
Дитинство самої Оксани проходило в селі Підставки 
Липово-Долинського району. Дівчина росла в атмосфері 
любові й турботи, хоча з раннього віку знала, що таке 
праця і як до неї треба ставитись. Легкий смуток викликає 
згадка про Підставки дитинства, якщо порівнювати з 
нинішнім селом, яке молодь змушена залишати через 
відсутність роботи. Але обнадіює нова дорога до села. 

Оксана впевнена, що й інші складні на сьогодні питан-
ня будуть із часом вирішуватися, що в Україні буде мир 
і молодь матиме ще більше можливостей для розвитку, 
для реалізації свого потенціалу, і для цього не обов’язково 
буде покидати рідні села й міста, їхати за тридев’ять зе-
мель.  
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Закінчення на стор. 2.

З Днем Незалежності!

Вважаю, що завданням нашого підприємства 
є розвиток та зміцнення машинобудівної 
промисловості України. Це означає — зроби-
ти її конкурентною, ефективною та сильною. 
Залучити українські та міжнародні інвестиції, 
реалізовувати замовлення всеукраїнського та 
міжнародного масштабу, збільшити кількість 
робочих місць та забезпечити їх достойною 
платнею, при цьому збільшаться і відрахування 
в бюджет

30 років тому наша країна почала влас-
ний шлях. Яким він буде, залежить від кож-
ного з нас! Я дякую кожному, чиї вміння 

та самовіддача забезпечують роботу нашо-
го підприємства. Це наш внесок у розвиток 
незалежної України! Кожен день, працюючи з 
вами, я бачу професіоналізм свого колективу. 
Це дає впевненості в тому, що в нас усе вийде!

Бажаю нашій Україні миру та процвітання, 
а всім нам — міцного здоров’я, родинного 
щастя та взаєморозуміння, злагоди та добро-
буту! 

З повагою
Генеральний директор 

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

Ровесники незалежності України... Як 
складаються їх долі, як відчувають вони 
себе в країні, яка саме в рік їх народжен-
ня відкрила нову сторінку в своїй біографії 
і чиє дитинство випало на час великих 
перемін, економічної нестабільності і нових 
викликів? Чи вплинуло все це на їх жит-
тя, на їх вибір? Молоді заводчани, з яки-
ми ми поспілкувались, не обтяжені стере-
отипами минулого, відповідальні, відкриті 
й щирі, вони вірять у перспективу свого 
підприємства, в успіх, який може бути забез-
печений спільними зусиллями.

ОКСАНА
У родині Оксани й Сергія Соколенків 24 серпня –

подвійне свято: у День Незалежності відзначають наро-
дини глави сімейства. Сергій народився саме в цей день 
30 років тому. Сім літ назад познайомився з ровесницею 
Оксаною, яка щойно закінчила СНАУ.

 Пізніше Оксана прийде працювати до нас на 
підприємство — машиністом компресорних установок 
у цех № 55. Навчання пройшла тут, на підприємстві, а 
далі — освоєння практичних навичок вже під наглядом 
досвідчених колег. І якщо в дитинстві мріяла бути лікарем, 
то зараз вдячна долі за можливість відчути себе части-
ною великого дружного колективу, а відтак — отримати 
стабільність і впевненість з завтрашньому дні. Бо ж те-
пер в сім’ї росте донечка, яка цього року піде до школи. 
І хотілось би забезпечити їй хороше майбутнє, дати, по 
можливості, все необхідне, щоб дитина росла щасливою. 

Шановні 
машинобудівники!

Дорогий колективе!
Щиро вітаю вас із го-
ловним національним 
святом України – Днем 
Незалежності! 

Незалежність має багато 
складових і проявів. Клю-
човим словом, синонімом 
до слова «незалежний» я б 
підібрав слово «сильний». 

Коли тобі 30...

Оксана Соколенко

Повним ходом іде будівництво компресорної 
станції «Яготин», устаткування для якої 
виготовляє наше підприємство. Чи не кожного дня 
з виробничих майданчиків відвантажується облад-
нання для станції.

— Ми вже повністю відвантажили турбоблок — 
27 місць, опори вихлопного тракту, комплект роз-
вантажувальних засобів, арматуру. Особливість 
відвантаження обладнання для КС «Яготин» — 
комплектність. Ми все відвантажуємо комплектно. 
Найближчими днями заплановане комплектне 
відвантаження всього обладнання першого ГПА. 
Крім того, відвантажимо всі чотири компресо-
ри, — розповідає начальник управління логістики 
Ярослав Ольховик.

Крім обладнання для КС «Яготин» сумські 
машинобудівники відправляють устаткування за-
мовникам із Близького Сходу, Азербайджану, Уз-
бекистану. У більшості випадків це негабаритне 
обладнання, тобто доволі об’ємні фури. 

