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машинобудівник

нове у виробництві

Рідному підприємству  
125 років!

В Україні небагато діючих великих заводів, що мо-
жуть пишатись своєю понад столітньою історією. До 
переліку підприємств, які попри все продовжують роз-
вивати промисловий та економічний потенціал, нале-
жить і наше. 

28 листопада 2021 року Сумському машино-
будівному об’єднанню виповнюється 125 років. 
Ініціатором створення анонімного товариства 
«Сумські машинобудівні майстерні» у 1896 році став 
Павло Іванович Харитоненко. 

За понад сто років його історії змінювались влада та 
країна, у світі розпочинались війни та революції, люд-
ство переживало потрясіння та доленосні відкриття, на 
зміну одним поколінням приходили інші. Трансформу-
вались назва, форма власності та структура заводу, од-
нак він завжди був і залишається бюджетоутворюючим 
для міста. Саме завдяки осередку машинобудування, 
наше невелике містечко стало обласним центром.

Повсякчас, за будь-яких обставин, підприємство 
залишалось лідером  машинобудівної галузі. 
Збільшувались обсяги виробництва, залучались 
інвестиції, розширювався асортимент продукції, і все 
це — завдяки людям, які працювали в різні часи, за 
різних умов; завдяки їх самовідданій праці та любові 
до своєї справи. Особливі слова подяки хочеться ска-
зати ветеранам-фрунзенцям.

Щиро вітаю кожного, для кого 125-річчя Сумсь-
кого машинобудівного об’єднання є визначною датою 
та приводом для гордощів.

Бажаю вам міцного здоров’я, професійних успіхів, 
щастя та добробуту. Нехай кожен новий день 

АТ «СМНВО-Інжиніринг» продовжує працювати 
над виконанням прийнятої на підприємстві програ-
ми імпортозаміщення. Відповідно до неї підприємство 
розробляє і виготовляє власні комплектуючі замість 
покупних.

Так, у рамках її реалізації розроблені й виготовлені 
блоки керування кранами. Від розробки до впровадження 
їх у виробництво пройшов лише рік. Але якій рік! Яскраво 
видно роботу багатьох підрозділів. Спочатку спеціалісти 
розробляли креслення самих блоків та складних пре-
сформ до їх комплектації. Потім інструментальному цеху 
допомагали всі виробництва виготовляти деталі. Пробува-
ли в дії прес-форми та цех 51 виконував усі доробки, щоб 
деталі відповідали вимогам документів. У цеху №7 прохо-
дили випробування, в ході яких блок керування ще удоско-
налили. Оснащення пройшло сертифікацію за різними па-
раметрами, зокрема, й за основним — вибухобезпечність. 
Наше об’єднання стало другим в Україні, що виготовляє 
подібне устаткування.

Налагоджено виготовлення власних панелей газових 
ущільнень, а також самі ущільнення. Для їх освоєння 
у цеху №12 провели цілий комплекс робіт, обладна-
ли робоче місце, підібрали інструмент, а найголовніше 
— золоті руки робітників «ловили сотки». Панелі 
призначені для забезпечення сухих газових ущільнень 
з проміжним лабіринтом. Включають обладнання для 
очищення буферного газу, запірно-регулюючу ар-
матуру, прилади для вимірювання контрольованих 
параметрів системи ущільнень. У виробництві — три 
типорозміри панелей: для консольного, сірководневого 
та пропанового ЕКА.

Вже встигли добре себе зарекомендувати у роботі 
дифузори АПО, розроблені на підприємстві. При їх 
виробництві застосовані нові технологічні рішення. 
Організовано спеціалізовану дільницю з їх виготовлен-

Відзнака «Почесний фрунзенець АТ «Сумське 
НВО- Інжиніринг» — одна з найшанованіших на на-
шому підприємстві і вручається вона дійсно заслуже-
ним працівникам. 

У день професійного свята - Для машинобудівника 
почесним фрунзенцем став Борис Олександрович 
Шевцов, начальник інформаційно-обчислювального 
центру ПЦ КІСУП.

