
технології виготовлення даного обладнання, в тому 
числі технології зварювання і механічної обробки.

До речі, ще на початку 2000-х років Сумське 
машинобудівне об’єднання, розширюючи номенкла-
туру продукції та ринки збуту, успішно виконало 
ряд замовлень з виготовлення гідросилового облад-
нання для гідроенергетики, а також кілька позицій 
для ГЕС «Шикапа» (Ангола) і унікальне робоче ко-
лесо для найпотужнішої в Середній Азії Нурецької 
ГЕС (Таджикистан).
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машинобудівник

ГідроенерГетика

З Днем машинобудівника!

Машинобудування є однією із 
найважливіших галузей української 
промисловості, тому успіх та розвиток 
машинобудування – основа процвітання 
та добробут всієї країни. Наше 
підприємство вносить великий внесок у 
розвиток міста Суми, Сумщини та всієї 
України. Це відбувається завдяки вашій 
професійній праці, мої дорогі колеги!

Завдяки вашим трудовим досягнен-
ням нашу продукцію знають та цінують 
як в Україні, так і далеко за її межами. У 
нинішній непростій економічній ситуації 
Ви наполегливо працюєте, зберігаєте та 
примножуєте славетні трудові традиції 
машинобудівників Сумщини. Зараз 
перед нами стоять складні завдання - 
відновлення нашого підприємства, його 
великого потенціалу, повернення втра-
чених здобутків і досягнення нових. 
Нам з вами вже чимало вдалося, але не 
менше роботи ще попереду.

Вірю, що спільними зусиллями ми 
подолаємо всі труднощі. Вірю у вашу 
професійність, патріотизм, бажання 
працювати гідно й успішно вирішувати 
найскладніші завдання. Впевнений, що 
високий професіоналізм, відданість 
справі, творча енергія й надалі будуть 
супроводжувати вас у щоденній роботі. 
У день професійного свята бажаю 
міцного здоров’я, добробуту, щастя та 
миру вам і вашим родинам.

З повагою
Генеральний директор 

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

 Готовий до відвантаження перший з 
трьох замовлених статорів зі спіральною 
камерою, що використовуються у 
гідроенергетиці, над двома іншими ведуться 
роботи у цехах АТ «СМНВО-Інжиніринг».

У цеху №16 перший статор вже пройшов 
гідровипробування, пофарбований і упакований до 
відвантаження. Ведуться роботи над третім.

Другий статор переданий на механічну оброб-
ку у цех №22. За словами начальника цеху Євгенія 
Чучмана, це нове обладнання для працівників:

- Не дивлячись на те, що статорів зі спіральною 
камерою ми раніше не виготовляли, у механічній 
обробці для наших працівників  не існує складнощів. 
Наші робітники, зокрема ті, які нещодавно при-
йшли на завод, освоїли верстат 50 DVS, опанували 
професію оператора верстатів з ПУ, отримали роз-
ряди і працюють на цьому обладнанні, виконуючи 
роботи з такими громіздкими і точними деталями.

Статори зі спіральною камерою слугують для 
підведення води до напрямного апарата гідравлічної 
турбіни. Прикметно, що замовник звертався до 
кількох машинобудівних підприємств (а їх всього 
чотири на пострадянському просторі) з цим замов-
ленням, але отримував відмову через відсутність 
або технологій, або відповідного оснащення. І 
тільки сумські машинобудівники не лише взялися 
за виготовлення, а й розробили і випробували нові 

Шановні колеги, працівники  
й ветерани-фрунзенці!
Щиро вітаю вас із професійним 
святом! 

Хто, як не ми?

Механічна обробка статорів у цеху №22

В останню неділю вересня відзначається 
професійне свято – День машинобудівника. Ми 
так до нього звикли, що, здається, ця традиція 
існувала завжди. Зародилась же вона за часів Ра-
дянського Союзу. 

Історія називає дату, коли це свято відзначалось 
вперше, – 25 вересня 1966 року («Сумский маши-
ностроительный завод имени Фрунзе». Очерки. 
История фабрик и заводов. Х.: Прапор, 1972. С. 
98).

