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Головний принцип - 
злагодженість у роботі
А в самому серці підприєм-

ства – вічно пульсуючому ме-
ханоскладальному цеху - не-
спокійно. Та це гарна ознака, 
бо гул обладнання і скрегіт ме-
талу свідчать про те, що завод 
не стоїть, і кільця, і втулки та 
шпильки потребують трудящих 
рук його працівників. До речі, 
не тільки чоловічих - за верста-
тами працюють і жінки.

Про перший в ланцюжку – 
механоскладальний цех, який в 
технологічному конвеєрі вироб-
ництва відіграє важливу роль, 
розповів «Маяку» Микола Олек-
сандрович Пенкель, заступник  
виконавчого директора з ви-
робництва:

– Що можна сказати про ко-
лектив названого цеху? Це така 
одна-єдина і найдружніша ко-
манда. Згуртованою бригадою 
працюють на дільницях по виго-
товленню кілець, втулок, один 
одному завжди підставлять 
плече, підмінять, підстрахують, 
якщо це потрібно. Тут сильні 
дівчата-комірниці, які ведуть 
облік всієї продукції, працюючи 
в зв’язці, відповідають за збе-
реження деталей, отримання 
заготовок, здачу на склад го-
тової продукції. Вони тут живі, 
активні. Загалом механоскла-
дальний – один з ведучих це-
хів заводу, на прикладі якого 
можна показати як треба ро-
бити свою справу і як керувати 
процесом. Він - лідер і майже 
завжди виконує план виробни-
цтва, за виключенням березня 
місяця, коли були проблеми з 
поставкою матеріалів. Тут всі 
зацікавлені у виготовленні якіс-
ної продукції, в своїй роботі 
завтра, післязавтра. За необ-
хідності і нехватці кадрів іноді 
доводиться організовувати ро-
боту в святкові чи вихідні дні. І 
заводчани розуміють - сьогодні 
вийшов і зробив норму, відпо-
відно підприємство виконало 
план, і всі отримали премію. 
Дуже важливо, щоб кожна лан-
ка спрацювала на 100 відсо-
тків, а іноді і на 110. Звичайно, 
основною рушійною силою є 
прості робітники, та все ж по-
винен бути той, хто грамотно і 
вміло керує процесом організа-
ції плідної праці. Всього півтора 
роки на нашому заводі і займає 
посаду начальника механоскла-
дального цеху Сергій Михайло-
вич Полулях. Не побоюсь цього 
слова – еталон керівника, до 
якого всі прагнуть, інші керів-
ники підрозділів рівняються. Для 
підлеглих коли потрібно – вимо-
гливий, а коли – поступливий. 
От тому й такий результат.

Від маслот - 
до консервування

Сергій Михайлович Полулях, 
начальник механоскладального 
цеху, провів коротку екскурсію 
своїми володіннями та ознайо-
мив з представниками різних 
спеціальностей, без яких не-
можливий процес виготовлен-
ня, обробки деталей. А вони 
вже коротко розповіли про свої 
безпосередні обов’язки.

– У нас робота не з легких - з 
металом, за металообробними 
верстатами. Але люди, які тут 
працюють, люблять свою спра-
ву й своє підприємство, тому 
бачать сенс присвячувати йому 
життя. А щодо безпосередньої 
діяльності - тут замкнутий цикл 
виробництва. Спочатку отриму-

ємо сировину, так звані мас-
лоти, відлиті в ливарному цеху 
заготовки. Їх треба проточити 
зсередини та ззовні, потім об-
робити заточки, провести тер-

мофіксацію, шліфовку і 
т.д. І при цьому не допус-
тити похибки, витримати 
відповідні розміри, які 
іноді досягають мікронів. 
Тобто, щоб ці заготовки 
перетворились на гото-
ві вироби, наприклад, 
поршневе чи компресій-
не кільця, потрібні люд-
ські руки. Відповідальна 
робота ось у цього моло-
дого хлопчини – Дениса 
Алексєєва, який працює 
токарем і вже відносно 
давно, - почав знайом-
ство керівник.

– Так, я прийшов на 
завод 2009 року. Були у 
мене наставники і вва-
жаю, непогані, бо за-

вдяки їм маю ІІІ розряд. Та все 
одно потрібно постійно чомусь 
вчитись і підтверджувати час 
від часу свою кваліфікацію. А 
моя робота полягає в отриманні 
заготовки після термофіксації і 
попередньої чорнової обробки. 
На токарному станку цю деталь 
я підганяю під заданий відповід-
ний розмір. Кільця йдуть різних 
діаметрів, з різними поясками, 
заточками в середині і зверху. 
Найменше від 112 до 318 мм. 
Виконавши відповідну над ними 
роботу, передаю далі на інший 
етап виробництва. 