1972 року після закінчення механіко-
математичного факультету Харківського державного 
університету ім. Каразіна він приїхав до Сум і став 
працювати інженером у новоствореному обчислю-
вальному центрі заводу. За два роки він вже керівник 
групи, пізніше начальник відділу експлуатації і з 2009 
— начальник інформаційно-обчислювального цен-
тру.

Начальник проєктного центру КІСУП, куди вхо-
дить ІОЦ, Володимир Іванович Корж розповідає:

— Борис Олександрович стояв біля витоків 
автоматизації на підприємстві, починав молодим 
спеціалістом, пройшов шлях до керівника ІОЦ, доскона-
ло знає справу. Специфіка нашої роботи така, що треба 
знати всі процеси обробки інформації, бути фахівцем. 
Борис Олександрович однаково успішно керує колекти-
вом і розбирається в технічних питаннях.

У кожного підрозділу ІОЦ свої особливості, але 
всі повинні діяти, як один злагоджений механізм, 
чітко й оперативно виконувати свої завдання.

Інформаційні технології динамічно розвивають-
ся і у світі, і на нашому підприємстві. Розробникам 
програмного забезпечення треба постійно навчатись 
і вдосконалюватись. З 70-х років минулого століття 
пройшла не одна зміна поколінь обчислювальної 
техніки і програмного забезпечення. Для цьо-
го потрібно було виконувати значний обсяг робіт 
із налаштування обладнання й адаптації наявно-
го програмного забезпечення. Але перехід на нові 
технології мав відбуватись так, щоб користувачі 
цього не помітили. І керівник мусив організувати 
роботу так, щоб чинні графіки робіт не зривались. 
Щоразу в кінці місяця, кварталу, року готуємо звіти 
стосовно багатьох напрямків роботи підприємства, з 
якими потім працюють наші структурні підрозділи, 
а також зовнішні організації. Щоб вся ця структу-
ра працювала, від керівника вимагаються неабиякі 
організаторські здібності, технічні знання, перспек-
тивне і системне мислення. Б.О. Шевцов всім цим 
володіє повною мірою.

Сам Борис Олександрович неодноразово отриму-
вав різні заохочення за роботу — подяки, грамоти, 
але найважливішою нагородою вважає ефективну 
роботу ввіреного йому підрозділу. А відзнаку Почес-
ний фрунзенець — заслугою всього колективу.

Справедливою вважають нагороду й колеги Б.О. 
Шевцова, для яких він є взірцем, прикладом відданості 
професії, зразкового сім’янина — чоловіка, батька й 
люблячого дідуся, людини, небайдужої до спорту, 
яка може долати суспільні бар’єри і досягати висо-
ких результатів (до речі — другий розряд з легкої 
атлетики) і у свої майже 73 залишатись активним, 
затребуваним, відкритим до всього нового.

Фахівець, керівник,  
людина

Заслужена нагорода

Робочі моменти в цехах підприємства

супроводжує стабільність, впевненість у майбутньо-
му, кохання та підтримка рідних.

Нехай надалі наше підприємство матиме менше 
потрясінь, а нинішній час згодом буде згадуватись як 
продуктивний та прибутковий. Принаймні, ми з вами 
задля цієї мети і працюємо.

З повагою, 
Генеральний директор

В.М. Лук’яненко

ня. Налагоджено виробництво робочих коліс АПО.
Крім того, на підприємстві виготовляють дрібніші, 

але доволі дороговарісні, коли їх експортувати, деталі: 
введення кабельні із заземленням броні кабелю, 
підшипники опорні демпферні для компресора, муф-
ти пружні, з’єднувачі трубні для монтажу імпульсних 
трубопроводів, різноманітні гайки, заглушки, тримачі, 
стяжки кабельні. Розробка і впровадження нових ком-
плектуючих за програмою імпортозаміщення продо-
вжуватиметься й наступного року.

Впровадження імпортозаміщення робить 
підприємство більш конкурентоспроможним, 
наукоємним і мобільним у плані дотримання термінів 
виконання замовлень, адже доволі часто строки по-
стачання комплектуючих сягають трьох і більше 
місяців. Серед переваг власного виробництва і ціна. 
У європейських постачальників, а саме звідти наше 
підприємство постачає комплектуючі, вона у два-
три, а за деякими позиціями і у 10 разів вища, за 
собівартість комплектуючих, що виготовляються на на-
шому підприємстві. І звичайно ж, впровадження нових 
технологій і виробництв — це ще й створення нових 
робочих місць на підприємстві.