Офіційно ж воно було закріплене як свято 
робітників та інженерів машинобудівної галузі 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 жов-
тня 1980 року «Про святкові й пам’ятні дні» та 
відзначалося щороку в останню неділю вересня. 
Зараз ми святкуємо його відповідно до Указу Пре-
зидента України «Про День машинобудівника» 
від 8 вересня 1993 року.

У світі існує велика кількість професій і будь-
який рід діяльності робить свій внесок у розвиток 
суспільства і заслуговує на увагу до себе.

Професійні свята підкреслюють роль професії 
у сучасному суспільстві, стають приводом 
підсумувати зроблене, визначити шляхи розвитку, 
відзначити кращих, поспілкуватись у неформальній 
обстановці, що, звичайно ж, об’єднує і зближує 
колектив. Може тому День машинобудівника 
залишається одним з найулюбленіших, як для 
працівників нашого об’єднання, так і для партнерів 
у нашій країні і за кордоном. 

В один день з нами відзначають професійне 
свято колеги з Білорусі, Казахстану, Узбекистану. 
Тож маємо добру нагоду обмінятись привітаннями 
із партнерами з цих країн.

І, звичайно ж, найщиріші вітання працівникам 
сумським машинобудівних підприємств. Суми не 
без підстав називають містом машинобудівників, 
адже саме таким підприємствам належить основна 
частка виробничого потенціалу міста. 

Попереду в нас багато роботи. І ми віримо, 
що зможемо подолати всі перешкоди, вийдемо на 
рівень найпродуктивніших часів і перевершимо до-
сягнуте. І Суми ще довгі роки сприйматимуться 
як місто машинобудівників саме завдяки нашій 
роботі!

Відзначаємо разом
З історії свята

Робочі моменти в цехах підприємства
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безпека обладнання

2

АТ «СМНВО-Інжиніринг» – перший вітчизняний ви-
робник, що отримав міжнародні сертифікати повноти 
безпеки SIL 2 на приводи кульових кранів. 

За результатами проведення незалежної оцінки та перевірки 
рівня повноти безпеки, випущені міжнародні сертифікати 
відповідності пневмогідравлічного приводу для кранів кульових DN 
150, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400 і пневматично-
го приводу для кранів кульових DN 50, 80, 100 виробництва АТ 
«СМНВО-Інжиніринг» рівню повноти безпеки SIL2. 

Замовники сучасного складного обладнання останнім часом все 
більше уваги приділяють оцінці ризику відмов і аварій, що можуть 
призвести до збитків і втрат, викликаних простоєм та зносом устат-
кування, а також вірогідності виникнення ситуацій, що можуть не-
сти загрозу життю людей та довкіллю. Тому вимога підтвердження 
надійності до розробників і виробників продукції є досить по-
ширеною. Гарантованим способом такого доводу і є проведення 
сертифікації обладнання на відповідність одному з рівнів повноти 
безпеки SIL і надання його споживачу.

Сертифікація SIL (Safety Integrity Level) – є одним з гарантів 
безпеки використання обладнання.

Наявність такого сертифікату була однією з умов тендеру на 
закупку трубопровідної арматури для українського замовника (АТ 
«Укртрансгаз» для КС «Яготин»). Як розповідає начальник відділу 
стандартизації і сертифікації Валерій Авхутський, ця робота була 
новою навіть для досвідчених фахівців, бо включає складні стандар-
ти, нові розрахунки надійності. В ході робіт розрахунковими ме-
тодами підтверджена допустима кількість відмов при експлуатації 
приводів кранів кульових не більше ніж 1 на 1 млн годин, що 
відповідає другому рівню безпеки.

Раніше комплектовання для приводів кульових кранів об’єднання 
закуповувало в інших виробників. Зараз на підприємстві прагнуть 
виготовляти приводи та інше комплектовання максимально влас-
ними силами. Це дозволяє економити кошти, надає можливість 
створювати нові робочі місця і дає змогу виконувати замовлення 
швидше і якісніше. А наявність сертифіката SIL2 відкриває нові 
можливості – дозволить підприємству успішно конкурувати з ос-
новними постачальниками кранів кульових не тільки в Україні, а й 
у країнах Євразійського економічного союзу, знаходити замовників 
у Європі, країнах ближнього й дальнього закордоння.

