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машинобудівник

ювілей підприємства

Закінчення на стор. 2.

З Новим 2022 роком!
Щиро вітаю вас із прийдешнім Новим 2022 роком!
Рік, що минає для нашого підприємства був осо-

бливим — ювілейним. Ми з вами мали добру на-
году пригадати найважливіші віхи його 125-річної 
історії, згадати людей, які своєю самовідданою пра-
цею вивели завод у лідери машинобудівної галузі 
країни. Це тисячі працівників різних поколінь, які 
вірили в майбутнє рідного підприємства, брали на 
себе відповідальність за рішення найскладніших для 
економіки країни завдань, гідно витримували ви-
пробування й виклики, спільними зусиллями долали 
найскладніші перешкоди, які траплялись на шляху. І 
ми є продовжувачами їх справи.

Сьогодні ми можемо констатувати — об’єднання впев-
нено набирає обертів. У нас великі задуми на 2022-24 роки. 
Ми плануємо довести обсяги виробництва до 4-5,4 млрд 
гривень на рік. Досягти мети допоможе реконструкція 
та технічне переоснащення виробництва. Серед голов-
них завдань — виконання програми імпортозаміщення. 
З’являться нові робочі місця — плануємо працевлаш-
тувати 3-4 тисячі осіб. Висока кваліфікація спеціалістів 
об’єднання, репутація надійного партнера гарантують 
нам співробітництво й підтримку оператора ГТС України, 
інших провідних компаній, які сприятимуть поповненню 
портфеля наших замовлень, стабільній роботі всіх струк-
тур об’єднання.

У переддень новорічних свят я хочу подякувати 
всім вам за вашу працю і побажати, щоб усі наші 
плани успішно реалізувались. Нехай в кожній родині 
буде тепло і затишно, по справжньому святково й 
радісно. Здоров’я, щастя, святкового настрою вам і 
вашим близьким!

Сумське машинобудівне об’єднання відзначило 
ювілей. 28 листопада — у день 125-річчя підприємства, 
не дивлячись на вихідний день, на центральній прохідній 
було людно. Колеги і партнери, представники влади 
йшли засвідчити свою повагу та привітати колектив 
підприємства-ювіляра в особі генерального директора 
Володимира Лук’яненка.

Напередодні святкових заходів гендиректор провів 
цілий ряд робочих зустрічей, адже ювілей це привід 
не тільки для свята, а й нагадати про об’єднання, за-
просити в гості. Для колег і партнерів, які виявили ба-
жання, були проведені екскурсії цехами підприємства, 
під час яких вони пересвідчились, що воно працює і 
готове виконувати будь-які найскладніші замовлен-
ня. Серед гостей були представники підприємств, з 
якими ми успішно і давно співпрацюємо: Новокра-
маторського машинобудівного заводу, ТОВ «Зоря»-
«Машпроект», КБ «Південне», АТ «Насосенерго-
маш», «Нікмас», ТОВ «Оператор ГТС України» в 
особі його генерального директора Сергія Макогона, 
а також народні депутати, зокрема, Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань енергетики та жит-
лово-комунальних послуг Андрій Герус, представ-
ники місцевої влади та бізнесу, навчальних закладів. 
Візитери запевнили, що раді співпрацювати із Сумсь-
ким машинобудівним об’єднанням і вбачають у ньому 
надійного партнера.

Самі ж урочистості відбулись у Палаці культу-
ри підприємства з дотриманням карантинних обме-
жень. Тут були представники цехів і відділів, служб 
підприємства. Були запрошені й ветерани — фрунзенці, 
хто вже давно на заслуженому відпочинку.

Не приховував свого святкового настрою ветеран 
виробництва Борис Кобзар, 50 років життя якого 
пов’язані із заводом 

Головні на підприємстві — люди, 
спеціалісти своєї справи, які своїм що-
денним трудом возвеличують його. Саме 
такий меседж ліг в основу святкування 
125-річчя Сумського машинобудівного на-
уково-виробничого об’єднання. 