Програма імпортозаміщення — в дії

Блоки керування кранами. Роботи в цеху № 15
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Успішна робота машинобудівного комплексу 
для виготовлення складного енерготехнологічного 
обладнання, яким є АТ «Сумське НВО», потребує 
тісної взаємодії висококваліфікованих спеціалістів 
різного профілю. Особлива роль у цьому процесі 
відведена конструкторському бюро.

Особливість процесу конструювання як просто-
го, так і найбільш складного обладнання, напри-
клад компресора, проявляється в тому, що перш 
ніж воно дійде до виготовлення, треба створити 
його «віртуальну модель» у вигляді креслень. Ці 
креслення — продукт творчої праці конструктора. 
Такий продукт має відповідати технологічним мож-
ливостям виробництва і в той же час стимулюва-
ти його технічний прогрес на основі впровадження 
новітніх досягнень науки, техніки і технології ви-
робництва. 

Розвиток конструкторського напрямку роботи в 
діяльності нашого об’єднання пов’язаний з іменами 
багатьох талановитих інженерів-конструкторів, 
які своєю працею на різних посадах у різні роки 
зробили значний внесок в створення виробів, що 
прославили об’єднання: Бородін Д.П., Биков О.К., 
Бухолдін Ю.С., Васильєв В.Д., Волошинова О.Г., 
Гончаренко В.С., Гузик М.В., Дьяченко О.М.,  
Закс Ю.І, Клісенко В.П., Ковпак В.Б.,  
Комлик Ю.П., Корольов В.С., Мазух В.О., Ми-
ронов М.М., Нікітін І.І., Попов Б.В., Романен-
ко Л.А., Самодай М.М., Сергєєв С.П., Семенен-
ко І.В., Симоновський І.В., Скрипченко М.М.,  
Сухіненко В.Є., Трахтенберг Б.Л., Харченко І.Ф.

Найбільші досягнення об’єднання здобу-
ло в галузі компресоробудування, з виготов-
ленням поршневих, відцентрових, ротаційних, 
водокільцевих та інших типів компресорів. Ще в 
30-ті роки минулого століття вперше в СРСР були 
створені потужні поршневі компресори для синте-
зу аміаку кінцевим тиском 300 і 850 атм. У 1960 
р. вперше був створений опозитний компресор для 
стиснення повітря кінцевим тиском 200 атм. У по-
дальшому був розроблений і освоєний параметрич-
ний ряд потужних поршневих машин. Довгий час 
ми були монопольним постачальником цього виду 

Розвиток конструкторських робіт в об’єднанні

Спогади

обладнання в машинобудуванні колишнього СРСР.
Видатним досягненням вітчизняного машинобуду-

вання були розробка і освоєння виробництва поршне-
вих компресорів для технологічних ліній виробництва 
поліетилену високого тиску (2500 атм). 

Яскрава сторінка нашої історії пов’язана з роз-
робкою і освоєнням виробництва комплектних 
технологічних ліній, зокрема, для газорозділення і 
вилучення рідкісних газів із природного газу – ета-
ну, етилену, пропілену і їх переробки в хімічній та 
нафтохімічній промисловості. Для виробництва 
слабкої азотної кислоти при випуску мінеральних 
добрив було виготовлено 100 комплектів таких ліній 
(головний конструктор проєкту ліній Мазух В.О., 
головні конструктори обладнання Семененко І.В., Гу-
зик М.В.).

Створення обладнання для технологічних ліній 
підготувало всі виробництва в об’єднанні для освоєння 
і поставки блоково-комплектних компресорних 
агрегатів, установок і навіть станцій для нафтогазової 
промисловості та автомобільного транспорту, що 
розпочалося в другій половині 70-х років.