Кульові крани серій DN випускаються нашим підприємством на 
базі сучасних наукоємних штампованих і зварних конструкцій з ви-
користанням зносостійких еластомірних ущільнювачів, що забезпе-
чують надійність і герметичність, і відрізняються високою якістю, 
легкістю і зручністю в обслуговуванні.

Сертифікацію SIL 2 пройдено

Чудовий художник – природа. Ще трохи, і вона 
розфарбує в яскраві осінні барви довколишній світ. А от 
про творіння своїх рук – споруди й будівлі – людина має 
подбати сама. Дощі, негода не служать їм на користь. І 
тоді за справу беруться будівельники.

Нині працівникам ремонтно-будівельної дільниці 
об’єднання роботи вистачає. Можна бачити, як поступо-
во змінюється на краще обличчя виробничих майданчиків. 
На часі – пофарбування фасадів, ремонт покрівель цехів 
та інших будівель. Майже завершені такі роботи на 
виробництві хімобладнання: в цехах № 1, 6, 12, 18, а та-
кож АТС, КС.

– Обсяг робіт великий, – розповідає начальник цеху 
№ 54 Микола Остапов, – і не все в наших можливостях 
виконати технічно. Тому залучаємо підрядні організації. 
Наприклад, для ремонту фасаду цеху №4. Частину по-
фарбувань виконуємо власними силами, роботи на висоті 
виконують інші спеціалісти. Залучаємо підрядників і для 
ремонтних робіт, які вже розпочались, на компресорному 
майданчику, виробництві АЕН.

Особлива увага перед початком зимового періоду – 
ремонту покрівель. Вже покладено 9000 м кв. руберойду. 
Одночасно наводимо порядок в побутових приміщеннях. 
Адже створення комфортних умов для роботи – у 
пріоритеті керівництва об’єднання. 

Ремонтувати приміщення, своєчасно фарбувати фасади 
необхідно. Зима не за горами. Через щілини, тріщини ми 
втрачаємо тепло. Брудний, неохайний вигляд цехів може 
відштовхнути замовників, які приїжджають до нас. Це 
розуміють керівники нашого АТ, тому кошти на ці робо-
ти виділяються. У чому ми відчуваємо потребу – так це в 
будівельниках різних спеціальностей. Нас працюють лише 
35 осіб, 28 із них – робітничих професій. А мало б бути 

Гаряча пора в будівельників

значно більше. Зараз ми працюємо над тим, як 
зацікавити хороших фахівців. Думаю, проблему 
з людським ресурсом ми також вирішимо, – го-
ворить Микола Остапов.

Фарбування фасаду цеху № 16

новини

у цехах

Суми в цифрах
Сьогодні в обласному центрі проживає 258 

тис. осіб. Середній вік населення складає 41,5 
року – повідомляє Головне управління статисти-
ки в Сумській області.

Упродовж 2020 р. у Сумах народилося 1703 
дитини, а у першому півріччі поточного року 
з’явилося на світ 730 немовлят. Наразі кожний 
шостий сумчанин – це діти у віці до 17 років. Для 
дітей у місті функціонує 44 дитячих садочки та 
43 денних загальноосвітніх навчальних заклади, 
серед яких 40 комунальних закладів, державний 
ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, а також дві приватні гімназії. Го-
сподарську діяльність у Сумах здійснюють понад 
17 тис. суб’єктів господарювання, з яких 3,2 тис. 
– це підприємства — юридичні особи, решта – 
фізичні особи-підприємці.

Активно торгуємо
Зовнішня торгівля Сумської області товарами 

у січні-липні 2021 року: експорт товарів стано-
вив 555,8 млн. дол. США, або 115% порівняно 
із січнем–липнем 2020р., імпорт – 457,3 млн 
дол., або 95,3%. Позитивне сальдо склало 98,5 
млн дол. (у січні–липні 2020р. року позитивне 
– 3,4 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту склав 1,22 (у січні-липні 2020 р. – 1,01). 
Зовнішньоторговельні операції проводились із 
партнерами зі 121 країни світу. Зазначимо, що у 
долі експорту є й частка продукції, виготовленої 
Сумськими машинобудівниками.

