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машинобудівник
Заслужена нагорода

З усіма негараздами 
справимось!

Свято для всього міста

На нашому підприємстві склалась хороша 
традиція — вшановувати працівників напередодні 
професійного свята — Дня машинобудівника. 
Цьогоріч відзнаку «Почесний фрунзенець» от-
римав фрезерувальник цеху № 17 Володимир 
Іванович Денисенко. 

Коли в твоїй трудовій книжці за багато років 
значиться лише один запис — в цьому більше плюсів 
чи мінусів? Напевне, все залежить від людини. 
Працівників, які полюбляють часто міняти роботу, 
Володимир Іванович називає бігунками. І не вірить, 
що так можна стати справжнім професіоналом 
хоч в якійсь сфері. Сам він у своєму, як сам каже, 
рідному цеху працює вже 34 роки. Тут познайо-
мився зі своєю дружиною, з якою разом понад 30 
років, тут же приймав вітання від колег, коли на-
родилась донька, а потім і онуки. Тут вдоскона-
лював свою професійну майстерність, оволодівав 
суміжними спеціальностями, вчився у старших 
товаришів, знаходив справжніх друзів… Не зрадив 
і місцю свого дитинства — селу з живописними 
краєвидами — Могриці, де на нього ще чекає мама 
і куди любить приїздити, щойно випадає нагода. 

Саме тут, тоді ще зовсім юний Володя вперше 
спробував роботи з металом. Було це на шкільних 
уроках праці. І це заняття так захопило хлопця, що 
він вирішив навчатися секретів роботи з металом і 
далі. Після 8-го класу, не довго роздумуючи, пішов 
вчитися до Сумського ПТУ № 2.

За час роботи в цеху, куди він прийшов відразу 
після служби в армії, Володимир Іванович не раз 
ставав героєм газетних розповідей, визнавався кра-
щим робітником виробництва насосів для АЕН, 
його портрет заносили на Дошку пошани. І ось 
тепер він — удостоївся звання «Почесний фрун-
зенець». 

Що вимагається від фрезерувальника, аби дося-
гати таких результатів? «Відповідальне ставлення 
до роботи, точність, а нерідко й творчий підхід», — 
вважає Володимир Іванович. Йому часто доводить-
ся виготовляти нові деталі, шукати самому, як кра-
ще їх обробляти, звично освоювати й нові станки. 
Труднощі його ніколи не лякали, а найбажаніше 
задоволення — це коли вдається вирішити складне 
завдання. Має В.І. Денисенко власне клеймо, тоб-
то його роботу не перевіряє ВТК, виготовлені ним 
деталі відразу йдуть на складання. 

 Вже в останню чергу Володимир Іванович 
згадує про борги, які завинило підприємство під 
час кризи. І говорить про них неохоче. Бо вірить, 
що завод вирішить і ці проблеми і все буде добре. 
Підстави? Досвід, репутація підприємства, унікальні 
можливості.

— Бачу, що на підприємстві відродилась 
традиція, коли замовник приїздить дивитись вироб-
ництво. У нас в цеху замовники, — часті гості, — 
розповідає В.І. Денисенко. — Нещодавно відвідали 
наш цех представники Узбекистану, їх цікавила 
арматура, що в нас виготовляється, ходили, фото-
графували, ставили питання, А раз є замовники, 
буде й робота. Спільними зусиллями з усіма нега-
раздами справимось!

день машинобудівника

Закінчення на стор. 2.

Вітаємо, директоре!
18 жовтня відзначив свій День народжен-

ня Генеральний директор АТ «СМНВО-
Інжиніринг» Володимир Матвійович 
Лук’яненко. 

Цього дня вітати керівника одного з найбільших 
машинобудівних комплексів Європи приїздять 
очільники міста та області, колеги з інших 
підприємств, надходять численні вітальні листівки. 
Але чи не найголовніші вітання і слова подяки зву-
чать від рідного колективу підприємства, де Володи-
мир Матвійович працює вже понад 60 років. І те, що 
сумське об’єднання й досі входить до числа лідерів 
машинобудування — це його заслуга. Скільки недо-
спаних ночей, скільки зустрічей і перемовин йому до-
водилося проводити, щоб виводити підприємство з 
криз, знає тільки він. А про те, що всі старання не 
даремні — свідчить беззастережна довіра працівників. 
Коли об’єднання у 2018 на початку 2019 років було 
на межі банкрутства, а фахівці звільнялися, саме 
його авторитет і професійність стали тим факто-
ром, що змусив багатьох спеціалістів повернутись 
на підприємство. Нині на підприємстві справи нала-
годжуються і, за словами генерального директора, 
попереду чекає багато роботи, адже замовники по-
вертаються до нас, повертаються до якості продукції 
сумських машинобудівників, перевіреної роками, втім 
будуть і нові виклики, які ми обов’язково здолаємо.