Переймає естафету шліфу-
вальник Ігор Захарко. 

- Біля трьох років у механо-
складальному. До цього, коли 
прийшов на завод у 2010 році, 
попав на гальваніку, через 
три роки перевівся у цех ЦДА 
фрезерувальником. Зараз на 
колечній дільниці шліфую кіль-
ця по площинах спеціальними 
сегментами. Спочатку виконую 

ч о р н о в у 
обробку, потім передаю далі на 
інші види удосконалення. І зно-
ву вони до мене повертаються 
для чистової остаточної шлі-
фовки. Тут дуже кропітка і від-
повідальна робота. Скажу так: 
на початкових етапах обробки 
деталі похибка йде на десятки, 
в мене ж кінцевий результат 
може досягати сотих і навіть мі-
крони попадаються.

– Дійсно так. А ще щоб зрозу-
міліше було, уявіть роботу юве-
ліра або хірурга. Якщо хтось 
сокирою рубає чи ломом махає, 
то Ігор скальпелем поправляє, 
пилинки здуває. Головне його 
завдання - це точність, - додав 
Сергій Михайлович.

Вся відшліфована продукція 
надходить до Галини Будзін-
ської, слюсаря механоскла-
дального цеху, яка прийшла на 
завод у 2004 році і стала пресу-
вати переливну втулку. Згодом 
цю дільницю закрили, тож до-
велось перейти на колечну. 

– Кільце після шліфовки по-
трапляє до мене, - почала Га-
лина Михайлівна. - Моє завдан-
ня - збити окалину. Для цього 
беру наждачний папір і тру до 
тих пір, аж поки не буде все 
гладеньке. Передаю калібру-
вальнику, який замки калібрує. 
Далі слюсаримо і здаємо до від-
ділу технічного контролю. Там 
перевіряють розміри, замки. І 
якщо все гаразд, виріб направ-
ляється в гальванічний цех, де 
на нього накладається полуда. 
Звідти вже кільця приходять до 
мене на маркування. У кожного 
є своя назва, відповідний роз-
мір. Я їх консервую, упаковую і 
передаю на склад. Це вже го-
това продукція, що чекатиме на 
реалізацію.

«Завод – моя робота, 
люди в бригаді – 

моя турбота»
– Безвідповідальних праців-

ників у нас немає, тому й цех 
наш на гарному рахунку у ке-
рівництва, - доповнив знайом-
ство майстер дільниці по ви-
готовленню кілець, наставник 
молоді Олександр Михайлович 
Фенцик. -  Всі люди знають 
свою роботу, у кожного своя 
специфіка праці. І які б розумні 
верстати не були, та без людей, 
при чому, знаючих, кваліфікова-
них, вони працювати не будуть. 
Навіть найсучаснішому приладу 
потрібно задати правильні роз-
міри деталі, а для цього потрібні 

люди. У моєму підпорядкуванні 
17 токарів. Та все одно не ви-
стачає кадрів. Ми готові поділи-
тися досвідом з молоддю. І нам 
є чому її навчити.

Сергій Полулях роботою Олек-
сандра Фенцика задоволений:

– Цей чоловік знає, що гово-
рить. І його слова не розходять-
ся з ділом, бо сам – приклад 
того, як треба працювати, і як 
управляти колективом. Звичай-
но ж, свою майстерність відточу-
вав роками, починаючи з самих 
азів. Тепер він висококласний 
спеціаліст. До речі, у його тру-
довій книжці всього лише запис 
одного підприємства – Берис-
лавського машинобудівного за-
воду. Поміркований, зважений, 
мудрий… Його порада – цінна 
річ, а життєві принципи заслу-
говують на повагу.

Без людей верстат – ніщо
На правах гостинного госпо-

даря старший майстер механо-

складального цеху Юрій Шев-
ченко продовжив знайомити з 
робітниками, які виготовляють 
втулки і різні запчастини.

