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«Азот» здійснює реконструкцію
головної понижуючої підстанції
Читайте в номері
Складна електроніка
ПАТ «АЗОТ» під пильним
наглядом дільниці ЦЕРЦ
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програму реформ
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влаштували талант-шоу

9

Для виробничниць «Азоту»
працює мамограф
На Черкаському «Азоті», що входить до холдингової компанії
OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), тривають роботи з реконструкції головної понижуючої підстанції №02.
Загальний обсяг капіталовкладень складе близько 40 мільйонів
гривень.
Насамперед проектом реконструкції передбачена заміна двох
трансформаторів 110/6 кВ потужністю 80 МВА. Також буде
встановлено сучасне супутнє обладнання виробництва провідних
зарубіжних і вітчизняних компаній. На фото: спеціалісти цеху
електропостачання на чолі з начальником Б.Кашперуком.
Детальніше на 2 стор.

Економічні показники травня
Товарної продукції у порівняльних цінах станом на 01.01.2015
року в травні вироблено на 102,4 відсотка; товарної продукції в
діючих цінах – на 103,2 відсотка; мінеральних добрив у стовідсотковому обчисленні – на 104,8 відсотка. Зокрема, аміаку
товарного напрацьовано на 117,7 відсотка, аміаку всього – на 104
відсотки; аміачної селітри – на 100,7 відсотка; карбаміду – на 98,3
відсотка; КАСу – на 105,2 відсотка; аміачної води товарної – на
275,9 відсотка; слабкої азотної кислоти – на 99,8 відсотка; рідкого
кисню – на 116,6 відсотка. Всього товарної продукції у порівняльних цінах за п’ять місяців 2015 року вироблено на 101,7 відсотка.
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Профспілка
7
стор.
звітує про
виконану роботу
У цехах ПАТ «АЗОТ» пройшли профспілкові
звітно-виборчі збори. У червні на конференції трудового колективу обиратимуть голову
профспілки та затвердять Колдоговір-2015.
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ПАТ «АЗОТ» ПРОВОДИТЬ
реконструкцію головної
понижуючої підстанції

На Черкаському «Азоті», що входить до холдингової компанії OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF),
з серпня 2014 року проводиться реконструкція головної понижуючої підстанції 110/6 кВ №02. Загальний обсяг інвестицій, спрямованих на реалізацію цього проекту, складе близько 40 млн. гривень.

Новий трансформатор Т-2 успішно ввели в дію в кінці травня

Андрій Трембач. – У цьому велика заслуга нашого колективу, адже ремонтна дільниця,
релейна та оперативна служби
цеху супроводжують підрядників на кожному етапі.
Серед останніх новацій, до
яких вдалися під час реконструкції підстанції, – заміна
електромеханічних пристроїв
захисту і автоматики на сучасні приладові модулі «Діамант»
виробництва харківського підприємства «Хартрон». Перевагою мікропроцесорів є реєстрація й зберігання аварійних
параметрів, а також самодіагностика. Аналогічні пристрої

Реконструкція головної підстанції №02 дозволить зменшити обсяги споживання
електроенергії. Тільки за рахунок зменшення втрат неробочого ходу нових трансформаторів підприємство заощаджуватиме 1,8 млн. кВт-год на рік. Також економії
сприятиме більш досконала система охолодження трансформаторів та встановлені
нові прилади комерційного обліку споживання електроенергії класу точності 0,2.
Масштаб реконструкції відповідає тим модернізаціям, які
проходять у виробничих цехах.
Такий грандіозний проект в цеху
електропостачання реалізовують вперше. Він є надзвичайно
актуальним для виробництва,
оскільки підстанція живить 50
відсотків навантаження підприємства. Це не тільки виробничі
цехи, але й допоміжні структурні підрозділи, від роботи
яких залежить цілісність усього
технологічного процесу.
Насамперед проектом реконструкції передбачена заміна
двох трансформаторів 110/6 кВ
потужністю 80 МВА. Протягом
11 місяців їх виготовляв Запорізький
трансформаторний
завод. Вартість обох склала
близько 28 млн. гривень. Також буде встановлено сучасне
супутнє обладнання виробництва як провідних зарубіжних,
так і вітчизняних компаній.
Нині вже завершилася реконструкція електрообладнання
приєднання першого трансформатора – Т-2. Після пусконала-