Працівники АТ «СМНВО-Інжиніринг» виго-
товили на дотискувальну компресорну станцію 
«Газлі» (Узбекистан) унікальний восьмиколісний 
ротор компресора до турбокомпресорного агре-
гата потужністю 25 МВт.

Обладнання, над яким довелося працюва-
ти, особливе. Необхідно було врахувати поба-
жання замовника щодо специфічних технічних 
параметрів та виконати все у стислі терміни.

Ще у 2009 році на для оснащення компресорної 
станції «Газлі» фахівці нашого підприємства 
розробили, виготовили й поставили замовнику 
турбокомпресорні агрегати потужністю 25 МВт, 
в яких був застосований інноваційний компресор 
з двома секціями в одному корпусі, що забезпе-
чило сумарний ступінь стиснення газу 9,3.

Завдяки такому рішенню, компресорна 
станція «Газлі» може працювати у двох режи-
мах: літньому (одною секцією компресора) — 
забезпечує транзит газу, при цьому виконуючи 
функції лінійної компресорної станції та зимово-
му (двома секціями компресора) – викачує паливо 
із підземних сховищ і подає його в магістральний 
газопровід. Введення в експлуатацію КС «Газлі» 
дозволило Узбекистану збільшити обсяги експор-
ту газу та стабілізувати його подачу споживачам 
у зимовий період.

Обладнання, виготовлене сумськими 
машинобудівниками, показало свою ефективність 
і надійність у роботі. Тож, узбецькі партнери для 
оновлення оснащення знову зробили замовлен-
ня в АТ «СМНВО-Інжиніринг» на виготовлення 
восьмиколісного ротора компресора турбоком-
пресорного агрегата, який забезпечить подальшу 
роботу станції у зимовому режимі. Нині ротор 
готують до відвантаження.

Перевірена якість

Роботи над восьмиколісним ротором у цеху 
№2 вів токар Олександр Вихристюк
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«Господарство» Івана Тимофійовича 
Акіншина – це чотири різьбошліфувальних 
верстати, а ще токарні та шліфувальні вер-
стати, мікроскоп і якісь пристосування, про 
які знає тільки він. І це правда - він єдиний 
різьбошліфувальник на все підприємство. 
Тобто, всі деталі й інструменти, де є 
різьблення, так чи інакше мають до нього 
стосунок.

Робота вимагає надзвичайної уваги й точності 
до сотих, чи навіть тисячних часток міліметра. Тому 
для роботи використовується мікроскоп. Працює 
Іван Тимофійович у цеху № 51 все свідоме життя – 
з 1972 року. Прийшов сюди після служби в армії. І 
коли начальник цеху Дмитро Колдовський говорить, 
що йому здається, ніби Акіншин був тут завжди, він 
недалекий від істини. Тільки уявити – в ці дні цех 
відзначає своє століття. І майже половину віку тут 
працює Іван Тимофійович. Легендарна особистість. 
Про нього розповідають майже неймовірні історії. 
Одну з них переповідає начальник цеху:

– Якось необхідно було виконати замовлення для 
ДП НВКГ «Зоря» –«Машпроект» – робили комплек-
ти метизів: гайки, болти, таке інше. Вони використо-
вуються для газотурбінного устаткування. Вимоги до 
них надто високі. Крім нашого, залучені були й інші 
цехи. Важко йшла ця робота. Щось у нас не скла-
далось із внутрішнім різьбленням, не виходило воно 
так, як треба. Ми купували інструмент – мітчики, на-
приклад, у різних виробників. Але вони не годились, 
щоб зробити все точно, якісно. За цю задачу взявся 
Акіншин. Саме мітчики, які виготовив він, і виявились 
найкращими. І у нас, зрештою, все вийшло.

Таких людей як Іван Тимофійович, за словами 
начальника цеху, знайдеться небагато. Він спокійно 
може працювати, коли це треба, й за токарним і за 
шліфувальним станком. «Не можу», «не хочу», «не 

людина і виробництво

Єдиний на все 
підприємство

знаю», «не буду» – це не про нього. На нього мож-
на покластися у найвідповідальніші моменти. Він не 
залишив робоче місце і під час кризи, коли цех фак-
тично зупинився.

– На таких людях і тримається виробництво, – 
говорить Дмитро Ігорович. – В Івана Тимофійовича 
можна багато чому навчитись. Шкода, з учнями не 
так просто. Не в повазі у молоді робітничі професії.