– Колектив, як бачите, мо-
лодий, в середньому по 30-40 
років. От, приміром, Євген Уля-
шинський зовсім недавно прий-
шов на завод, а вже зареко-
мендував себе відповідальним 
і кваліфікованим спеціалістом. 
Він – оператор ЧПУ ІІ розряду. 
На своєму станку виготовляє 
шпильки,  гайки на втулку 6Д, 
14Д, комплектуючі на насо-
си Д49.123. Така ж завзята до 
роботи і Ольга Стегній, яка на 
токарно-револьверному вер-
статі точить переливну втулку, 
шпильку, комплектуючі на втул-
ку 6Д. Каспрійський Олександр 
працює на станку ЧПУ, поєднує 

збірку насосів Д49.123 повністю 
від початку і до кінця.

– Всі вони починали як токарі, 
- продовжує Юрій Анатолійович, 
- та прогрес не стоїть на міс-
ці. Доводиться освоювати іншу 
техніку, більш функціональну. 
На станок з програмним керу-
ванням будь-кого не поставиш. 
А коли завод придбав новий 
японський верстат «Окума», пи-
тання кого поставити на нього 
працювати, відпало само со-
бою, бо Олександр Гордійчук, 
без перебільшення скажу, уні-
версальний спеціаліст,  виявив 
здібності і швидко навчився 
всім закордонним премудрос-
тям. А вчитися було варто, тому 
що деталі, які раніше обробля-
лись на декількох верстатах, 
зараз виготовляються на одно-
му. Підучили ще молодих спе-
ціалістів роботі на «Окумі», бо 
плануємо роботу у третю зміну 
в зв’язку зі збільшенням плану 
виробництва. 

«Ми нічого не значущі 
без всього колективу»
Коротку характеристику і 

цеху, і колективу надав Сергій 
Полулях:

- На підприємстві механо-
складальний є одним з осно-
вних цехів, який заробляє гроші 
для всього заводу. Наш і ЦМК 
– це випускні цехи. Тобто, всю 
продукцію, а це втулки, гільзи 
циліндра, кільця поршневі, за-
пчастини на двигуни внутріш-
нього згоряння: клапани, втул-
ки, насоси - перелік виробів 
великий, ми доводимо до фі-
нішу. Можливо, я неправильно 
сказав, що саме ми заробляємо 
гроші. Усі працюючі на заводі 
до цього прикладають руку. На-
приклад, ливарний цех відливає 
заготовки, термічний виконує 
термообробки, інструменталь-
ний забезпечує інструментом, 
ЕМО ремонтує наше облад-
нання, будівлю. Так що в цьо-
му ланцюжку наша частка хоч 
і висока, але без цих людей, в 
цілому без усього колективу за-
воду, ми нічого не значущі.

За штатним розписом в під-
порядкованому мені цеху пра-
цює 53 особи, з них основних 
38, тобто тих, які безпосеред-
ньо виготовляють своїми рука-
ми деталі. А інші - ІТР, службов-
ці: наладчики, прибиральники, 
транспортувальники, робочі 
основного виробництва, без 
яких сам цех не може існувати - 
без майстра, без комірниці, без 
наладчика, без прибиральниці.

Та велика потреба у токарях, 
фрезерувальниках, шліфуваль-
никах. На жаль, наша країна не 
вчить цим професіям, а лише 
готує верстатників широкого 
профілю. Ми чекаємо на моло-
ді кадри, навіть без відповідної 
освіти. Якщо у людини голова 
міркує, а руки роблять, то на-
вчитися можна всьому. Було б 
бажання – а робота у нас зна-
йдеться завжди. Сподіваюсь, 
що завод не буде для когось 
«перевалочним пунктом», а ста-
не основним місцем заробітку. І 
можливо у трудовій книжці, крім 
запису Бериславського машза-
воду, не буде ніякого іншого.

О.НайДьОНОва

Механоскладальний цех – 
               В ритМі ЗаВодськоГо життя

Мабуть не багато знайдеш підприємств на теренах 
України, які готуються зустрічати такий значущий 
ювілей. сто двадцять років славної трудової 
праці багатьох поколінь, сформованих виробничих 
традицій, набутого досвіду. Бериславський 
машинобудівний завод сьогодні працює, переживши 
і злети, і нелегкі випробування, його діяльність 
багатогранна й багата на яскраві досягнення та 
перемоги. За верстатами в цехах стоять майстри 
своєї справи, котрі рік за роком тримають 
підприємство на плаву. 

Олександр ГОрДійчук

Микола ПеНкель Сергій ПОлулях

Галина БуДзіНСька

ігор захаркО

Ольга СтеГНій