У день народження колектив підприємства зи-
чить Володимиру Матвійовичу міцного здоров’я, сил і 
 натхнення продовжувати творити історію підприємства, 
якому цьогоріч виповнюється 125 років!

26 вересня в Україні відзначається День 
машинобудівника. Напередодні професійного 
свята, сумських машинобудівників урочисто 
вітали у Палаці культури підприємства.

З привітальним словом до них звернувся перший 
заступник Генерального директора АТ «СМНВО-
Інжиніринг» Андрій Грек, який передав слова вітання 
від генерального директора В.М. Лук’яненка.

— Наше підприємство вносить значний внесок у 
розвиток міста Суми, Сумщини та всієї України. Це 
відбувається завдяки вашій професійній праці, мої дорогі 
колеги. Завдяки вашим трудовим досягненням 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. За-
раз перед нами стоять складні завдання — відновлення 
нашого підприємства, його великого потенціалу, повер-
нення втрачених здобутків і досягнення нових. Нам з вами 
вже чимало вдалося, але не менше роботи ще попереду, 
— зазначив у вітальному слові А. Грек.

Далі він вручив відзнаки «Почесний Фрунзенець АТ 
«СМНВО-Інжиніринг» Володимиру Денисенку, фре-
зерувальнику цеху №17 та Борису Шевцову, начальни-
ку інформаційно-обчислювального центру ПЦ КІСУП.

Зі словами вітання до фрунзенців звернувся пер-
ший заступник голови Сумської обласної державної 
адміністрації Тарас Савченко. Він, зокрема, сказав, 
що працівники машинобудівної галузі роблять знач-
ний внесок у науково-технічний прогрес, інноваційний 
розвиток економіки України, а підприємства маши-
нобудування є бюджетоутворюючими в області та 
місцем роботи тисяч жителів Сумщини.

Тарас Савченко вручив Грамоти голови ОДА за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток машинобудівної 
галузі та з нагоди Дня машинобудівника Олександру 

Вихристюку, токарю цеху №2, та Олександру Торга-
шову, котельнику цеху №8. Подяки голови обласної 
держадміністрації отримали Олег Худяков, котельник 
цеху №7 та Михайло Ємельяненко, котельник цеху 
№16.

Грамотами Сумської обласної ради нагородили 
Олега Морокіна, слюсаря механоскладальних робіт 
цеху №6 та Юрія Басенка, токаря цеху №12. Под-
яками — Олексія Хантіля, електрозварника ручного 
зварювання цеху №7 та Сергія Трішканьова, слюсаря 
механоскладальних робіт цеху №7.

Сумський міський голова Олександр Лисенко, який 
теж завітав привітати сумських машинобудівників 
з їх професійним святом, зазначив, що День 
машинобудівника — це свято для всього міста, адже 
історія Сум тісно пов’язана з історією Сумського 
машинобудівного об’єднання.

— Можна впевнено сказати що Суми — це 
місто машинобудівників. Хочеться побажати всім, 
хто зараз працює у машинобудуванні й створює 