Напруженим називає місяць і Вячеслав Негре-
бецький, директор виробництва ГПА. Чи не всі 
цехи виробництва зараз задіяні для виконання за-
мовлення для КС «Яготин», а те обладнання, що 
вже виготовлене почали монтувати. Представники 
підприємства виїхали на місце для монтажу об-
ладнання. 

Компресорна станція «Яготин» є унікальним 
об`єктом, аналогів якому ще не має в Україні, од-
ним із ключових у забезпеченні транспортуван-
ня газу українського видобутку до українських 
підземних сховищ та споживачів.

Спекотний серпень
ВІДВАНТАЖЕННЯ
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Закінчення. Початок на стор. 1.

ОЛЕГ
...Один з перших спогадів дитинства – морозний зи-

мовий ранок, тато бере з собою чотирирічного Олега в 
УАЗик, на якому працює, заїжджають в гараж із само-
робним обігрівачем.

— Не змерз, синку?— питає.
— Ні, — відповідає малий, хоча в самого ледве зуб на 

зуб попадає. Але ж так хочеться ще поїздити з татком.
Дитсадка на той час у селі Вознесенка Буринського 

району, де проходило дитинство Олега Андрієнка, вже 
не було. То й доводилось ходити з батьками на роботу 
— то з татом — водієм, то з мамою – вчителькою хімії 
й біології. Тож що таке шкільна дисципліна, знав уже до 
свого першого класу. Може, тому вчився легко. А після 
9-го класу без особливих вагань обрав Роменський ко-
ледж КНЕУ ім. В. Гетьмана. Фах – бухгалтерія. І там уже, 
можна сказати, почалося цілком самостійне життя. 

— Я думаю, що в тому, щоб відпустити дитину у вільне 
плавання в 16 років, більше плюсів, ніж мінусів. Ти швид-
ше дорослішаєш і відповідаєш за себе, — говорить Олег. 

Та й приклад у нього був непоганий— два старших 
брата. Без проблем пережив тінейджерський період, 
успішно закінчив коледж і далі знову навчання. Тепер вже 
на заочному відділенні СумДУ. І робота. Спочатку ПрАТ 
«Райз–Максимко», потім пошуки свого місця в Сумах – 
довелось попрацювати вантажником і продавцем, стажу-
ватись в банках і нарешті, з 2013 року, – СМНВО, робота 
за фахом, цех № 39. 

Зараз Олег Миколайович Андрієнко — начальник 

РОВЕСНИКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІВИРОБНИЦТВО

Коли тобі 30...

бюро відділу обліку витрат на виробництво в УБух. Вдяч-
ний своїм старшим колегам і керівникам, з якими довелось 
працювати, за науку й досвід. Батькам – за уроки життя і 
підтримку. Є з кого брати приклад, виховуючи сина. 

У серпні йому, як і незалежній Україні, 30 років. Все 
тільки починається. Ти вже дорослий і досвідчений, повен 
сил і задумів. Ти розумієш, що життя – це рух. Зупиня-
тись не можна, тому навчання продовжується постійно. 
Ти відповідаєш не лише за себе, а й за колектив, за свою 
сім’ю, любиш свій край, його природу і не плануєш по-
кидати свою землю в пошуках кращого життя. Ти віриш 
в успішніше майбутнє для країни, де родився, і впевнений, 
що її добробут і місце у світі залежить від кожного з нас. 

З Днем Незалежності, ровесники України! Нехай збу-
дуться всі ваші плани і сподівання!

Олег Андрієнко

Ні спека, ні негода не впливають на 
стан справ в цеху №1 і настрій його 
працівників. Тут свій клімат — саме той, 
що сприяє результативній роботі.

Як ми повідомляли, у квітні в цеху почали 
облаштовувати місця для двох нових установок 
ХТС (холодно-твердіючих сталей) потужністю 
30 і 10 т/год, які мають сприяти підвищенню 
продуктивності праці на формувальній дільниці. 
Нині все необхідне виконано – залитий фунда-
мент, в цеху готові до монтажу і підключення но-
вих агрегатів.

 А поки не припиняється робота над замов-
ленням для  АТ «Сумський завод «Насосенерго-
маш» — триває складання корпусів двох насосів, 
кришки до яких вже залиті. Начальник цеху Рус-
лан Коваль говорить:

— Триває складання корпусів насосів — 
формуємо, збираємо, заливаємо… Це наша ро-
бота. Згідно з договором, готові вироби ми 
повинні відвантажити до середини вересня. Все 
зробимо вчасно. Люди працюють, відпустки чи 
спека не стали на заваді. Навпаки, до нас при-
ходять нові люди, взяли на роботу ще кількох 
формувальників. Ще чекаємо на кранівницю.