Сам Іван Тимофійович нічого особливого у свої 
й роботі не бачить. Просто виконує завдання якісно, 
творчо, на роботу йде з великим бажанням.

10 вересня Івану Тимофійовичу Акіншину випов-
нилось 70 років. Ми приєднуємось до поздоровлень 
ювіляру.

– Що б ви собі побажали, – запитали.
– Мабуть, тільки здоров’я, – каже він. – Все інше 

в мене є.

Робітничі професії сьогодні не входять 
до числа найпопулярніших серед молоді. 
Навіть отримавши спеціальність, юна-
ки й дівчата  часто не спішать працюва-
ти за фахом. Не престижно… Але все ж є 
приклади, коли молодий робітник залюб-
ки обирає робітничий фах, приходить на 
підприємство, яке стає для нього своїм на-
довго. А то й назавжди.

Хочеться вірити, що саме так буде і у випадку з 
18-річним електрозварником цеху №14 Максимом 
Резніченком. Хлопець нещодавно прийшов у цех 
після закінчення ДНЗ «Сумське міжрегіональне 
вище професійне училище» (ВПУ-16). Принаймні, 
він цього б хотів. І докладає всіх зусиль, щоб на-
вчитись секретів професії у своїх досвідчених 
колег. А дивлячись у його захоплені очі, бачачи 
зосередженість, я якою він вислуховує поради ко-
лег, впевненість, з якою говорить про свій вибір 
шляху, сумніви відпадають. 

– Я тут проходив практику з першого й до остан-
нього курсу, то й залишився. Мені подобається 
ця робота, колектив. Так, хтось шукає відразу 
більші гроші чи їде за кордон, але і у нас робітничі 
професії не погано оплачуються. Втім, кожному 
своє. Я знаю, що ще багато чому маю вчитися. Адже 
на практиці знання здобувати і цікавіше, і швидше 
засвоюється. Добре, що є наставники у яких можу 
тут навчитись. В планах – продовжити навчання за-

нове покоління

Молодим – дорога

Кульові крани підвищеної надійності почали ви-
пускати в АТ «СМНВО-Інжиніринг». Ця армату-
ра була розроблена на замовлення АТ «Укртран-
сгаз» згідно з договором, укладеним минулого року. 
Документація підготовлена конструкторами СКБ 
ТКМ на основі шарових кранів, що були в серійному 
виробництві. Їх підприємство випускає, починаючи з 
80-х років минулого століття.

Нині об’єднання виготовляє великий обсяг 
кульової арматури – це крани кульові ДУ 600, 800, 
1000, 1200. Вага одного крана ДУ 1200- 36 тонн. Вони 
застосовуються для газотранспортних магістралей 
України, а також ближнього й дальнього закордоння.

Основна перевага нової продукції – посилена 
надійність. Якщо ущільнення кульових кранів, що ви-
готовлялись підприємством раніше, мали подвійний 
ступінь захисту і розраховані були на 500 циклів, то 
нова розробка має потрійний захист – три ступені 
герметичності, розрахована на 5000 циклів і гарантує 
30 років роботи.

Крани вже пройшли успішне випробування.
Нове виробництво освоювалось за участі багатьох 

служб підприємства – управління головного техно-
лога, головного металурга, головного зварника та 
інших.

На виготовленні цієї продукції задіяні цехи № 6,7, 
12,16, 17.

На сьогодні наше підприємство є єдиним в Україні, 
де виготовляються кульові крани з ущільненням, що 
має потрійний захист.

Окрім кранів, у цехах об’єднання виготовляється й 
інша арматура, яку раніше закуповували за кордоном 
– це різноманітні затвори, засувки, вентилі та інші 
вироби, необхідні для комплектації обладнання, що 
випускається для газотранспортних магістралей.

Кульові крани — 
потрійний захист

новації

Життя швидкоплинне. Ми будуємо плани, 
віримо й надіємось на краще, та не все в наших 
руках.

22 серпня на 58 році перестало битися серце 
Ніни Миколаївни Коваленко, начальника зведе-
ного відділу управління бухгалтерського обліку, 
звітності та контролю.