А підтвердженням тому — кількість відзначених 
різними нагородами працівників. Серед них і Ми-
кола Вікторович Титаренко, токар 5-го розряду 
цеху №2. Під час ювілейних урочистостей він з рук 
генерального директора В. М. Лук’яненка отримав 
відзнаку «Почесний Фрунзенець».

Розповідаючи про свою роботу, Микола 
Вікторович почав зі згадки про тих, з ким працює 
пліч-о-пліч вже багато років. Це його надійні ко-
леги — токарі В.В. Лаврик, О.І. Панченко та інші. 
Назвав і людину, від якої, на його думку, значною 
мірою залежить успіх, хто організовує діяльність 
цеху, згуртовує колектив і кому люди довіряють, 
— це начальниця дільниці Наталія Павлівна Ки-
силенко. З вдячністю згадав і вчителів – тих, хто 
давав перші уроки майстерності, відповідальності, 
ставлення до праці: майстра учнівського цеху, який 
навчив азам професії, начальника дільниці І.В. Лит-
виненка, тодішнього начальника цеху, а пізніше го-
ловного інженера Є. Д. Рогового.

Вплинули на вибір шляху й батьки. Мама трива-
лий час працювала в СКБ ТКМ. Повага до робітничих 
професій формувалась і під впливом батька — столя-
ра за фахом. Тож на завод Микола Титаренко при-
йшов відразу після школи в 1980 році. Потім служба 
в армії, повернення, створення власної сім’ї, пошук 
себе. І з 1996 року й по сьогоднішній день – Микола 
Вікторович в цеху № 2. Зараз він токар 5 розряду, 
в якого вчаться молодші робітники, до кого зверта-
ються за порадою. 

Стати хорошим токарем, за словами Миколи 
Вікторовича, не складно, коли тобі подобається те, 
що ти робиш, коли хочеш вдосконалювати свою 
майстерність, вболіваєш за своє підприємство і 
прагнеш робити свою справу якнайкраще.

— Професія токаря багатопланова. Треба 
володіти вмінням фрезерувальника і свердлуваль-
ника, розбиратися в технологічних процесах і ще 
багато чого, — розмірковує М. Титаренко. — Ми 
виконуємо замовлення різних цехів: № 3, 14, 17…. 
Виготовляємо деталі для насосів, кульових кранів 
тощо. Не в кожного, хто тільки починає працюва-
ти, все виходить відразу. Треба час, досвід і велике 
бажання. Скажу чесно, я ніколи не пошкодував, що 
обрав для себе цю професію в далекому 1980-му 
році і що ось уже 25 років безперервно працюю на 
найпотужнішому машинобудівному підприємстві. 

Нагороджений не приховує, що для нього ве-
лика честь отримати високу оцінку своєї праці 
—  звання «Почесний фрунзенець» — саме в день 
ювілею підприємства, якому віддав значну частину 
свого життя.

Токар — професія  
багатопланова

Заслужена нагорода

Під час нагородження

З Новим роком і Різдвом Христовим!
З найкращими побажаннями 

Генеральний директор 
В.М. Лук’яненко

— У 1958 році прийшов учнем електрика, отримав 
освіту, останні роки очолював центральну заводсь-
ку лабораторію. З перших днів роботи підприємства, 
тут ковалем працював мій дідусь. Батько пропра-
цював 50 років, — розповідає Борис Тимофійович. 
— Нерідко доводилось бувати за кордоном, і скрізь, 
як він пригадує, згадка про завод та його керівника  
В.М. Лук’яненка викликала захоплення і повагу. 