Андрій Грек
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У жовтні ювілеї відзначили:
С.О. ДОРОШЕНКО — директор з інформаційних технологій Дирекції з 
інформаційного забезпечення.
О.С. ГУТЕНКО — пультівник електроплавильної печі цеху № 1.
О.Г. СОТНИКОВ — фрезерувальник цеху № 2.
В.О. БАТРАК — токар-розточувальник цеху № 3.
В.В. ЄРМАК — токар-карусельник цеху № 4.
Л.Ф. БЕЛЕНКО — диспетчер цеху № 6.
Ю.В. ШКРУМАДА — електрозварник ручного зварювання цеху № 7.
Н.В. ЗМИСЛЯ — начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху № 7.
О.Ю. СЛІПАЧЕНКО — котельник цеху № 8.
С.В. ДУДКА — комплектувальниця цеху № 11.
М.І. ТУРУТА — токар-розточувальник цеху № 12.
О.В. ОЛЕФІРЕНКО — кранівниця цеху № 12.
Т.В. ЯКУЩЕНКО — завідувачка господарства цеху № 14.
В.Є. БІЛОКУР — електрозварник ручного зварювання цеху № 16.
В.М. ТЕНИЦЬКИЙ — нженер-технолог цеху № 24.
О.І. МАРТИНЕНКО — машиніст газотурбінних установок НВК.
О.П. ГНУТОВ — машиніст газотурбінних установок НВК.
В.І. САМОТОЙ — слюсар з КВПІА цеху № 55.
Л.П. ЧЕМАНОВА — прибиральник діл. №60.
О.Г. БЕРЕСТОВСЬКА — комірник РЕУ.
Б.Г. БОРИСЕНКО — сторож УОР.
Л.В. МЕДЕНЦЕВА — інженер відділу № 368 НТІ.
С.І. КОРЯК — технік відділу № 379 технічної документації.
В.Б. БУРЛАКА — інженер-конструктор КВ № 383.
І.І. КОСТЯН — інженер-програміст лаб. № 387 розробки і програм САУ.
І.М. ГАЙОВА — начальник відділу УБух.
Т.М. ПЛАХОТНАЯ — оператор комп’ютерного набору УГТ.
Н.В. РЕЗНІК — інженер з організації та нормуванн прапці УОПЗ.
І.В. ЄВСТРАТЕНКО — провідний інженер ДКПВ.
А.М. ЖАРИКОВА — інженер ДКППВ.
А.С. ГУЗЬ — економіст ДКППВ.
Шановні ювіляри!
Добробуту й достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та буде кращим майбуття!

З ювілеєм!

професіонали

7 жовтня — у Всесвітній 
день дій за гідну працю 
у Києві відбулася масо-
ва попереджувальна акція 
профспілок України під 
гаслом «Захистимо свої 
трудові права і свободи на 
об’єднання в профспілки. 
Здобудемо краще життя!». 

У заході взяли участь 
представники Профспілки 
працівників машинобу-
дування та металооброб-
ки України і всіх інших 
профспілок країни, за-
галом понад 10 тис. осіб. 
Профспілкові активісти 
вийшли на акцію проте-
сту, щоб продемонструвати 
владі свою рішучість захи-
стити законні права та інтереси спілчан, 
всіх людей праці.

Як повідомив голова профспілки «Маш-
метал» Владислав Соцков, під час акції 
підняли активісти таку нагальну проблему 
для галузі машинобудування як підвищення 
цін на газ. Нині промислові споживачі купу-
ють газ за ринковою ціною, яка змінюється 
щодня, в залежності від цін на біржі. За 
прогнозами, вона може сягнути 40 тис грн 
за 1000 м. куб. Це майже в 10 разів вище, 
ніж ціна на газ рік тому. Такий рівень цін 
є вбивчим для української промисловості, 
яка єдина в Європі на 100% закуповує газ 

Нищівні ціни на газ
актуально

В останній вихідний жовтня в Україні 
відзначається професійне свято водіїв — 
представників однієї з найпопулярніших і 
найпоширеніших професій — День автомобіліста 
і дорожника. 

І хоча на нашому підприємстві автотран-
спортний цех № 58 не належить до основ-
них, але без нього, без самовідданої праці 
його представників, обєднання не змогло б 
функціонувати повноцінно.

Заступник начальника цеху Олег Стовпак 
розповів, чим живе сьогодні цей підрозділ. Ав-
тотранспортний цех — це дільниці легкового 
та вантажного транспорту, будівельної техніки, 
ремонтна, диспетчерська служби… І працю-
ють вони, як один злагоджений механізм, від 
чіткості роботи якого, сумління працівників 
залежить своєчасність забезпечення потреб 
основних цехів, транспортування важливих 
вантажів, безпека людей. 

Є замовлення у підприємства, значить, 
вистачає роботи і у автомобілістів. Добре знайо-
ма водіям цеху дорога до КС «Яготин». Нещо-
давно разом з іншими цехами вони завершили 
завантаження і перевезення сюди монтажного 
крану, який вже працює на місці; часті рейси з 
доставки комплектуючих як на цей, так і на інші 
об’єкти, де задіяне підприємство.

Працюють переважно досвідчені працівники. 