Ливарний 
оновлюється

Днями головний інженер виробництва ГПА і 
компресорів Олексій Лавріненко відсвяткував свій 
ювілейний день народження. Ось вже протягом 
38 років він щодня переступає поріг заводської 
прохідної, за яким чекає щоденна робота. Часом не 
проста, але завжди цікава.

Олексій Васильович прийшов на підприємство у 
1983 році. Спочатку працював майстром механічної 
дільниці у цеху №15.

— Я закінчив авіаційний технікум у Запоріжжі, 
встиг три роки пропрацювати на підприємстві «Мо-
тор Січ». А далі доля завела у Суми. Звідси була 
моя дружина, а знайомий земляк тут, на Сумсько-
му машинобудівному, працював начальником цеху, 
тому про завод я чув, отож сюди й прийшов на 
роботу, — згадує Олексій Лавріненко.

Виробництво не було для нього чимось новим, 
адже вже знав, як працює завод і чим доведеть-
ся займатися. Так, тут була своя специфіка, але в 
процесі роботи набувався практичний досвід. Вже 
у Сумах здобув вищу освіту. За фахом — інженер-
механік.

З посмішкою говорить Олексій Васильович про 
те, що того року, коли він почав працювати на 
Сумському машинобудівному, генсеком Ю. Андро-
повим було видано наказ про те, що людина, яка 
пропрацює на одному місці 25 років при загальному 
стажі 35 років, може розраховувати на підвищену 
пенсію:

— Я тоді подумав, що це нереально — на одно-
му підприємстві пропрацювати 25 років. А вийшо 
так, що я тільки в одному цеху 21 рік пропрацював. 
А загалом на підприємстві працюю понад 38 років.

Серед подій, що особливо запам’ятались, перше, 
що згадує — 1986 рік — освоєння корозостійких 
відцентрових насосів.

— Далі освоювали шиберні засувки, виготовляли 
корпус пентанової турбіни. Пам’ятаю, що довго з 
ним працювали, — складне було обладнання. Це 
вже було на початку двохтисячних років. Освою-
вали випуск вентиляторів ВО-800. Загалом випуск 
значної частини обладнання нам довелось самим 
освоювати у часи, коли багато заводів розвалюва-
лись і переставали нам поставляти свою продукції 
по кооперації. Коли розвантажували цех №2, ми 

освоювали випуск змінних проточних частин — для 
нас це була нова продукція. Освоювали випуск нових 
насосів. Загалом у цеху № 15 трудився 21 рік: май-
стром, старшим майстром, заступником начальника 
цеху з підготовки виробництва, заступником з вироб-
ництва

З 2004 року працював начальником цеху №3. 
Тоді мені не хотілось у цей цех іти. Перші два місяці 
було дуже важко. Готовий навіть був писати заяву на 
звільнення. Але так сталось, що саме у цей час я по-
трапив у лікарню, відпочив (сміється), все обдумав і 
з новими силами приступив до роботи. 13 років так і 
пропрацював. Цех спеціалізується на випуску поршне-
вих компресорів. Довелось освоювати і такий напрямок 
роботи. Запам’яталось, як робили ремонт бази 40, виго-
товляли запчастини до компресора «Полімір». Освоїли 
в цеху випуск компресорів у блочному виконанні, 
відцентровіих газоперекачувальних компресорів на 
магнітному підвісі. Вперше на території СНГ освоїли 
випуск компресора 2ГМ10 на швидкохідній базі, для 
родовища на Крайній Півночі виготовляли два дотиску-
вальних компресори, тоді ми з групою конструкторів 
стали лауреатами заводської премії.

Моменти, коли накочувало певне розчарування за 
ці роки були. Втім вони швидко проходили, адже, на 
думку О. Лавріненка, на підприємстві насправді цікаво 
працювати, тут особлива атмосфера в колективі. А ще 
виготовляється широкий спектр продукції, постійно 
освоюється щось нове, удосконалюється вже існуюче, 
а отже, досвід працівники отримують великий.

— Цікаво працювати ще й тому, що в нас зараз 
керівник — Володимир Матвійович — геніальний. 
Ми дійсно йдемо завжди в ногу з часом, перелаш-
товуючись під потреби ринку і його велика заслуга 
в цьому. І, звичайно ж, колектив не підводив. Саме 
професійність працівників завжди дозволяла експе-
риментувати і виходити на новий рівень.