Урочистості почались із перегляду фільму «FRUNZE: 
перезавантаження», підготовленого студією «11 по-
верх» СумДУ. У 20-хвилинній розповіді — 125-річна 
історія заводу, від часу створення до сьогоднішнього 
дня. Про плани щодо розвитку об’єднання і у фільмі, 
і зі сцени говорить його генеральний директор  
В.М. Лук’яненко, наголошуючи, що підприємство про-
довжить активно розвиватись, освоювати і нові види 
продукції, і нові ринки збуту, адже має для цього 
все необхідне і, перш за все, людський ресурс. Саме 
працівникам підприємства, завдяки самовідданості 
яких та любові до своєї справи, підприємство в усі часи 

Відсвяткували...

Навіть ювілей підприємства — привід для ділової 
зустрічі

Дорогі друзі, колеги, шановні ветерани-
фрунзенці!
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фотофакт

Ювілей — не тільки свято. Робочий візит А. Ге-
руса та С. Макогона до машинобудівників

У цеху №3 виготовляють колінвали поршневих компресорів для ТОВ 
«Азбохім» та ТОВ «Нафтан». За допомогою саме цієї деталі обертальний 
рух вала перетворюється у зворотно-поступальний рух поршнів. Ось чому 
вона є ключовим вузлом системи. Нині подібні деталі виробляють лише деякі 
підприємства в Україні. Наше серед них. 

У цеху №12 виготовили чотири одиниці відцентрових компресорів кон-

розвивалось та збільшувало обсяги виробництва та 
залишалось потужним машинобудівним комплексом, 
подякував В.М. Лук’яненко.

З нагоди ювілею, а також за багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм, значний особи-
стий внесок у розвиток підприємства, гендиректор 
привітав з присвоєнням звання «Почесний Фрунзе-
нець» директора виробництва хімічного обладнан-
ня Олександра Туренка та токаря 5-го розряду цеху  
№ 2 Миколу Титаренка.

Про свою готовність підтримувати і допомагати 
об’єднанню у вирішенні складних питань говори-
ли представники влади, зокрема народний депутат 
України Михайло Ананченко. 

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, який 
свій трудовий шлях розпочинав саме на нашому 
підприємстві, зазначив, що в регіоні ведеться робо-
та зі створення машинобудівного кластеру.

— Працюємо з вітчизняними підприємствами, ди-
пломатичними структурами аби вся машинобудівна 
галузь регіону була з замовленнями, люди мали ро-
боту й гідну зарплату. Не можна втратити вироб-
ництво, що створює унікальний продукт, — сказав 
він. 

Д. Живицький нагородив Почесними грамота-
ми голови ОДА Віктора Пирогова, заступника го-
ловного інженера з розвитку та підготовки вироб-
ництва; Віталія Стеценка, начальника техбюро цеху 
№22; Сергія Чугая, слюсаря з механоскладальних 
робіт цеху №12; Сергія Українця, вальцювальника 
цеху №24; Миколу Чорного, розмітника цеху №18. 

Теплі слова вітання прозвучали від першого 
заступника голови Сумської обласної ради Олек-
сандра Стрельченка, який від імені обласної ради 
подякував усім заводчанам і пообіцяв підприємству 
подальшу підтримку депутатського корпусу.

— Ми всі зацікавлені в роботі підприємства. 
Це й робочі місця, й відрахування до місцевих 
бюджетів, і соціальна складова. Це — бренд Сум-
щини й України, — сказав він. 

Приємним подарунком стали грамоти Сумської 
обласної ради, якими нагороджено: Андрія Бу-
дюкова, начальника цеху №16; Олену Золоткову, 
токаря цеху №7; Андрія Хліборода, коваля-штам-
пувальника цеху №8; Сергія Шинкаренка, токаря 
цеху №12. 

Вітаючи зі 125-річчям працівників Сумського 
машинобудівного об’єднання, міський голова Олек-
сандр Лисенко зазначив, що історія нашого міста 
тісно й нерозривно пов’язана з містоутворюючим 
заводом-легендою. 

— Неможливо говорити про місто Суми й не зга-
дати про заводчан, адже історію підприємства тво-
рять люди. Це талановиті, непересічні особистості, 
які своєю працею звеличують і завод, і рідне місто. 