Створення Сумського машинобудівного науко-
во-виробничого об’єднання ім. М.В. Фрунзе у 1985р. 
дало значний поштовх до подальшого розвитку ком-

пресоробудування. Як приклад, слід відзначити ро-
боти зі створення і впровадження в експлуатацію 
компресорної установки УКСП-16/500 для реалізації 
«сайклінг»-процесу при експлуатації газоконденсат-
них родовищ. Очолював ці роботи заступник дирек-
тора з наукової роботи ВНДІкомпресормаш, Гене-
ральний конструктор відділення турбокомпресорних 
машин, к.т.н. Сухіненко В.Є. Слід відзначити, що уста-
новка – це унікальна розробка світового рівня. Таке 
обладнання створюється тільки в 6 країнах світу.

У 1997р на основі відділення турбокомпресорних 
машин і відділу головного конструктора поршневих 
машин було створено СКБ турбокомпресорних ма-
шин (ТКМ). Керівниками СКБ ТКМ в різні періоди 
діяльності були Клісенко В.П., Бухолдін Ю.С., Коро-
льов В.С., Смірнов А.В.

Працівники СКБ ТКМ виконали значний обсяг 
робіт з проєктування компресорних агрегатів, уста-
новок і станцій різного призначення для газової 
і нафтової промисловості України, Росії, Ірану, 
Туркменістану та Узбекистану. В його складі був 
сформований проєктно-технологічний відділ, створені 
науково-технічні основи для розробки на основі ком-
пресорного обладнання та радіальних турбін ком-
плектних виробів енерготехнологічного призначення 
для газової і нафтової промисловості та енергетики 
— лінійних і дотискувальних компресорних станцій, 
обладнання підземних сховищ газу, його переробки, 
а також енергетичних установок.

У 2011 р. на основі СКБ ТКМ і СКБ хімічного 
обладнання було створено єдине СКБ (гене-
ральний конструктор — начальник СКБ, к.т.н.  
Смірнов А.В.). І в наші часи цей конструкторський ко-
лектив під керівництвом генерального конструктора-
начальника СКБ Паненка В.Г., головних конструкторів 
Ушакова С.М., Середи М.О., Доценка Д.В.,  
Вернидуба С.І. та Василенка О.І., заступника на-
чальника СКБ з експериментальних досліджень 
Меші Є.М. успішно виконує всі науково-технічні і 
виробничі завдання, пов’язанні з розробкою, виго-
товленням та впровадженням виробів АТ «Сумське 
машинобудівне НВО — Інжиніринг», яке в ці дні 
святкує 125 років своєї діяльності.

Генеральний конструктор — начальник СКБ  
В. Г. Паненко проводить робочу нараду

Наше підприємство у різні роки переживало різні 
процеси. В учасників тих подій збереглось чимало 
спогадів. Всі вони цінні, адже за кожним успіхом, а 
то й невдачею стоїть досвід, з якого немов із цегли-
нок складається підмурівок виробництва.

70 років тому, у 1951 році, зайшов на прохідну 
заводу молодий ветеран Генадій Гажиєнко, якому на 
той час було неповних 25 років, а у серпні цього 
року виповнилося 95.

— Я прийшов повний сил, енергії і бажання пра-
цювати на машинобудівному заводі. Мене, оскільки 
мав освіту, відправили в перший механічний цех, 
який на той час був основою заводу. Його першим 
почали відновлювати. Коли я прийшов, у цеху про-
довжувались ремонтні роботи, зокрема, робили дах, 
хоча ферми вже були. Були встановлені станки: 
карусельні, стругальні, розточні. Пам’ятаю, що тоді 
цехи № 5, 7 працювали, частково відновив роботу 
цех № 4, — пригадує Геннадій Семенович.

За словами ветерана, трудилися тоді з ентузіазмом, 
адже люди хотіли якомога швидше відновити все, що 
було зруйноване в роки війни. 

— У той час у країні особливо активно поча-
ли відновлюватись і розбудовуватись підприємства 
хімічної промисловості. Тож ми виготовляли багато 
обладнання для виробництва аміаку, мінеральних до-
брив. Можна сказати, що чи не всі нові підприємства 
з виробництва мінеральних добрив, спирту, кау-
чуку, пластмас на теренах країн колишнього Ра-

дянського Союзу, та й багатьох країн Європи, були 
оснащені обладнанням, виготовленим на сумському 
машинобудівному, — розповідає Геннадій Гажиєнко.