Зараз нам потрібно модернізувати виробництво, 
провести реконструкції цехів, омолодити кадри. Адже 
підготовка кадрів — це доволі серйозна і копітка ро-
бота. На жаль, зараз на ринку праці склалася не-
сприятлива ситуація. Молодь від’їжджає, втрачено 
престижність робітничої професії. На рівні держави 
варто було б запровадити пільги для підприємств, які 
беруть до себе на роботу молодь без досвіду роботи. 

Зараз, коли проглядаєш вакансії чи не всі роботодавці 
виставляють головну умову — досвід роботи, а де ж 
його молоді брати?

Найважчими для О. Лавріненка за час роботи ста-
ли 2017 — 2018 роки, коли підприємство, здавалось, 
розвалюється. Електроенергія була практично скрізь 
відімкнута, тепло відключене, вода ледве капала, 
люди масово звільнялись.

— Ми, як могли, намагались утримувати у робочому 
стані цехи. Вдалося врятувати вакуумні печі в цеху № 
10. А з 2019 року почався інший етап — відновлення. 
Нас було 340 осіб, зараз 665, і ми й надалі готові наби-
рати людей. Відновили роботу цехів №2 і 10, дільницю 
шарової арматури, дільницю з випуску базальтового 
волокна, яка не працювала 10 років. Там, де зберігся 
кістяк колективу, розбудова проходила легше, а там, 
де й колектив доводилось відроджувати — було важ-
ко. Робота в об’єднанні доволі специфічна. Тут відразу 
включитися в діяльність не просто, бо треба знати не 
тільки специфіку виробництва, а й до кого звертатися 
в разі виникнення тих чи інших питань. Досвід роботи 
з людьми, техніку, технологію треба знати, виробничі 
цикли. Саме тому наших працівників із радістю беруть 
на роботу інші підприємства, бо вони і багато знають, 
і багато вміють.

Головним інженером виробництва Олексій 
Лавріненко став у 2017 році. На думку директора 
виробництва В’ячеслава Негребецького, ця людина 
дійсно на своєму місці:

— Він розумний, порядний, добросовісний, гото-
вий на будь-якому етапі включитися в роботу, а ще 
вміє комунікувати з людьми, що в нашій роботі важ-
ливо.

Сам ювіляр говорить, що ні про що не шкодує. 
Звичайно, були якісь помилки, але їх не буває тільки 
у тих, хто нічого не робить. Говорить, що працювати 
потрібно добросовісно і сподіватися на успіх. Якщо 
відразу опустив руки, то ніколи нічого не доб’єшся.

Олексій Лавріненко: 
«Потрібно сподіватися на успіх»
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Діджиталізація торкнулася і листків 
непрацездатності. Реалізували це законотворці шля-
хом запровадження електронних лікарняних (далі – 
е-лікарняні). 

Що ж являє собою е-лікарняний? Це документ, 
який підтверджує тимчасову непрацездатність 
працівника, зареєстрований у визначеному МОЗ по-
рядку і має індивідуальний номер в спеціальному 
реєстрі. Саме він і слугує в подальшому підставою 
для нарахування страхових виплат працівникам.

КОЛИ І ДЕ ПОЧАЛИ ДІЯТИ Е-ЛІКАРНЯНІ
Із 4 червня в Україні була запроваджена цільова 

модель формування та видачі е-лікарняних. Це стало 
можливим завдяки наказу МОЗ від 01.06.2021 р. № 
1066 «Деякі питання формування медичних висновків 
про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої 
перевірки». При цьому із червня по кінець серп-
ня в Україні діяла перехідна модель впровадження 
е-лікарняних. Медичні заклади поступово переходи-
ли на формування електронних медичних висновків 
про тимчасову непрацездатність. А вже з 1 вересня 
2021 року е-лікарняні мають запрацювати в усіх за-
кладах охорони здоров’я.

ЯКИЙ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ Е-ЛІКАРНЯ-
НОГО ПРАЦІВНИКОМ

Для того, щоб лікар мав змогу виписати висновок 
про непрацездатність, працівник повинен прийти на 
огляд до лікаря. Лікар створює електронний медичний 
висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та 
завіряє його кваліфікованим електронним підписом, 
про що пацієнт отримає відповідне повідомлення від 
E-health. Звідти за кілька секунд виписаний лікарем 
висновок потрапляє до Реєстру Пенсійного фон-
ду. Саме тут і формується електронний листок 
непрацездатності, тобто той документ, який слугує для 
нарахування соціальних виплат. Про формування тако-
го документа працівник, якому виписано е-лікарняний, 
також отримає відповідне повідомлення на телефон, 
але вже від Пенсійного фонду України.

При цьому дати відкриття та закриття листка 
непрацездатності будуть відповідати датам почат-

ВАЖЛИВОЕлектронні лікарняні
ку та закінчення періоду дії медичного висновку, на 
підставі якого він сформований.