Відсвяткували... ювілей підприємства

Бажаю подальшого розвитку, успіхів та процвітання 
підприємству, — зазначив міський голова.

Очільник міста нагородив Грамотами: Сергія 
Дубікіна, формувальника ручної формовки цеху №1, 
Олександра Мовчана, токаря цеху №14, В’ячеслава 
Бриньова, тесляра дільниці №21, Андрія Сукачова, 
котельника цеху №24.

Зворушливим і емоційним був виступ голо-
ви Сумської обласної ради професійних спілок  
Т. О. Євдокимової, батьки якої також працювали в 
об’єднанні. 

— Сумське машинобудівне об’єднання — це одна 
велика родина, — сказала вона. — Моїй мамі 89. Вона 
й зараз вболіває за долю підприємства. Коли почула, 
що повертається Лук’яненко, видихнула з полегшен-
ням – заводу бути. Бо Володимир Матвійович – як 
символ відродження підприємства, де йому знайомий 
кожен верстат, кожна цеглина… І ми зараз бачимо, 
що наше об’єднання відновлює свої позиції на ринку 
і це не може не вселяти оптимізму.

Завершилось свято великим концертом за участі 
кращих самодіяльних сумських артистів, популярно-
го колективу «Гетьман», народної артистки України 
Катерини Бужинської. 

сольного типу. Це нове для підприємства обладнання, адже воно поєднало в 
собі і компресор, і мультиплікатор. Спеціалісти довго над ним працювали, не 
відразу все вийшло. Виробничники разом із конструкторами розраховували 
видаткові характеристики, вібрацію. У процесі роботи вдосконалювали. Зараз 
компресори пройшли випробування і готуються до відвантаження замовнику 
з Близького Сходу. 

Нагородження С. Чугая із цеху № 12

Нагородження начальника цеху № 16 А. Будюкова

«Танці з зірками» по-сумськи
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Сьогоднішній день Сумського 
машинобудівного об’єднання не можли-
во уявити без ТОВ «Суми-Електрод» — 
підприємства, що спеціалізується на випуску 
понад 200 марок зварювальних електродів і 
40 марок зварювального дроту.

А починалось все з електродної майстерні, де 
виготовляли електроди методом занурення. Ство-
рили її  у 1930 році після  впровадження технології 
ручного дугового зварювання. Це зварювання в 
Україні вперше в галузі відбулось у ковальському 
цеху Сумського машинобудівного заводу. Впро-
вадження нової зварювальної технології супро-
воджувалось певними труднощами – не вистача-
ло кваліфікованих фахівців, обладнання. Але у 
співпраці з Інститутом електро зварювання імені Є. 
О. Патона, яка розпочалась у 1935 році і триває 
понині, вдалось освоїти різні види зварюван-
ня, навчити своїх спеціалістів. За понад 85 років 
співробітництва реалізовано більше сотні великих 
проєктів з розвитку зварювального виробництва.

З 1936 року на заводі вперше в країні успішно 
освоєно виготовлення зварної апаратури з висо-
колегованих хромонікелевих сталей для роботи в 
кислотовмісних корозійних агресивних середови-
щах, що призвело до освоєння широкої номенкла-
тури зварювальних електродів спеціального при-
значення.

Серед особливо відповідальних завдань, що 
стояли перед підприємством — виготовлення об-
ладнання для космодромів Байконур і Плесецьк. 
Виготовлялось воно і монтувалось безпосередньо 
на об’єктах із застосуванням зварних електродів 
сумського підприємства. 

За рівнем та обсягом застосування зварювання в 
технологічних процесах, до 1970 року підприємство 
стало світовим лідером. У 70-ті роки у зварюваль-
ному виробництві машинобудівних заводів Ра-
дянського Союзу славилися зварювальні електроди 
для відповідальних конструкцій марки ЗІФ (завод 
ім. Фрунзе) та ЧФ (Чугун-Фрунзе), а саме: ЗІФ-5,  
ЗІФ-8, ЗІФ-10, ЗІФ-11, ЧФ-3, ЧФ-9.