годжувальних робіт та випробувань його успішно введено в
дію. На початку червня розпочалася реконструкція приєднання
другого трансформатора – Т-4.
Загалом у реконструкції підстанції задіяні більше 60 спеціалістів основної підрядної
організації ТОВ «Електроюжатоммонтаж» (м. Харків), що
спеціалізується на монтажі та
налагоджуванні електрообладнання, мережевих підстанцій,
ліній електропередач на промислових об’єктах. До окремих
видів робіт додатково залучено
ще чотири підрядні організації.
– Сам процес був доволі непростим, оскільки всі роботи
проходили в умовах діючого
виробництва. На період заміни
трансформатора навантаження підстанції переключалося
на інший трансформатор, однак це ніяк не позначилося на
виробництві. Всі цехи, які живить підстанція, продовжували
працювати в штатному режимі,
– зазначає заступник начальника цеху електропостачання

працюють нині на стратегічних
енергооб’єктах України.
– Це кардинальні зміни,
завдяки яким ми рухаємося в
ногу з технологічним прогресом. Всі функції управління,
захисту і сигналізації тепер заведено на «Діамант». Він захищає й управляє обладнанням,
відображає поточні електричні параметри, контролює

несправності високовольтних
вимикачів, – пояснює старший
майстер ЦЕП Сергій Братчик.
– Дуже чуттєвою стала система захисту трансформатора.
Якщо попередні вимикачі в
екстреній ситуації спрацьовували протягом 0,3 секунди, то
новим вистачить 40 мілісекунд.
Для тестування і наладки
«Діаманту» було додатково закуплено реле-томограф «Ретом-61». Як розповів майстер
ЦЕП Сергій Мельцов, мікропроцесор можна програмувати
з урахуванням особливостей
підприємства та впроваджувати різноманітні нестандартні
рішення.
– Завдяки цій реконструкції забезпечується надійне
безперервне функціонування
сучасної системи постачання електроенергії внутрішнім
споживачам. Насамперед ми
створюємо умови для стабільної та ефективної роботи обладнання на підприємстві, –
розповідає Андрій Трембач.
Нагадаємо, на ПАТ «АЗОТ»
функціонує п’ять головних понижуючих підстанцій 110/6 кВ,
31 розподільча підстанція 6 і 10
кВ, 92 трансформаторні підстанції 6/0,4 кВ.
Максим Батир,
фото автора

Майстер ЦЕП Богдан Савченко біля модуля «Діамант»
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Складна електроніка «Азоту»
ПІД ПИЛЬНИМ НАГЛЯДОМ
ДІЛЬНИЦІ ЦЕРЦ

На спеціалістів електротехнічної лабораторії ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM покладено відповідальне завдання – ремонт і налагодження складного електроустаткування по всьому підприємству. А в разі зупинки обладнання на виробництві, саме
вони, як лікарі, мають швидко встановити «діагноз» – з’ясувати чому спрацювала електроніка, аби можна було оперативно усунути несправність та відновити роботу виробництва.
Наступного
року
виповниться 20 років, як в структурі
централізованого
електроремонтного цеху (ЦЕРЦ) було
створено спеціальну централізовану дільницю з ремонту та
налагоджування електроустаткування. Нині тут працюють 15
осіб, більшість з яких має вищу
інженерну освіту.
– Ми виконуємо наладку
і ремонт схем автоматичного ввімкнення резерву (АВР),
систем збудження синхронних
електродвигунів, вибухозахисту, схем приводів, частотних
перетворювачів, – розповідає
старший майстер дільниці Олег
Кузьмичов. – Проводимо як
планові перевірки обладнання,
так і випробування електродвигунів після ремонту. Двигуни, які ремонтуються в ЦЕРЦ,
проходять у нас і вібродіагностику.
Крім того, колектив дільниці займається тепловізійними
вимірами по всьому підприємству, контролює опір пристроїв
заземлення та блискавкозахист, проводить вимірювання,
налагодження та ремонт вантажопідйомних механізмів з
електроприводами тощо.
Виконувати такі роботи працівникам дільниці допомагає
сучасна дороговартісна і високоточна апаратура. Зокрема,
прилад «Кварц», за допомогою
якого проводиться вібродіагностика, ще раніше було придбано за півмільйона гривень.
Завдяки високій точності вимірів та комп’ютерній обробці
даних, він дозволяє отримувати максимальний результат.
Аппарат «Крона» взагалі було
виготовлено на замовлення
«Азоту». За його допомогою
спеціалісти дільниці можуть
провести налагодження і провантаження автоматичних вимикачів прямо в технологічному цеху, не доставляючи їх
в лабораторію, як це робилося