Сформований е-лікарняний у день створення 
(відкриття) стає доступним для перегляду в кабінеті 
страхувальника та застрахованої особи на вебпорталі 
електронних послуг ПФУ. Однак до дати закінчення 
періоду дії (закриття) листка непрацездатності він 
не може передаватися до страхувальника як підстава 
для нарахування виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО 
Е-ЛІКАРНЯНИЙ

Інформацію про сформований листок 
непрацездатності фізособа може перевірити в особи-
стому кабінеті з використанням вебпорталу електрон-
них послуг ПФУ. Для цього потрібно зайти у пункті 
меню «Мої листки непрацездатності». Там можна 
ознайомитися із таким переліком атрибутів щодо 
листків непрацездатності: номер; дата відкриття; дата 
закриття; причина непрацездатності.Перевірка ме-
дичного висновку про тимчасову непрацездатність 
можлива і з використанням Порталу «Дія».

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ Е-ЛІКАРНЯНИЙ ВІД 
ПАПЕРОВОГО

Перш за все відмінність між даними видами листків 
непрацездатності полягає у тому, що перші склада-
ються в електронній формі (хоча за бажанням робо-
тодавця можуть бути роздрукованими), другі — ви-
ключно у паперовій формі. По-друге, під час відкриття 
е-лікарняного лікар повинен вносити до системи не 
лише найменування страхувальника, а й його податко-
вий номер в ЄДР. Зверніть увагу, назва підприємства 
має бути вказана повністю — Акціонерне товари-
ство «Сумське машинобудівне науково-виробни-
че об’єднання-Інжиніринг» — ЄДР  00205618, або 
акціонерне товариство «Сумське машинобудівне на-
уково-виробниче об’єднання» — ЄДР 05747991.

Серед принципових відмінностей варто виділити і те, 
що е-лікарняні не мають серії. Окрім того е-лікарняні 
видаються за нещодавно оновленими кодами причин 
тимчасової непрацездатності. До Пенсійного фонду по-

трапить лише та інформація, яка необхідна для нара-
хування виплат, зокрема, причина непрацездатності, 
період тимчасової непрацездатності, а також лікар, 
який виписав е-лікарняний. Тож ні роботодавець, ні 
Пенсійний фонд не будуть володіти інформацією про 
діагноз працівника.

ЯКІ ДІЇ ПРАЦІВНИКА, ЩО ОТРИМАВ 
Е-ЛІКАРНЯНИЙ

Працівникам більше не потрібно нести на ро-
боту паперовий листок непрацездатності, щоб 
підтвердити період їх тимчасової непрацездатності. 
Адже роботодавці бачитимуть необхідну 
інформацію про е-лікарняні в особистому елек-
тронному кабінеті страхувальника (роботодавця) 
на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Однак це не означає, що працівник не повинен 
проінформувати свого роботодавця про причи-
ну своєї відсутності на роботі. Після оформлення 
лікуючим лікарем електронного медичного вис-
новку (коли автоматично відбувається відкриття 
е-лікарняного), працівник має повідомити про це сво-
го роботодавця. А вже після закриття е-лікарняного, 
він стає підставою для призначення матеріального 
забезпечення працівнику. Як і в разі видачі папе-
рового лікарняного листка, розмір допомоги по 
тимчасовій втраті працездатності складе від 50% до 
100% середнього доходу застрахованої особи за-
лежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по 
вагітності та пологах – 100% середнього доходу.

Проїзд подорожчає?
Приватні перевізники м. Суми пропонують пере-

глянути чинні тарифи на проїзд в маршрутках. Так 
ТОВ «Сумипастранс» запропонувало свої розра-
хунки – 11 грн в посткарантинний період обслуго-
вування і 13 у карантин. Про оновлення транспорту 
в розрахунках перевізників поки не йдеться. Взято 
до уваги ріст середньої заробітної плати, вартості 
пального, електроенергії тощо. Може подорожчати і 
проїзд в комунальному транспорті – до 8 грн в авто-
бусах і до 10 в тролейбусах. Поки публічного опри-
люднення розрахунків не було. Щоб ціна змінилася, 
проєкти рішень мають бути опубліковані на сайті 
міської ради, далі відбувається їх публічне обгово-
рення і затвердження виконкомом.

Електрика подешевшала
З 1 жовтня починає діяти новий тариф на 

електроенергію для населення. Для домогосподарств, 
які споживають менше 250 кВт на місяць, тариф зни-
зять до 1,44 грн за кВт/год. Для тих, чий рівень спо-
живання на місяць більше 250 кВт, тариф залишиться 
нинішнім — 1, 68 гривні за кіловат-годину. Як за-
значають у міністерстві енергетики, зниження сто-
суватиметься 80 % побутових споживачів. А «НАК 
«Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний 
сезон». За цим планом кубометр газу буде кошту-
вати 7,96 грн з ПДВ незалежно від того, якою буде 
ринкова ціна на біржах. Тарифні плани діятимуть з 1 
жовтня 2021 р. до 30 квітня 2022 р.