З часом розширювалась номенклатура виробів, 
удосконалювались методи зварювального вироб-
ництва. Нині сумські електроди використову-

виробництвоСумські електроди — 
перевірена якість 

ються для зварювання обладнання для хімічної 
промисловості, видобутку нафти і газу, магістральних 
газопроводів, військово-промислового комплексу, 
атомних електростанцій тощо. 

Підприємство має сертифікат на систему 
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 Bureau 
Veritas, сертифікат «Регістра судноплавства 
України», сертифікат «Російського морського 
регістру судноплавства», дозвіл на постачання зва-
рювальних матеріалів ДП НАЕК «Енергоатом», 
на постачання електродів для мостобудування, 
сертифікат канадського бюро зварювання (CWB). 
Якість електродів підтверджена сертифікатами 
відповідності регламентам Європейського Союзу з 
безпеки німецьким товариством TUV Rheinland.

Нині продукція ТОВ «Суми-Електрод» успішно 
конкурує з кращими світовим брендами. Вироб-
ник відвантажує десятками тонн для провідних 
підприємств України та більш ніж 20 країн світу 
нові марки електродів власних розробок з маркою 
SF (Суми-Фрунзе), а саме  SF6013 (ОК4600), SF7018 
(FOX EV50), SF7016 (LB-S2U), SF7024. SF46, SF347R, 
SF2209, ОЗЖН-1(UTP-86 FN), SF 55 (Hard Facing) 
та ін. (в дужках вказані аналоги провідних світових 
брендів Швеції, Німеччини, Японії).

На підприємстві вкотре закликають фахівців 
АТ «Сумське МНПО-Інжиніринг» використовува-
ти нові розробки ТОВ «Суми-Електрод» у зварю-
вальному виробництві на благо та розвиток свого 
об’єднання.

Шановні заводчани, 
величезна родино 

фрунзенців!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2022 ро-

ком та Різдвом Христовим!
Бажаємо, щоб у новому році ті завдання, які 

довелося виконувати у 2021-му, робили менше 
нервів, а приносили більше радості. Щоб усе 
встигалося вчасно, енергія не закінчувалася, а 
наш завод запрацював на повну потужність. 

Хай Новий рік принесе вам нові досягнення 
на роботі і в особистому житті, нові враження, 
нові перемоги. Бажаємо вам і вашим родинам 
бути здоровими і щасливими, щедрими і весели-
ми, відкритими і життєрадісними.

Усього найкращого вам у Новому році!

З повагою
Голови профспілок АТ Владислав Соцков  

та Валерій Шершенюк

вітання

Сумські електроди постачаються до більш ніж 20 
країн світу

З ювілеєм!

У грудні ювілеї  відзначають:
С. Д. СТРИЖ — слюсар механоскладальних робіт 
цеху № 2.
Ю. В. ПОНОМАРЕНКО — заступник начальника 
цеху № 3 з виробництва. 
В.В. УСТИМОВ — оператор верстатів з ПК цеху 
№ 7.
І.І. ДАНИЛЕНКО — кранівниця цеху № 7. 
С. М. МІЛЮКОВ — начальник технологічного 
бюро цеху № 7.
Є.А. МОСКАЛЕНКО — слюсар механоскладаль-
них робіт цеху № 7.
С.В. БУЛАТОВ — електрозварювальник ручного 
зварювання цеху № 8.
А.П. ЛЕГКИЙ — токар-розточувальник цеху  
№ 12. 
В.М. НЕЧИТАЙЛО — старший комірник цеху  
№ 14.
Л.М. БАБАК — свердлувальниця цеху № 16. 
С.О. КОВРИГІНА — старший комірник цеху  
№ 16.
В.А. СОВЕНКО — коваль на молотах та пресах 
цеху № 19.
О.М. ТИТАРЄВ — коваль на молотах та пресах 
цеху № 19.
В.В. ЛАДНИЙ — оператор верстатів з ПК цеху  
№ 22.
Т.П. КАЛЮЖНА — комірник цеху № 51.
К.Г. НОЗДРІНА — машиніст насосних установок 
цеху № 55. 
Л.Л. БЕЗ’ЯЗИКА — прибиральниця територій діл. 
№60.
Л.О. ЧЕМАНОВА — прибиральнця виробничих 
приміщень діл. №60.
Л.Б. ПЕРЕСАДЬКО — провідний інженер-
конструктор ІТЦ.
Л.О. ТИМЧЕНКО — диспетчер УОР.
Ю.М. КРИМЕНКО — охоронець УОР.
В.М.  БОРЗАНИЦЯ — сторож УОР.
Н.Є. ГАВЕНКО — провідний інженер відділу  
№ 379. 
М.М. ЧЕБАН — слюсар КВПіА УМН СОО.
В.Б. СУЛІЦЕНКО — провідний інженер УМТЗ.  
Ю.О. БОГАТИРЕНКО — диспетчер ВДУ. 