«Інтелектуальна» дільниця ЦЕРЦ: В.О. Манжорін, С.Є. Єрьоменко, М.О. Коваленко, Б.М.Кулик,
С.А. Медведьєв, С.О. Зубенко, І.А. Колесник, С.В. Бондар, О.Л. Кузьмичов
раніше, що зменшує час виконання робіт, їх трудомісткість
та вартість.
Та головна цінність цієї дільниці – не тільки складна техніка, а й висококласні спеціалісти,
які вміють на ній працювати й
справлятися з будь-якими завданнями. Оскільки для проведення на підприємстві всіх
перерахованих вище робіт
потрібно пройти спеціальне
навчання й отримати допуски,
у працівників електротехнічної
лабораторії є певна спеціалізація. Так, молодий спеціаліст
Богдан Кулик вже двічі проходив навчання в Харкові з вібродіагностики та має ІІ рівень
кваліфікації, що дозволяє йому
не лише проводити діагностику, а й робити аналіз та давати
рекомендації щодо усунення
причин підвищеної вібрації.
Олег Коринюк, крім вібродіагностики, спеціалізується також на високовольтних вимірюваннях та налагоджуванні
вантажопідйомних механізмів.
Сергій Іщенко – на тепловізійному контролі.
Справжнім
самородком,
людиною із золотими руками

та головою називають Ріхарда
Шепетовського, який працює
електромонтером на випробувальній станції ЦЕРЦ.
Старший майстер дільниці Олег Кузьмичов та майстри
Сергій Єрьоменко і Сергій Бондар працюють з високоточною
електронікою. Олег Львович за
освітою радіоінженер, а Сергій
Євгенійович – інженер-кріофізик, закінчив Харківський
політехнічний інститут низьких температур, планував працювати в науці, проте в 90-ті
такої можливості не було. За
розподілом він потрапив на роботу до Черкаського НВК «Фотоприлад», працював інженером-конструктором. На «Азот»
прийшов у 1996 році, коли було
створено
«інтелектуальну»
дільницю ЦЕРЦ. Нині практично немає такої несправності в обладнанні, яку б він не міг
виявити. Нерідко буває, що
на підприємство його везуть
і серед ночі, аби оперативно
вирішити проблему. Хоча сам
майстер на запитання як вдається стільки знати, відповідає
словами філософа Сократа: «Я
знаю, що нічого не знаю».

– Дуже допомагає в роботі
вміння вчитися, яке нам дали
в інституті, вміння творчо і
нестандартно підходити до вирішення завдань, – зазначає
Сергій Євгенійович. – Завдячую
також наставникам, з якими
працював на «Фотоприладі» –
це інженери високого рівня.
Як зазначив начальник
ЦЕРЦ Роман Винник про кожного працівника цього підрозділу можна було б багато розповісти.
– За цю дільницю я спокійний, адже тут зібралися грамотні люди з різноплановою
спеціалізацією, різного віку. Є
досвідчені спеціалісти, які можуть передати досвід, навчити,
і є молоде покоління, якому
цей досвід переймати, – підсумував Роман Григорович.
Тож, бажаємо працівникам
електротехнічної лабораторії
подальших успіхів у роботі,
щоб вони впевнено тримали
руку на пульсі потужного виробництва і в разі потреби могли надати йому кваліфіковану
«швидку допомогу».
Наталія Бакалова,
фото автора
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Агентство модернізації
України розробляє
програму реформ
Команда АМУ почала роботу над Програмою модернізації України. Про старт розробки комплексу реформ Агентства
модернізації України повідомив директор організації Міхаель Шпінделеггер.
Процес створення програми
реформ Конституції України,
правової системи та державних
інститутів, модернізації економіки, торгівлі, охорони здоров’я
та інших напрямів був запущений на засіданні у Відні за участі
всіх керівників напрямів агентства.
– Ми хочемо допомогти
Україні твердо стояти на ногах
і бути на одному рівні з Європою, – так директор АМУ
Міхаель Шпінделеггер описує головну мету агентства.
– Основою цього стане розвинена демократія і процвітаюча
економіка.
Також директор АМУ зазначив, що під керівництвом
видатних експертів і політиків з усієї Європи протягом
200 днів буде створено чіткий
комплексний план модернізації України. Окрім того, Міхаель Шпінделеггер запевнив,
що в агентстві використовуватимуть не лише об’єднані
знання видатних експертів і
досвідчених політиків з ЄС,

