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Електроенергія, стиснуте 
повітря, ремонт обладнан-
ня, централізоване опалення, 
вода, газ, каналізація, утри-
мання в належному стані те-
риторії підприємства – все 
це неспокійне господарство 
ремонтно-експлуатац ійної 
служби Бериславського маши-
нобудівного заводу, якою керує 
досвідчений інженер і керівник 
Олександр Антоняк. До складу 
служби входять відділ голов-
ного механіка, відділ головно-
го енергетика та господарська 
дільниця. 

Основне завдання відділу го-
ловного енергетика, яку очолює 
Олексій Бородай, – забезпе-
чити підприємство усіма ви-
дами енергоносіїв. У відділі 10 
працівників, розподілених на 
три бригади: з догляду за газо-
вим господарством, санітарно-
технічна та вентиляційна брига-
да (майстер Андрій Луценко) та 
електромонтажники, які обслу-
говують високовольтні підстан-
ції й лінії електропередач. 

Ця служба також коорди-
нує зусилля заводчан, щоб не 
на словах, а на ділі дбати про 
енергозбереження. 

– У нас впроваджена система 
автоматичного технічного об-
ліку електроенергії, – зазначив 
Олександр Миронович. – За-
вдяки цьому відслідковуємо її 
витрати по кожному великому 
об’єкту. Коли бачимо нееко-
номне і нераціональне викорис-
тання, пишемо припис, щоб 
негайно усунути втрати. Також 
контролюємо технічно правиль-
не та раціональне використан-
ня обладнання, утримання його 
в належному стані, за несво-
єчасне прибирання можемо і 
штрафні санкції застосувати.

Забезпечити безперебій-
ну роботу всього обладнання 
на підприємстві, а також якіс-
ний та своєчасний планово-
попереджувальний ремонт 
– завдання не з легких. Цю ро-
боту здійснюють 35 працівни-
ків служби головного механіка, 
яку очолює головний механік 
Микола Токарчук, молодий і 
перспективний працівник, який 
прийшов на завод 10 років 
тому налагоджувальником вер-
статів ЧПУ. Йому допомагають 
начальник служби планово-
попереджувального ремонту 
Олександр Черняк, начальник 
електро-механічної дільни-
ці Олег Михальцов, начальник 
групи налагодження верстатів 
із ЧПУ Максим Кушніренко. 

– Серед гарних совісних ро-
бітників слюсарі Сергій Русін та 
Віктор Білоус, електрослюсар 
Юрій Денисюк, електромонтер 
Леонід Кравченко, – наголо-
шує Олександр Антоняк. – Це 
люди, на яких можна покласти-
ся, аси, що справляться з най-
складнішим завданням, ще й 
навчать інших ремонтувати об-
ладнання. З молодих грамот-
них спеціалістів – начальник 
групи ЧПУ Максим Кушніренко, 
слюсар-налагоджувальник Вале-
рій Ревенко, інженер по ремонту 
Микола Приходженко, електро-
монтери з ремонту електродви-
гунів Олексій Гордійчук, електро-
слюсар Олександр Кардашов.

Про чистоту в кабінетах, на 
території заводу, поточний ре-
монт будівель та службових 
приміщень дбають працівники 
господарської дільниці під ке-
рівництвом Анатолія Дебріна.

– Загалом завдань багато, – 
зізнається Олександр Антоняк, 
– обсяги роботи досить великі, 
проте справляємося. Може, за-
вдяки тому, що колектив омоло-
дився і після останньої кризи 
врешті прийшла стабільність. 