Скільки важимо
За даними Державної служби статистики, се-

редньостатистичний українець віком від 18 років 
має зріст 169 см та вагу 75 кг. Зокрема, середня 
вага жінок становить 71 кг, а чоловіків – 80 кг. 
Середній зріст жінок в Україні складає 164 см, а 
чоловіків – 175 см. Порівняно з минулим роком по-
казники не змінились. Також Держстат з’ясував, 
що знижену масу тіла мають 1,2% українців, нор-
мальну – 42,4%, надлишкову – 39,9%, ожиріння – 
16%, крайнє ожиріння – 0,5%.

— Яке Ваше життєве кредо, Володимире 
Степановичу?

— Треба любити життя, не скаржити-
ся Богу на якісь негаразди. Пенсію нам з 
дружиною видають вчасно, поруч є близькі 
люди, город свій. Що ще треба?

(З інтерв’ю)
На 86-му році життя відійшов у вічність леген-

дарний український олімпійський чемпіон, сумчанин 
Володимир Степанович Голубничий.

Шістнадцятирічним юнаком він прийшов на наше 
підприємство учнем слюсаря, далі працював слюса-
рем ремонтно-механічного цеху в 1952—1954 роках.

Перший світовий рекорд зі спортивної ходьби на 
20 км Володимир Голубничий встановив, коли йому 
було всього 19 років. Прізвище Володимира Степа-
новича занесено до Книги рекордів Гіннеса, він мав 
звання найкращого скорохода ХХ століття.

У 1974 році став чемпіоном Європи, в 1966 році 
був срібним призером континентальної першості, а 
чотирма роками раніше — бронзовим. За кар’єру він 
брав участь у п’яти Олімпійських іграх, на чотирьох 
з яких вигравав медалі: в Римі 1960 р. і Мехіко 1968р. 
— золото, в Мюнхені 1972 р. — срібло, а в Токіо 
1964 р. — бронзу.

У 2012 році обраний членом Зали Слави 
Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій 
(IAAF). Це найвища нагорода досягнень легкоатле-
та. Також В.С. Голубничий був президентом Союзу 
спортсменів-ветеранів міста Суми, почесним пре-
зидентом обласної ради фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» і членом Національного 
олімпійського комітету України.

ПАМ’ЯТАЄМО

Протягом свого спортивного життя Володимир 
Голубничий пройшов тисячі й тисячі кілометрів. Вони 
складають довжину, що вдвічі перевищує земний ек-
ватор (приблизно 80150 км).

Попри свої визначальні досягнення Володимир 
Степанович все життя був скромною та простою у 
спілкуванні людиною. Добрі та світлі спомини про 
нього назавжди залишиться у серцях мільйонів лю-
дей. Світла пам’ять Великому сумчанину!

Світлій пам’яті Великої Людини 
присвячується
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У серпні ювілеї відзначають:
С. М. ЗАЇКА — табельниця цеху № 2.
І. Л. ПХЕНДА — фрезерувальник цеху № 2.
О. М. РОЖКО — слюсар-механоскладальник ц. № 3. 
І. М. КОСОГОРОВ — котельник цеху № 4.
С. Д. БЛАЖЧЕНКО — слюсар-механоскладальник 
цеху № 8. 
О. М. ЛИСЕНКО — газорізальник цеху № 11. 
О. Д. МЕЛЬНИК — електрозварник ручного зварю-
вання цеху № 12. 
В. М. ГОРДІЄНКО — інженер-технолог цеху № 16.
В. Є. СЕВЕРИН — слюсар-механоскладальник ц. № 6. 
В. М. ГЛУЩЕНКО — токар-карусельник цеху № 22. 
В. І. ГОЛОВЕНКО — слюсар-механоскладальник НВК.
І.М. КАЧАЛКА — слюсар-механоскладальник ц.№ 51.
С. В. КОТКОВ — оператор верстатів з ПК цеху № 51. 
О. А. КОНОНЕНКО — слюсар-сантехнік цеху № 55. 
О. Г. ПАНЧЕНКО — слюсар-ремонтник цеху № 55. 
М. І. ГНІДАШ — електромонтер цеху № 55. 
В. А. ДОЛГУНОВ — електромонтер цеху № 55. 
О. В. ГЛУЩЕНКО — водій цеху №58.
В. А. ПАТРУШЕВ — вантажник діл. № 62.
О. В. ЛАВРИНЕНКО — головний інженер виробницт-
ва ГПА та компресорів. 
В.А. КРАВЧЕНКО — референт АВ.
М.Л. СЕМЕНОВА — інженер з комп’ютерних систем 
ПЦ КІСУП.
О. В. ПРОЦЕНКО — інженер з метрології ВМВТ.
Ю. М. ЧЕПУЛЬСЬКИЙ — токар РЕУ.
Н. А. СОКОЛОВА — машиніст компресорних устано-
вок РЕУ.
В. І. МАЖАР — охоронець УОР.
О. І. УСЕНКО — чергова бюро перепусток УОР. 
Т. І. БЕРЕЗНЯК — інженер-лаборант ЦЗЛ.
Н. М. НИКОНЕЦЬ — начальник бюро обліку 
капітального будівництва УБух.
Л. О. ПОЧЕПЦОВА — старший бухгалтер УБух.
І. А. ШИЯНЕНКО — слюсар механоскладальних робіт 
УМН СОО. 
Т. І. ДІБІЖЕВА — інженер-енергетик ВГЕ. 
В. М. НЕМЦЕВА — технік ВДУ.
У липні ювілей відзначила
А.О. ШУЛЬЖЕНКО — інженер УЛ.
Шановні ювіляри!
Нехай вам доля подарує
Ще безліч світлих гарних літ!