Директор АМУ Міхаель Шпінделеггер
ще одним важливим аспектом роботи АМУ є співпраця
з соціальними партнерами,
представленими Федерацією
роботодавців України і профспілками України, за пропозицією яких АМУ було засновано.
Програма модернізації, що
охоплює сім напрямів роботи,
буде завершена до середини

вересня поточного року і передана в український парламент.
Сімома керівниками напрямів,
які нададуть свій незалежний
погляд, є:
- Влодзімеж Чімошевич, голова напряму «Боротьба з корупцією», екс-прем’єр-міністр
Польщі з 1996 по 1997 роки
і екс-міністр закордонних
справ Польщі у 2001 – 2005 ро-

«ЗТМК» завершил аудит
менеджмента качества

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (входит в титановый бизнес Group
DF) завершило аудит системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO
9001:2008. Аудит провела компания Bureau Veritas Certification, которая уполномочена проводить такую экспертизу.

В ходе проверки аудиторами была изучена вся цепочка
поставок – от производства
сырья до конечного потребления, также эксперты посетили
основные производственные и
вспомогательные цеха комбината, проверили выполнение
и знание персоналом требований системы менеджмента
качества.
Сертификация
подтверждает, что бизнеспроцессы на предприятии

соответствуют
требованиям
международных
стандартов
качества.
– Мы еще раз подтвердили,
что на предприятии правильно
организовано производство,
отработана система контроля
качества готовой продукции.
Прохождение сертификации
на соответствие стандарту ISO
9001:2008 – одно из необходимых условий признания
комбината на международ-

ном рынке как поставщика
продукции. Уверен, что систематическое
проведение
подобных аудиторских проверок полезно для предприятия, потому что помогает
усовершенствовать бизнеспроцессы и снизить производственные риски, – прокомментировал
директор
ООО «ЗТМК» Владимир Сивак.
Источник: Group DF

ках. Він підписав Договір про
вступ, який проклав шлях до
польського членства в ЄС.
- Професор Отто Депенхойер, напрям «Конституція»,
професор
конституційного
права, державного права та
філософії права в Університеті
Кельна.
- Бернар Кушнер: «Здоров’я»,
з 2007 по 2010 рік займав посаду міністра закордонних і
європейських справ Франції,
засновник організації «Лікарі
без кордонів».
- Лорд Макдональд: «Верховенство закону», член палати
лордів і заступник судді Верховного суду. Був Головним прокурором Англії та Уельсу в 2003
– 2008 рр.
- Вальдемар Павляк: «Економіка», з 1993 по 1995 рік
прем’єр-міністр Польщі і міністр економіки Польщі із
2007 по 2010 рр.
- Пеєр Штайнбрюк: «Податки та Бюджет», займав посаду
німецького Федерального міністра фінансів у період з 2005
по 2009 роки. Пеєр Штайнбрюк є одним з архітекторів
порятунку євровалюти під час
кризи 2008 року. В період з 2002
по 2005 роки він був Прем’єрміністром німецької землі Північний Рейн-Вестфалія.
- Гюнтер Ферхойген: «Інтеграція в ЄС», з 2004 року по
2010 рік обіймав посаду віцепрезидента Європейської комісії з питань підприємництва
та промисловості. У 1999 –
2004 роках служив у якості європейського комісара з питань
розширення.
Вже влітку 2015 року керівники напрямів реформ АМУ
планують організувати великий
круглий стіл, в рамках якого
пройдуть засідання під головуванням керівника кожного робочого напряму. Серія круглих
столів почнеться на початку
червня з антикорупційного напряму.
Джерело: Group DF
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новини підприємств OSTCHEM

НА ПАТ «РІВНЕАЗОТ»
ОНОВИЛИ ОБЛАДНАННЯ
виробництва ВАС

На ПАТ «Рівнеазот», яке входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), провели плановий ремонт двох технологічних ниток з виробництва вапняково-аміачної селітри (ВАС).