Нетривала, але важка хвороба забрала її від 
нас. До останнього вона вірила, що одужає, бо-
ролась, як могла.

У нашій пам’яті Ніна Миколаївна назавж-
ди залишиться як прекрасний фахівець, чудова, 
щира людина, любляча мама, дружина й бабуся, 
вірна подруга.

Вона прийшла в управління молодим 
спеціалістом у 1985 році, понад 30 років очолювала 
відділ. У своїй справі завжди була відповідальна 
та розсудлива, допомогла стати справжніми 
професіоналами не одному поколінню вдячних 
учнів.

Важко змиритися з непоправною втратою.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близь-

ким. Розділяємо біль утрати та схиляємо голову 
у глибокій скорботі.

Світла пам’ять…
Колеги, працівники УБух

Пам’яті колеги

Іван Тимофійович Акіншин

Максим Резніченко зі своїм наставником Михай-
лом Васильовичем Бугаєнком

очно у вищому навчальному закладі і продовжувати 
працювати на заводі.

Начальник цеху №14 Олександр Балінський го-
ворить, що Максим наполегливий у навчанні і йому 
дійсно цікаво працювати:

– Ми у своєму  цеху, та й загалом на підприємстві 
завжди раді молоді. У нас дійсно є чудові спеціалісти, 
які можуть передати роками напрацьовані секрети 
і допоможуть оволодіти всіма тонкощами професії. 
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У вересні ювілеї відзначають:
О.М. ЛАПЕНКО — оператор верстатів з ПК цеху  
№ 2.
В.М. ШАПОВАЛ — комплектувальниця виробів та 
інструменту, цеху № 3.
А.О. ЄРМОЛЕНКО — котельник цеху № 4.
І.О. ФІДІРКО — майстер дільниці цеху № 7. 
О.М. ГОНЧАРЕНКО — електрозварник ручного зва-
рювання цеху № 8. 
М.М. БОНДАРЄВ — розмітник цеху № 11. 
О.Д. ЗОРЕНКО — розмітник цеху № 11. 
І.А. МИРСЬКИЙ — заступник начальника цеху з 
підготовки виробництва цеху № 12. 
О.Д. КОВІНЬКА — електрозварник ручного зварюван-
ня цеху № 14.
В.І. ДІГТЯР — слюсар механоскладальних робіт цеху 
№ 16. 
М.І. БОРОВИК — слюсар механоскладальних робіт 
цеху № 17.
В. І. ШЕРСТЮК — коваль на молотах і пресах цеху 
№ 19. 
Н.І. КОРОЛЬ — кранівниця НВК. 
І. Т. АКІНШИН — різьбошліфувальник цеху № 51. 
О.Т. БАЙДАК — прибиральниця службових 
приміщень, діл. №60. 
Р.В. ТВЕРЕЗОВСЬКА — пресувальник брухту та 
відходів металу, діл. № 65. 
В.В. ДЕНИСЕНКО — слюсар-ремонтник РЕУ.
Т.М. ДОЦЕНКО — кранівниця УМН СОО.
Т.О. ЗАЇКА — інженер з організації та нормування 
праці УМН СОО. 
З. І. КОВАЛЕНКО — інженер УМТЗ.
Т. І. КУЛИК — інженер з організації та нормування 
праці УОПЗ. 

Шановні ювіляри!
Нехай завжди вам всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!

З ювілеєм!

на дозвіллі усміхніться

завітайте

Донори Сумського машинобудівного 
об’єднання продовжують виконувати свою 
благородну місію – рятувати людські життя. 
У першому півріччі 2021 року на підприємстві 
проведено 12 «Днів донора». 

 – За означений період було здійснено 603 
кровоздавання з яких 394 – плазми, в загальній 
кількості 230,4 л та 209 – крові в загальній кількості 
136,1 л, – розповідає відповідальний за донорський 
рух, голова комісії профспілки акціонерного това-
риства Сергій Чирва.

Загалом за перше півріччя цього року заготовле-
но 366,5 літра компонентів крові, що в грошовому 
еквіваленті дорівнює 195 620 грн. У «Днях доно-
ра» взяв участь 151 донор – працівник об’єднання. 
Згідно з пунктами Колективного договору, кожен 
отримав матеріальну допомогу в розмірі 180 грн та 
додатковий день відпочинку.