Паралельно з випуском продукції для хімічного 
апаратобудування, на перший план виходить випуск 
доволі необхідного у той час обладнання — важких 
компресорів великої  продуктивності і високого тиску. 
Для їх виготовлення підприємство освоїло технологію 
відливки крупногабаритних деталей, зокрема таких, як 
циліндр  першого ступеня компресора вагою 28 тонн. 
У 1952 році на підприємстві виготовили потужний 
компресор ІГ — 266/320 продуктивністю 16 000 мі/год, 
який став основою у всіх тоді створюваних виробницт-
вах азотних мінеральних добрив. Були часи, коли на 
складанні одночасно стояло два-три компресори. 

Саме у 50-ті роки завод надав значну допомо-
гу у становленні та розвитку азотно-тукових та 
нафтохімічних виробництв Болгарії, Румунії, Польщі, 
Китаю, коксохімічних виробництв у Індії, Кореї, 
В’єтнамі, хімічної промисловості у Чехословаччині, 
НДР, Угорщині, Румунії.

— Наше обладнання користувалось попитом. Ми 
тоді паралельно вчили географію, адже відстежували, 
куди йде наша продукція, — посміхається Геннадій 
Семенович. І додає, що йому завжди було цікаво пра-
цювати в об’єднанні, адже тут завжди йшли в ногу з 
часом, а це стимулює до розвитку. 

Завод поступово розбудовувався, з’являлись нові ви-
робництва, освоювався випуск нового обладнання. По-

ступово йшов щаблями кар’єрного росту і Геннадій 
Гажиєнко: від робітника — до начальника цеху, а далі — 
директора компресорного заводу. Віддавши 55 років свого 
життя підприємству, пішов на відпочинок. Його справу 
продовжили двоє синів, підросли й четверо онуків. І мож-
ливо хтось із шести правнуків теж прийде на завод. 

Геннадій Гажиєнко завжди був і залишається  ак-
тивним членом ветеранської організації підприємства. 
Його оптимізму і почуттю гумору можна тільки по-
доброму позаздрити. Він жваво цікавиться справами 
на підприємстві, вболіває за його долю і щиро вірить, 
що слава Сумського машинобудівного об’єднання буде 
тільки рости і примножуватись, принаймні він цього 
щиро бажає 125-річному ювіляру.

Геннадій Гажиєнко: 
«Ми вчили географію  
за поставками продукції»
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30-ті роки минулого століття. У країні при-
йнято програму розвитку важкої індустрії. 

Сумський машинобудівний завод бере курс на 
технічне переоснащення виробництва і впровад-
ження нових технологічних процесів. А оскільки 
в цей час закладається фундамент нової галузі – 
хімічного машинобудування, підприємство починає 
спеціалізуватись як завод хімічного й нафтового ма-
шинобудування. Конструктори починають розробку 
нових видів обладнання, необхідних для нової галузі.  
Запускаються нові виробничі потужності – насосно-
компресорний, інструментальний і ливарний цехи. 

У 1933 році підприємством випущений  перший над-
потужний компресор продуктивністю 10000 м3/год на 
тиск 300 атмосфер для Березниківського хімкомбінату. 
Вперше в СРСР було створено вітчизняний компресор 
такої потужності і високого тиску! Подібні агрегати 
на той час виготовляла лише німецька фірма «Ерхард-
Земмер». 

 Заслуги сумчан були високо оцінені. Секретар 
ЦК КП(б) України П.П. Постишев писав наркому 
важкої промисловості Серго Орджонікідзе: «Цей 
завод за 1933 рік дав країні перший надпотужний 
компресор продуктивністю 10 тисяч кубометрів газу 
на годину, не кажучи вже про те, що ними також 
освоєно й виготовлено для Березників два цирку-
лярних насоси. Як відомо, це складне обладнання до 
цього часу було імпортним і, таким чином, завод ім. 
М.В. Фрунзе перший в Союзі заклав основу для ви-
робництва високоякісного обладнання для хімічної 
промисловості (азоту)».