Виконані роботи дозволили
збільшити надійність обладнання та забезпечити його високу
продуктивність, що, в свою чергу, стабілізує виробничий процес
усього підприємства.
Ремонтні служби «Рівнеазоту» працювали в цеху складних
мінеральних добрив (СМД).
– У ході виконання планово-попереджувальних
ремонтів ми встановили новий
підігрівач неконцентрованої
азотної кислоти, провели чистку обладнання та ємностей,
барабанів грануляторів виробництва
вапняково-аміачної
селітри, здійснили діагностич-

«Ника-Тера»

Терминал
наращивает
перевалку
В январе-апреле 2015 года
морской терминал «НикаТера» (входит в Group DF)
осуществил перевалку 1 млн.
349,6 тыс. тонн грузов.
С начала года в общем
объеме грузооборота зерновые культуры составили 46,8% (632,6 тыс. тонн),
минеральные удобрения –
27,7 % (372,8 тыс. тонн),
навалочные грузы – 25,5%
(344,2 тыс. тонн).
В работе предприятия
появилась тенденция увеличения перевалки минеральных удобрений. Это связано
с увеличением спроса на
внешнем рынке. Также сохраняется стабильность по
перегрузке транзитного угля.
В целом, несмотря на сложную ситуацию в стране, порт
сохраняет стабильность и
продолжает уверенно развиваться», – комментирует
председатель общества Александр Гайду.
Источник: nikatera.com

не обстеження повітрозбірників. Заміна підігрівача азотної
кислоти дозволила покращити
температурний режим в апараті використання тепла нейтралізації і, як наслідок, стабілізувати хід реакції з утворення
плаву аміачної селітри, – розповідає начальник цеху складних мінеральних добрив Віталій
Музика.
Всі ремонтні роботи були виконані працівниками механічної
служби цеху та спеціалістами
управління ремонтно-монтажних робіт підприємства. Особливістю виконання цих робіт
було те, що заміна підігрівача
азотної кислоти потребувала тимчасової зупинки двох
технологічних ниток з виробництва ВАС. Зазвичай, при
виконанні планово-попереджувальних ремонтів (ППР),
під час ремонтів однієї нитки
з виробництва ВАС, інша працює, забезпечуючи подальший
випуск міндобрив.
Як розповідає Віталій Музика, специфіка роботи цеху

Барабан-гранулятор. Виробництво вапняково-аміачної селітри
передбачає регулярне проведення ППР з інтервалом 16-20
днів. Раніше цей термін був
значно коротшим – ППР потрібно було виконувати кожні
7-10 днів. Збільшення терміну
роботи технологічного обладнання виробництва ВАС стало
можливим завдяки грамотному втіленню програми з модернізації та капітальних ремонтів

цеху складних мінеральних
добрив у 2013 – 2014 роках.
У 2014 році в цеху СМД провели масштабні роботи з модернізації цеху. Зокрема, програма
модернізації передбачала інноваційне вдосконалення всієї
технології виробництва ВАС.
Джерело: прес-центр
ПАТ «Рівнеазот»

ЦЦР-2: с поставленными
задачами справились
Цього року, як і попереднього, працівники ПАТ «АЗОТ» відпочиватимуть в санаторії
«Чайка», що в селищі Лазурне Херсонської області. Профком підприємства вже уклав
відповідний договір.
Один из объектов, где они
задействованы, – цех разделения воздуха и производства
углекислоты. Бригаде слесарей-ремонтников под руководством Андрея Васильевича
Дмитриева необходимо было
отремонтировать
резервные
маслохолодильники, а именно
выполнить их промывку, пропарку и опрессовку.
Достаточно серьезный объем работ был выполнен и на
другом объекте – градирне цеха

производства аммиачной, калиевой и натриевой селитры.
– С помощью гидроустановки бригада слесарей-ремонтников производит промывку оросителя, – рассказывает старший мастер ЦЦР-2
Евгений Викторович Плотин. –
Здесь задействованы Алексей
Анатольевич Ефименко, Валерий Николаевич Поздняков,
Александр Анатольевич Дубовиченко, Геннадий Анатольевич Решетняк. Сов-местными