З ЮВІЛЕЄМ!

КАДРИ

Працівникам акціонерного товариства була на-
дана можливість зробити щеплення від COVID-19.  
Мобільні бригади медиків працювали на всіх вироб-
ничих майданчиках підприємства, тож всі бажаючі 
мали змогу вакцинуватись, не залишаючи надовго 
робочі місця. Люди були завчасно попереджені,  у 
всіх була можливість підготуватись, з’ясувати всі 
необхідні питання з сімейним лікарем. 

Вакцинація була добровільною і безоплатною. 
Використовувались  вакцини Pfizer-BioNTech і 
Moderna. Лікарі та медичний персонал мобільної 
медичної бригади КНП СОР «Обласний клінічний 
медичний центр соціально небезпечних захворю-
вань», які й робили щеплення, відповідали на всі 
питання учасників процедури.

  Ганна Фурса, лікар:
— Що треба знати людям, які вакцинуються? Це 

перше щеплення. Друге для тих, хто вакцинується 
вакциною Пфайзер — через 28 днів, ті, хто вакци-
ною Модерна — через 21 день.

Якщо не вдалось у ці терміни ревакцинуватись – 
до 40 днів ви можете отримати другу дозу протягом 
40 днів або в центрах вакцинації  на Білопольській, 
22, або  в ТРЦ «Київ».  Побічні реакції можливі 
незначні, якщо у вас немає протипоказань: біль в 
руці, невелике підвищення температури.  Коли біль 
— п’єте знеболювальне. При підвищенні температу-
ри, навіть невеликій — ібупрофен чи парацетамол. 
Решта питань — до сімейного лікаря чи швидкої 
допомоги, якщо це необхідно. Але до цього часу 
таких випадків не було. Ніяких розріджувачів крові 
чи інших ліків, якщо ви їх не приймали раніше, при-
ймати не треба. Можлива незначна лімфопатія — 
збільшення лімфатичних вузлів.  Це також в межах 
норми. Купатись можна, але не терти місце щеплен-
ня. Алкоголь протягом доби не вживати!

Всі, хто отримав перше щеплення на заводі, тут 
же отримають і друге. 

  Графік проведення вакцинації 2-ю дозою  
від COVID-19

Дата вве-
дення 1-ї дози 

вакцини

Дата введення другої дози 
вакцини

Pfizer Moderna

06.08.2021 р 27.08.2021 р. 03.09.2021 р.

10.08.2021 р. 31.08.2021 р. 07.09.2021 р.

13.08.2021 р. 03.09.2021 р. 10.09.2021 р.

Після введення другої дози вакцини необхідно 
звернутися до свого сімейного лікаря з яким укла-
дена Декларація для видачі вакцинального паспор-
та. Тим, хто планує подорожувати, при собі також 
необхідно мати закордонний паспорт, в ньому буде 
вказуватися інформація про вакцинування.

Ми запитали у працівників, що робили щеплення: 
як вони ставляться до вакцинації, що їх переконало 
вакцинуватись і як себе почувають після щеплення.

Будаков Антон, інженер-програміст, 32 роки:
 — Щодо вакцини – мабуть, має  значен-

ня репутація виробників, є певні застереження. 
Нерідко це залежить навіть від політичних поглядів 
людей. Як я приймав для себе рішення? Слухав, що 
кажуть люди про ту чи іншу вакцину, багато чи-
тав, цікавився. В даній ситуації мене все влаштовує. 
Тому я тут. Не думаю, що треба когось переконува-
ти в необхідності вакцинуватись. Людина має сама 
взяти на себе відповідальність за своє здоров’я. 