Освоєння нової продукції тривало. У 1933-1937 ро-
ках було освоєно випуск десяти видів нової техніки. 
Це надпотужнні газові компресори, циркулярні на-
соси, центрифуги, колонна апаратура тощо. Основні 
фонди підприємства за ці роки збільшилися більш як 
у п’ять разів.

 І це був лише початок. Історія компресоробу-
дування на підприємстві включає чимало прикладів 
успіху  заводчан. 

минувшина і Сьогодення

«Цей завод дав країні перший 
надпотужний компресор...»

 У 1952 році тут випускають потужний компре-
сор, продуктивністю 16000 м куб. на годину. Ця ма-
шина стала основною для всіх виробництв азотних 
мінеральних добрив, що створювались. Цей  складний 
крупнотонажний агрегат  транспортували замовни-
ку більш ніж на 20 залізничних платформах. Перші 
такі компресори були поставлені на Сєвєродонецький 
хімкомбінат, а також в Китай і Болгарію. Всього за 
перші 15 років їх було випущено 120 одиниць.

Компресори, розроблені і виготовлені сумськими 
машинобудівниками і нині успішно працюють у бага-
тьох куточках світу. Підприємство випускає різні їх 
типи для всіляких галузей. 

Висока надійність і довговічність, простота 
управління і обслуговування всіх систем роблять їх 
незамінними при роботі в  найскладніших умовах.

АТ «СМНВО-Інжиніринг» залишається єдиним у 
країні підприємством, яке виготовляє важке компре-
сорне обладнання.

Сумське машинобудівне об’єднання відзначає 125 
років із дня свого заснування.

Ми з вами маємо честь належати до великої 
спільноти машинобудівників, бо саме машинобу-
дуванню належить провідна роль у забезпеченні 
розвитку економіки регіону, країни; бути причет-
ними до славетної історії одного з найпотужніших 
підприємств галузі.

Вся його історія – це історія пошуку і реалізації 
сміливих ідей, досягнень всупереч обставинам, це 
свідчення фанатичної відданості професії тисяч лю-
дей, взаємопідтримки й витримки, віри в успіх незва-
жаючи ні на що. 

Приклад попередніх поколінь, усвідомлення 
значущості справи, якій присвятили життя, дає нам 
сили і впевненості в завтрашньому дні. 

Щиро вітаємо весь наш колектив з ювілеєм 
підприємства! Тепла і затишку вашим родинам, 
шановні заводчани, міцного здоров’я й достатку.

З повагою і найкращими побажаннями го-
лови профспілок АТ – Владислав Соцков та 

Валерій Шершенюк

Дорогі друзі, колеги!
вітання

Директор виробництва ГПА і компресорів В. В. Не-
гребецький, його заступники та начальники цехів 

З ювілеєм!

У листопаді ювілеї  
відзначають:

О.П. ЛОГВИН –токар-карусельник цеху № 2.
С.В. СТАНЧЕНКО –котельник цеху № 7.
О.А. ІВАЩЕНКО – слюсар механоскладальних 
робіт цеху № 7. 
О.М. СИВОВОЛ –токар-розточник цеху № 7. 
Л.М. КОРОЛЬ – комірниця цеху № 7. 
О.Л. ДЕМИДЕНКО –заступник начальника цеху 
№ 8. 
І.І. ЄФИМЕНКО –оператор верстатів з ПУ цеху 
№ 12. 
А.М. БЕСІДОВСЬКА – токар цеху № 20. 
С.В. МЯГКИХ – котельник цеху № 24. 
М.М. КОБИЛЬЧЕНКО – завідувачка господар-
ством цеху № 32.  
А.М. РУДЕНКО – слюсар-електромонтажник 
цеху № 32.
І.Р. ШУЛЬЖЕНКО – старший інспектор АВ. 
Г.О. ГОЛІЦИН – електромонтер РЕУ.
В.М. ФАК – токар РЕУ.
Ю.М. ІЩЕНКО – обмотувач елементів електрич-
них машин РЕУ.
А.Г. ГОРЯН – провідний спеціаліст ІТЦ.
М.В. СИЧКІН – сторож УОР.
П.М. ТИХОБАЄВ – охоронець УОР.
В.О. НАЛИВАЙКО – охоронець УОР.
І.Л. СЕРДЮК – технік-конструктор відділу  
№ 379.
Г.Г. ГРИЩЕНКО – інженер відділу № 379.
Г.М. КОРЯКІНА – провідний інженер-конструктор 
КВ № 386.
М.Д. ЧАЛИЙ – директор Палацу культури.
С.В.ЗАВАЛЬНА – апаратниця хімводоочищення 
ДКППВ.