усилиями с технологической
службой цеха №3, которая занимается очисткой оросителя
механическим способом, готовим его к работе.
Независимо от того, где работают ремонтники, их усилия
неизменно направлены на то,
чтобы обеспечить высокое качество ремонтных операций и
лучше подготовить технологическое оборудование к дальнейшей эксплуатации.
Источник: azot.lg.ua
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ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ
ВІД «АЗОТУ» ПРАЦЮЮТЬ
НА БЛАГО ЧЕРКАЩАН

Рік тому депутатський корпус Черкаської міської ради поповнився представниками від ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM. Тоді
перемогу на своїх виборчих округах здобули директор департаменту з якості підприємства Іван Сухарьков та начальник
залізничного цеху Максим Скорик, яким за цей час вдалося чимало зробити для міста.
Як розповів Іван Сухарьков,
керівник депутатської фракції
«Рідне місто», торік від жителів
мікрорайону
«Дніпровський»
було отримано 127 звернень, 98 з
яких вирішено. Зокрема громадяни порушували питання ремонту дахів, доріг та тротуарів,
благоустрою прибудинкових
територій, ремонту й встановлення дитячих та спортивних
майданчиків тощо.
– Системна робота з вирішення проблемних для черкащан питань почалася під час
передвиборної кампанії і продовжується до сьогодні. Ми
знаходимо необхідні ресурси З командою школи №13 після змагань на Кубок «Азоту»

Сухарьков Іван Васильович – депутат Черкаської міської ради сьомого скликання, керівник депутатської фракції «Рідне місто», член комісій «З питань земельних
відносин, архітектури, містобудування, реклами та комунальної власності» та «Тимчасової контрольної комісії з питань допомоги ЗСУ в забезпеченні обладнанням та
обмундируванням мобілізованих з міста Черкаси до зони проведення АТО».
та можливості. Дуже багато для
міста і своїх підшефних шкіл
зробив Черкаський «Азот». Завдяки моїй депутатській діяльності вдається залучати ще й
бюджетні кошти, – розповідає
Іван Сухарьков.
Зокрема в рамках програми
з благоустрою території було
проведено 3 щорічних районних суботники, в яких взяло

участь більше 500 осіб, відкрито два спортивних майданчики
виробництва ПАТ «АЗОТ» за
адресами вул. Ватутіна, 251 та
вул. Петровського, 281, біля
окремих будинків встановлено
пісочниці, огородження навколо сміттєвих баків тощо.
Дуже багато робиться і для
підшефної ПАТ «АЗОТ» загальноосвітньої школи №13, кура-

Під час суботника в районі «Дніпровський»

тором якої є Іван Сухарьков.
Зокрема тут було відремонтовано покриття на центральній алеї, проведено роботи із
заливки вимощення навколо
навчального закладу, виділено
кошти на встановлення металопластикових вікон у відремонтованій спортивній залі.
Надається підтримка учням,
які беруть участь у позакласній
діяльності. Так, шкільний танцювальний ансамбль «Ірбіс»
отримав у подарунок сучасну
стереосистему.
Значна увага приділяється
незахищеним категоріям населення: людям з обмеженими
фізичними можливостями, дітям, ветеранам, переселенцям
з Донецька і Луганська. Минулого року було проведено акції
зі збору коштів для онкохворих
дітей, близько 100 малозабезпечених родин мікрорайону
«Дніпровський»
отримали
продовольчі набори, більше
30 черкащанам надано матеріальну допомогу на лікування і
реабілітацію.

Депутат бере активну участь
у роботі міської ради. Ним було
подано 41 пропозицію до формування бюджету на 2015 рік,
що стосуються проблем міста.
Завдяки цьому вдалося виділити кошти на вирішення частини питань, актуальних для
мікрорайону «Дніпровський».
Зокрема на реалізацію заходів у
ЗОШ №13 у програмі соціально-економічного розвитку міста
Черкаси закладено близько 1
млн. гривень. До кінця року там
відремонтують санвузли та аварійні електромережі, замінять
вікна в актовій залі та рекреаціях школи. Також замінять
вікна в дитячому садочку №60.
Додатково в мікрорайоні на
визначених відрізках вул. Ватутіна та Чигиринській проведуть реконструкцію існуючих
мереж зовнішнього освітлення, на що в бюджеті закладе-