Донорський рух діє
відповідальність

Радій тому, що бачиш сонце!
Радій тому, що ти живеш!
І бачиш стежку у віконце,
Якою зранку в світ ідеш.

Шануй і бережи природу. 
Від неї ми залежні всі.
Будь вдячним за повітря й воду.
Радій життю, радій красі.

Умій радіти кожній миті.
І навіть у найважчі дні
Не втрать надії - знайдеш вихід,
Ми в цьому світі не одні.

Якою б не була дорога,
Цінуймо кожну мить життя, 
Не перекреслити нічого.
Назад немає вороття.

Допоки сонце в небі світить,
Тримаймо радість у серцях.
Підхоплять естафету діти.
Онуки наш продовжать шлях. 

Микола Прокопович Нестеренко, 
пенсіонер УГЗ, інженер-технолог

Радій життю!

Шановні колеги!
З Днем машинобудівника вітаємо весь наш 

дружний колектив! 

Ми, як деталі величезної машини, забезпечуємо 
злагоджену і стабільну роботу. Хочемо сказати вам, 
дорогі колеги, що з кожним із вас приємно працю-
вати, всі ви — надійні, талановиті й геніальні люди, 
які придумують, розробляють та створюють своїми 
руками надійне високотехнологічне обладнання для 
багатьох галузей економіки. 

Бажаємо всьому нашому колективу подальшо-
го процвітання, професійного зростання, міцного 
здоров’я і сімейного щастя!

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

Валерій Шершенюк

Відповідно до Колективного договору, до «Бан-
ку крові» в першому півріччі 22 рази звертались 
працівники та пенсіонери підприємства, їм були 
надані безплатно препарати крові та її компонентів 
на загальну суму 53 876 грн.

Після перерви відновило свою робо-
ту кафе-бар «Уют». Тепер і сумські 
машинобудівники, і містяни та гості нашого 
славного міста мають місце, де можна смач-
но і не дорого поїсти.

Кожного дня тут пропонують на вибір завжди 
смачні перші страви, гарніри, салати, рибу, м’ясо, 
компоти, каву, чай. З меню на кожен день можна оз-
найомитися на сторіках кафе-бару у соціальних мере-
жах Фейсбук та Інстаграм. 

У чистому, світлому і зі смаком оформленому 
залі, також можна провести святкові заходи: дні на-
родження, дитячі свята, корпоративи, весілля. Зала 
розрахована на 50 посадкових місць. До послуг 
замовників – професійна звукова апаратура, що до-
поможе забезпечити якісним звуковим супроводом 
ваше свято.  Надають тут і кейтерингові послуги. Го-
тують і поминальні обіди. Колектив працює так, аби 
кожен клієнт залишився ситим і задоволеним.

Кафе «Уют» запрошує

З 1 вересня заклад працює з 10.00 до 22.00. 
Замовити зал і отримати відповіді на запитання, 

що стосуються роботи кафе-бару «Уют», можна за 
телефонами: (0542) 68-69-66, (050)-995-60-69. 

•ґ Кавуни – це ті, що п’ють каву по п’ять разів на 
день.

•ґ Найкращий друг – це кіт. Він ніколи не скаже 
«Чому ти жереш ночами?». Він буде жерти разом із 
тобою!

•ґ Якщо сім’я розпалася, то не треба винити тільки 
жінку! Винні обоє – і жінка, і теща!

•ґ Хлоп від кобіти відрізняється тим, що в нього на 
шиї краватка. А в кобіти – коралі, хата, діти, робота, 
кіт і... той хлоп у краватці.

•ґ Коли ви переходите дорогу, дивіться не тільки 
на світлофор, але і на машини, бо світлофор ще 
нікого не збивав...

•ґ Вийшов на балкон, подивився у двір, а там 
діти бігають, граються, на велосипедах катаються. 
Щасливі, їм ще комп’ютер не купили.

•ґ Як проходить тиждень: понедііііііілок ... 
вівтооооорок ... середааааааа ... четвеееееер ... 
п’ятницясуботанеділя.

•ґ Дівчата дуже добрі. Вони можуть пробачити 
хлопця, навіть якщо він ні в чому не винен.