Шановні ювіляри!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії й думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,
А щедра доля усміхалась щораз.

У переліку продукції, що виготовляється в 
АТ «СМНВО-Інжиніринг» особливе місце на-
лежить насосному обладнанню. Споживачам 
пропонується великий асортимент, що має по-
пит і знаходить широке застосування.

Історія випуску насосів налічує майже 120 років. 
Перші водяні насоси для цукрових заводів були 
виготовлені в 1902 році. У 30-ті роки минулого 
століття підприємство освоїло випуск водокільцевих 
вакуумних насосів, у 40-х — вакуумних ротаційно-
пластинчатих, у 60-х — спеціальних хімічних насосів з 
титану, у 80-х — нові види насосного обладнання для 
нафтової, хімічної та інших галузей промисловості.

З 1980 року починається випуск багатосекційних 
відцентрових насосів. Понад 10000 таких агрегатів 
нині працюють у нафтовій промисловості багатьох 
країн світу— в республіках колишнього СРСР, а та-
кож в Ірані, Сирії, Пакистані, Аргентині.

Після приєднання заводу атомного енергетичного насо-
собудування в 1980 році розгортаються роботи з освоєння 
виробництва нового насосного обладнання для АЕС. У 
складних агрегатах втілювались передові конструктивні 
рішення. У короткий термін було розроблено 14 наймену-
вань насосів для всіх енергоблоків АЕС, що будувались на 
той час в країні. Цехи облаштовувались найновішим об-
ладнанням, стендами для натурних випробувань. Насоси 
проходили випробування за всіма параметрами, включно 
до імітації аварійних ситуацій.

Колектив об’єднання виконав всі зобов’язання щодо 
укомплектування Південно-Української, Запорізької, 
Рівненської, Хмельницької, Чорнобильської АЕС, а 

також АЕС Росії, Литви, Вірменії, а також для АЕС 
Фінляндії, Куби, Болгарії, Угорщини, НДР, Чехосло-
ваччини, Китаю і Пакистану.

Виробництво насосів здійснюється у 
спеціалізованих цехах відповідно до Правил і норм 
з техніки безпеки в атомній енергетиці, прохо-
дить жорсткий контроль. Конструктори об’єднання 
постійно вдосконалюють існуючі і розробляють нові 
види насосів. Сьогодні насосне обладнання з мар-
кою FRUNZE можна зустріти практично в усіх га-
лузях промисловості — в хімічній і металургійній, 
в целюлозно-паперовій і харчовій, промислово-
му й комунальному водозабезпеченні, в медицині і 
сільському господарстві тощо.

Насоси з маркою FRUNZE

Директор виробництва АЕН П. І. П’ятаченко, його 
заступник і начальники цехів 

— Лікарю, а який ідеальний зріст при моїй 
вазі?

— Чотири метри.
* * *

Купила заспокійливий чай, а мене дратує його 
запах і смак!!!

* * *
— Скажіть, що вас змушує напиватись 

щоп’ятниці?
— Нічого не змушує. Я доброволець.

* * *
У житті головне не лінуватися. Захотів поспа-

ти? Поспи. 

усміхніться
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Виробництво обладнання для хімічних вироб-
ництв – один з найважливіших напрямків діяльності 
АТ «СМНВО-Інжиніринг». За свою історію 
підприємство накопичило великий досвід його роз-
робки й виготовлення. Майже на всіх хімзаводах 
колишнього СРСР експлуатується обладнання, ви-
готовлене в Сумах.  

Чи не найінтенсивнішим  за всю історію заводу 
ріст номенклатури й обсягів випуску цієї продукції 
був у 1960-х-70-х роках.  У 1965 році на базі існуючих 
конструкторських служб створюється  спеціальне 
конструкторське бюро, робота якого значно при-
скорила розвиток і вдосконалення обладнання — 
центрифуг, насосів, теплообмінної й ємнісної апара-
тури, комплектних технологічних ліній. 