Ті, хто завжди в русі 

в и с о к о т е х н о л о г і ч н у 
продукцію чи не для всіх 
сфер промисловості, 
міцного здоров’я і 
професійних злетів. А 
ми, своєю чергою, буде-
мо завжди підтримувати 
підприємство, адже ба-
чимо, що тут дбають про 
соціальну відповідальність, 
створюються нові робочі 
місця, є бажання розви-
ватися далі. А це — го-
ловне. Подібних сумсько-
му машинобудівному — у 
світі тільки п’ять заводів, 
і нам пощастило, що один 
зі світових гігантів зна-
ходиться саме в Сумах, 
— сказав Олександр Ли-
сенко. Міський голова та-
кож зазначив, що місто вже 
відчуває, що підприємство відроджується:

— Ми відчуваємо це в податках, при звіті підрозділів, які говорять 
про працевлаштування. Я був днями на вашому підприємстві, бачив 
відвантаження продукції, бачив скільки молоді у цехах, а це значить, що 
підприємство розвивається і для міста це важливо. 

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток машинобудівної галузі та з нагоди Дня 
машинобудівника грамотами Сумського міського голови нагороджено 
Олексія Лавріненка — головного інженера виробництва газоперекачу-
вальних агрегатів та компресорів, Ігоря Шалаєва котельника цеху №4 
та Миколу Сорокіна — оператора верстатів з ПК цеху №6. Подяки від 
міського голови отримали Сергій Литвиненко, слюсар механоскладаль-
них робіт цеху №12 та Юрій Ємельяненко, котельник цеху №14.

Працівники будинку культури підготували для машинобудівників 
творчі вітання, що й стали продовженням урочистого вечора.

Свято для всього міста
день машинобудівника

за поточними ринкови-
ми цінами. 

Федерація робото-
давців провела 
спеціальне опитування 
серед 100 компаній-
споживачів природного 
газу, що працюють в 20 
галузях промисловості. 
Результати виявились 
невтішними: в жовтні 
цього року через ціни 
на газ збитковими ста-
нуть 91% опитаних 
компаній. 

Неможливо бу-
дувати конкурентну 
економіку, коли ціна 
на газ для українських 
підприємств в 4-5 разів 

вища, ніж у їхніх конкурентів. Уже зараз 
українські товаровиробники вимушені реа-
гувати на стрімке зростання ціни на природ-
ний газ. Як наслідок, відбудеться наступна 
хвиля зростання цін на кінцеву продукцію 
всіх українських виробників у всіх галузях.

Вже зараз можна впевнено говорити, що, 
в разі відсутності невідкладних кроків з боку 
влади щодо стабілізації ситуації з ціною на 
природний газ для промисловості, мати-
ме місце скорочення виробництва, а в по-
дальшому можливі скорочення працівників, 
закриття підприємств і зменшення надход-
жень до бюджетів різних рівнів.

Серед них універсальний фахівець — водій 
Олександр Ігнатенко. «Людина на своєму 
місці», — кажуть у цеху про Івана Хижкового, 
який очолює дільницю легкового автотранспор-
ту. Досвіду Дмитра Москаленка вистачило б не 
на одного водія, але він вболіває за свою роботу, 
як і на початку трудового шляху. Своє значен-
ня як професіоналів усвідомлюють і працівниці 
диспетчерської служби — Ганна Лейких, Оль-
га Дубровіна, Ольга Касьяненко. Бо ж від пра-
вильно оформлених документів може залежати 
дуже багато, і тому помилки неприпустимі. 

Тож молодшим працівникам є в кого вчитись, 
з кого брати приклад. Звичайно, були часи, коли 
парк автомобілів був набагато різноманітнішим 
і чисельнішим. І людей працювало більше, знач-
но ширшим було й коло завдань. Але зараз тут, 
як і в усьому об’єднанні, за словами О.Є. Стов-
пака, відчувається пожвавлення. А невеликі па-
узи використовують, аби привести в належний 
стан техніку, полагодити, пофарбувати. 

Розклад роботи у водіїв особливий. Часті 
відрядження, ненормований робочий день. 
Без любові до своєї професії, до машин, без 
відповідальності такий фах не обирають. І 
це по-своєму щасливі люди. Тож, вітаючи 
автомобілістів із професійним святом, зичимо 
їм безпечних доріг, нових машин, гідної вина-
городи за працю і звичайного людського щастя.

Закінчення. Початок на стор. 1.

Юрій Басенко. токар цеху № 12


