних станцій.

Близько 11 000 співробітників, з них близько  
10 000 – виробничих професій.