 Великий попит у споживачів був і залишається 
на центрифуги, виготовлені на нашому підприємстві. 
Випускати їх на заводі почали ще в 1900 році за 
бельгійськими ліцензіями. Тоді вони були простими 
за конструкцією. З часом вона вдосконалювалась, 

виробництва

Заготівельне виробництво... Саме з нього й 
починається підприємство. Від самого створення 
Бельгійського акціонерного товариства «Сумські 
машинобудівні майстерні (анонімне товариство)» у 
1896 році серед цехів, побудованих першими, були 
ливарний та ковальський.  Після непростих для 
підприємства 1917—1919 років комісія, яка обсте-
жувала його стан, дійшла невтішного висновку: за-
вод у стані повного паралічу — втрачено верстати, 
інструменти, запаси металу. А вже на початку 1920 
року місцева влада взялася за відновлення потужно-
стей підприємства. Почали з ковальського цеху. 

У 30-х роках минулого столітня виробництво на-
рощувалось. Було введено в експлуатацію ряд но-
вих цехів, серед яких і чавуно-ливарний. У 1933 році 
вперше в СРСР сумські машинобудівники виготовили 
великогабаритне обладнання, — потужний компре-
сор для Березниківського хімкомбінату. Один махо-
вик якого важив 22 тонни, а для його виготовлення 

Були і лишаємося першими

Забезпечуємо хімвиробництва
модернізувалась. І, зрештою, були створені майже 
всі види центрифуг, що існують у світовій практиці. 
На їх виготовленні були задіяні цехи № 5, 6, 7, 9. А 
з веденням в дію цеху №12 у 1973 році для них було 
виділено спеціалізовану дільницю, оснащену сучас-
ним обладнанням, з’явились стенди для робочих ви-
пробувань.

Підприємство постійно освоює нові види цен-
трифуг, які знайшли своє застосування в цукровій 
промисловості, у виробництві мінеральних добрив, 
коксохімічній промисловості. До кінця 80-х років 
виробництво центрифуг для цукрової промисловості 
сягало 300 одиниць на рік. Спеціалізувався на їх 
випуску цех №7. У 1971 році Державною комісією 
перший на заводі Знак якості було присвоєно 
вдосконаленій центрифузі ОГШ-321 К-5.

Нині в цехах виробництва виготовляють-
ся: ємності, колони, реактори, теплообмінники, 
випарні апарати, насоси та компресори, центрифу-
ги і сепаратори для різних галузей промисловості 

з нержавіючих і вуглецевих сталей, титанових 
сплавів, хастеллоя, цирконію та інших матеріалів. 
Ззараз постійно освоюєтся випуск обладнання за 
програмою імпортозаміщення. 

потрібно було відлити 1800 пудів чавуну (29,5 тонн).
Після розрухи, яку по собі залишила на 

підприємстві Друга світова війна, відновлення поча-

лось з ливарного цеху. Тоді, взимку 1943 року ча-
вун виготовляли у ливарному цеху, який навіть не 
встигли відновити. Його південний проліт обнесли 
хмизом, щоб хоч якось вберегтися від морозів. І 
працювали…

У післявоєнний час підприємство поступово і 
постійно розширювало свої виробничі потужності, 
оновлювало обладнання, освоювало випуск нової 
продукції. А сучасне заготівельне виробницт-
во завжди було його серцем. Та у 2018 році це 
серце мало не зупинилось. Під час кризи, в яку 
загнало підприємство попереднє керівництво, ко-
вальський та ливарний цехи були зупинені. І чер-
гове відродження підприємства почалось саме з 
їх відновлення. Сьогодні заготівельне виробницт-
во задає ритм роботи всьому об’єднанню, а гаря-
че дихання його цехів, звичний і такий приємний 
робочий шум — свідчення того, що підприємство 
працює.

Директор виробництва хімобладнання О. М. Ту-
ренко, головний інженер та начальники цехів

Директор заготівельного виробництва В. Г. Один-
цов, головний інженер та начальники цехів