Заводчани вакцинуються
НА ВАРТІ ЗДОРОВ’Я

Треба намагатись більше дізнатися. Читати, ради-
тись з лікарями. В мене багато друзів, знайомих, які 
вже щепилися, почуваються добре.  

Любов Іллівна:
— Прийти сюди мене переконало те, що 

наближається чергова хвиля захворюваності.  
Хотілося б зробити все можливе, аби якось себе 
убезпечити.

Усі вакцини проти COVID-19, які використо-
вуються в Україні — схвалені ВООЗ для екстре-
ного застосування. Вони безпечні та ефективні. В 
Україні щеплять такими препаратами: AstraZeneca 
(SKBio та Covishield); Coronavac/Sinovac-Biotech; 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Spikevax/Moderna.

Ті, хто бажає провести щеплення можуть звер-
татись:

• у понеділок та п’ятницю з 9.00 до 14.00, за 
адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях,22, 3-й 
поверх, кабінет № 303.

•  у суботу та неділю з 9.00 до 13.00, за адресою: 
м. Суми, вул. Кооперативна, 1, (ТРЦ «Київ»),  2-й 
поверх.

З будь-яких питань щодо вакцинування зверта-
тися за телефоном (0542)-701-984.

При цьому при собі треба мати: паспорт, 
ідентифікаційний код, заповнену українською мо-
вою «Інформовану згоду та оцінку стану здоров’я 
особи на проведення щеплення». Необхідно знати 
П.І.Б. сімейного лікаря, з яким укладена Декларація.

До речі, 11 серпня 2021 року на засіданні 
Кабінету Міністрів України урядовці прийняли 
рішення продовжити адаптивний карантин, а та-
кож режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 
року. Таке рішення ініціювало Міністерство охоро-
ни здоров’я. Наразі епідемічна ситуація повністю 
контрольована, але фахівці починають фіксувати 
перші негативні тенденції щодо зростання кількості 
госпіталізацій і важких хворих на COVID-19.

«Кількість нових випадків захворюваності за 
останні тижні зростає, але передумов для зміни 
рівня епіднебезпеки поки немає. Закликаю всіх вак-
цинуватись і захистити себе від можливих тяжких 
наслідків коронавірусу», — заявив міністр охорони 
здоров’я Віктор Ляшко.

Для АТ «СМНВО-Інжиніринг» кадрова робота — 
це постійна діяльність, адже підприємство повсякчас 
розширює свої виробничі потужності, а отже, має по-
требу в кваліфікованих кадрах. 

Представники дирекції з персоналу підприємства 
часто представляють підприємство на різноманітних 
заходах, що їх влаштовують центри зайнятості для 
громадян, які шукають роботу. Днями на запро-
шення Сумського обласного центру зайнятості вони 
провели робочу зустріч з клієнтами центру одночас-
но в онлайн та офлайн форматі. У ході спілкування 

із зацікавленими працювати в АТ «СМНВО-
Інжиніринг», були обговорені умови працевлаштуван-
ня на підприємство, рівень заробітної плати, графік 
роботи, особливості навчання та перекваліфікації. 

Особливої уваги приділили професіям, що сто-
суються верстатної обробки: оператор верстатів з 
програмним керуванням, токар, як профільних для 
підприємства. 

З питань працевлаштування можна звертатися до 
відділу кадрів. АТ «СМНВО-Інжиніринг» запрошує 
у свій колектив всіх зацікавлених. 

Зустріч з клієнтами центру зайнятості

Шановні фрунзенці!
Прийміть найщиріші вітання і побажання з нагоди 

Дня незалежності України!
Ці роки були насиченими на події - світлі й радісні 

й такі, що вимагають терпіння й мужності, як для 
країни, так і для нашого підприємства. Але вони 
й переконали, що спільними зусиллями ми здатні 
поліпшити життя у своїй країні, додали впевненості 
від усвідомлення причетності до важливих справ, віри 
в щасливе, заможне і світле майбутнє.

Святкуючи разом з вами, бажаємо миру і злагоди, 
міцного здоров’я, гарного настрою. Нехай і надалі 
ваша праця буде плідною, приносить радість і задо-
волення, а кожен день дарує нові успіхи і перемо-
ги, нові здобутки заради слави нашого підприємства, 
нашої країни.

З повагою 
Голова профспілки «Машметал» 

Владислав Соцков 
та голова незалежної профспілки 

Валерій Шершенюк