У листопаді ювілей відзначила 
О.І. БУГАЙОВА — апаратник очистки стічних вод 
цеху №20. 

Шановіні ювіляри!
Життя вам — довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди,
Хай буде радість в вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди.

ТОВ «Техногаз-С», яке є дочірньою компанією 
АТ «СМНВО-Інжиніринг», планує модернізацію і 
розширення виробництва медичного кисню. Наразі 
підприємство залишається єдиним в області, що має 
ліцензію на його виготовлення і повністю забезпечує 
потреби лікарень Сумщини. 

Модернізація цього виробництва дасть змогу 
вдосконалити процес і вдвічі збільшити виробницт-
во кисню, довівши його до 12 тонн на добу. Такої 
його кількості вистачить при можливому загостренні 
ситуації з пандемією. Крім того, як розповів директор 
ТОВ «Техногаз-С» Максим Курсов, кисню потребують 
і підприємства, в тому числі й машинобудівні. 

З 2019 року, після відновлення роботи, ТОВ 
постійно нарощує потужності. Тут є також власна 
спеціалізована й акредитована лабораторія, завдання 
якої — слідкувати за процесом виробництва та контро-
лювати якість продукції.

Значну увагу тут приділяють умовам праці 
робітників. Бо ж працюють люди цілодобово і в будь-
який час готові доставити кисень у ті лікарні, де він 
необхідний. Для працівників відремонтовано і забезпе-
чено всім необхідним побутові приміщення. 

Основний процес модернізації розпочнеться, за сло-
вами директора, вже навесні. Необхідне для цього нове 
устаткування вже придбано. 

Виробництво медичного кисню 
зросте
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Церковні свята  у 2022 році
Головне православне свято — світле Воскресіння 
Христове (Великдень) — 24 квітня.

Дванадесяті неперехідні свята:
7 січня — Різдво Христове;
19 січня — Хрещення Господнє (Богоявлення);
15 лютого — Стрітення Господнє;
7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;
19 серпня — Преображення Господнє;

28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
27 вересня — Воздвиження Хреста Господнього;
4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Дванадесяті перехідні свята:
17 квітня — Вхід Господній в Єрусалим;
2 червня — Вознесіння Господнє;
12 червня — День Святої Трійці, П’ятидесятниця.

Великі свята:
14 січня — Обрізання Господнє;

7 липня — Різдво Іоанна Предтечі;
12 липня — Святих апостолів Петра і Павла;
11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі;
14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.

Церковні багатоденні пости у 2022 році:
до 6 січня — триває Різдвяний піст, який почався  
28 листопада 2021 року;
з 7 березня по 23 квітня — Великий піст;
з 20 червня по 11 липня — Петрів піст;
14 по 27 серпня — Успенський піст;
з 28 листопада по 6 січня 2023 року — Різдвяний піст.

2022