Складні виробничі завдан-

ня сьогодні розв’язує й до-
поміжний інструментально-
експериментальний цех. Для 
того щоб ритмічно працюва-
ли основні цехи, колектив ІЕЦ 
вчасно виготовляє необхідне 
оснащення, різальний і міриль-
ний інструмент. Також надають 
немалу допомогу основному 
виробництву в виконанні ви-
робничого плану. Тут трудяться 
працівники з великим стажем: 
токарі-розточувальники Юрій 
Карташов, Василь Захарчук, 
терміст Юрій Соколков, шлі-
фувальниця Ганна Савченко. У 
них навчаються високому про-
фесіоналізму молоді працівни-
ки – шліфувальник Олександр 
Вовк, токарі Станіслав Цибізов, 
Сергій Вознюк, слюсар Максим 
Бондар.

– Працюємо напружено, – зі-
знався Олександр Вовк. – У 
мене, наприклад, багато дета-
лей із основного виробництва, 
які треба вчасно обробити, тому 
роботи вистачає щодня з ранку 
до вечора і навіть більше.

А Станіслав Цибізов розповів 
про нюанси роботи:

– Якщо в інших цехах токар 
налаштовує верстат на одну 
деталь і спокійно виготовляє 
цілу партію, то я за зміну ви-
готовляю до 20 різних, а це й 
окремі креслення, і щоразу нові 
налаштування верстата. Треба 
бути уважним, уміти вникати в 
деталі, раціонально використо-
вувати час. Та нічого, – посмі-
хається, – як бачите, справля-
ємося.

І не дивно, бо на чолі колекти-
ву – ветеран праці Ніна Іллівна 
Мелінхович, яка пропрацювала 
в цеху все життя. Як прийшла 
45 років тому учнем токаря, так і 

залишилася: спочатку токарем, 
потім 27 років майстром, а не-
щодавно призначена керівни-
ком. Вантажу відповідальності 

не боїться, бо все їй тут знайо-
ме, все рідне.

Про те, що на плечах допо-
міжних цехів справді великий 

вантаж відповідальності, керів-
ництво підприємства не тільки 
знає, а й високо цінує їх трудові 
зусилля.

– Працівники сьогодні на за-
воді, особливо технічні служби 
– РЕС, ІЕЦ – це люди, які здій-
снюють подвиг щодня, – ви-
знає голова правління Віктор 
Дрижак. – Адже переважна 
більшість обладнання 60-х ро-
ків часто виходить із строю, а 
план ніхто не знімає. Тож люди 
працюють уночі і усувають не-
поладки. Говорити про те, що 
хтось працює гарно, а хтось 
погано, не можу, але премію 
платимо тільки за подвиги, 
тому що кінцева мета – кіль-
кість деталей на складі готової 
продукції. 

Жорстко, скажете ви? Може й 
так. Але чесно, відкрито, відпо-
відально, і головне – взаємови-
гідно.

К.ДЕМ’ЯНОВА

У ритмі щоденного подвигУ
Зазвичай лаврові вінки слави в кінці місяця діста-

ються не їм, а основним цехам. герої нашого репор-
тажу в центр уваги попадають тоді, коли ламається 
інструмент, обладнання чи трапляються перебої в 
енергоносіях. нехай і так, але сьогодні мова про тих, 
хто, перебуваючи в тіні, попереду всіх штовхає план 
виробництва, часто прикладаючи до цього надзусил-
ля, просто кажучи – здійснюючи подвиг.

Керівний склад ремонтно-експлуатаційної служби (зліва направо): 
Микола ПрихОДжЕНКО – інженер по ремонту, Максим КОстОглОД – інженер-

енергетик,  Олександр ЧЕрНЯК – начальник служби планово-попереджувального 
ремонту, Олег МихАльцОВ – начальник електро-механічної дільниці, 

Олексій БОрОДАй – головний енергетик, Олександр АНтОНЯК – начальник рЕс, 
Микола тОКАрЧуК – головний механік

сергій русіН, Юрій ДЕНисЮК, Олександр КАрДАшОВ Валерій рЕВЕНКО та Максим КушНірЕНКО

станіслав циБіЗОВ

Олександр ВОВК

ганна сАВЧиНАНіна МЕліНхОВиЧ