На спортивному майданчику
но 178 тис. грн., а на окремих
ділянках вулиці Пацаєва буде
прокладено мережі зовнішнього освітлення з використанням
енергоефективних технологій
(385 тис. грн.).
У наступному номері газети
ми розповімо про депутатську
роботу начальника залізничного цеху ПАТ «АЗОТ» Максима
Скорика.
Наталія Бакалова,
Максим Батир
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У ЦЕХАХ ПАТ «АЗОТ»
ПРОЙШЛИ ПРОФСПІЛКОВІ
ЗВІТНО-ВИБОРЧІ ЗБОРИ

У трудових колективах ПАТ «АЗОТ» проходили профспілкові звітно-виборчі збори, в роботі яких брали участь голова
профкому Василь Іванов та заступник голови профкому Андрій Лукашенко.

Колектив ЦВТК звітував про п’ятирічну профспілкову діяльність
Голови цехових комітетів звітували про п’ятирічну профспілкову діяльність, висвітлюючи у
своїх виступах такі аспекти, як
оздоровлення виробничників та
їхніх дітей, вшанування ювілярів, надання матеріальної допомоги, медичне обслуговування
та інші питання.

Таке зібрання пройшло і в
колективі
централізованого
відділу технічного контролю,
де працює найбільша кількість
жінок. Голова цехового комітету Людмила Герявенко прозвітувала про зроблене.
– За період із 15 вересня
2010 по 2 червня 2015 року

актив цехкому здійснював контроль за
дотриманням санітарно-гігієнічних норм
у виробничих приміщеннях, на робочих
місцях та кімнатах
прийому їжі; слідкував
за тим, як працівники
забезпечувалися засобами індивідуального
захисту, молоком, лікувально-профілактичним харчуванням,
фруктовими соками.
Згідно з переліком
професій, члени колективу
своєчасно
проходили профілактичні медичні огляди, впроваджувалися заходи, спрямовані
на зниження рівня захворюваності. Протягом звітного періоду за кошти профбюджету
та фонду соціального страхування в санаторіях України
оздоровилися 32 працівники
нашого структурного підроз-

15 червня стартує сезон
відпочинку на морі

Цього року, як і попереднього, працівники ПАТ «АЗОТ» відпочиватимуть в санаторії
«Чайка», що в селищі Лазурне Херсонської області. Відповідний договір вже укладено.
– Також укладено договір
із санаторієм «Дніпро-Бескид», що в Трускавці. Ми домовились ще за старими цінами. Одна путівка коштує 5400
гривень. Їх закуповуватимемо
виключно за свій рахунок. Виробничник оплачує лише 25
відсотків, тобто 1350 гривень
за 18 днів, – розповідає голова
профкому ПАТ «АЗОТ» Василь
Іванов. – Вартість путівки на
море складає 3250 гривень. Із
них 1850 гривень профспілка
«Азоту» сплачує за дорослого і 2000 гривень за дитину.
Щодо літнього відпочинку

дітей, то ситуація дещо складніша. Фонд соціального страхування у 2015 році фактично
припинив фінансування цього
питання. Це ми відчули вже
під час новорічних свят, коли
діти працівників «Азоту» залишилися без їхніх подарунків.
Новорічний настрій – святкові
ранки та подарунки дітям забезпечило ПАТ «АЗОТ». А тому
попередньо ми вирішили, що
діти оздоровлюватимуться на
морі разом з батьками.
Сезон відпочинку на морі
для працівників підприємства
розпочнеться вже 15 червня.

В санаторії «Чайка» азотівці
зможуть не лише змістовно
відпочити, а й оздоровитися,
оскільки профільний напрямок цього закладу – неврологія, органи системи кровообігу, органи дихання та
ендокринологія. Проводяться всі лікувальні процедури,
фітотерапія, масажі, киснева
та магнітно-лазерна терапії
тощо.
З початку року в санаторії
«Дніпро-Бескид» м.Трускавець
оздоровилося 12 працівників
товариства.
Ніна Гошуренко

ділу, за рахунок профбюджету
в пансіонатах відпочинку на
морі – 161 особа (разом з дітьми виробничників), в оздоровчих таборах – 41 дитина.
Крім того, Людмила Павлівна у виступі зосередила детальну
увагу на наданні пільг та компенсаційних виплат, передбачених Колективним договором.
Це матеріальна допомога багатодітним сім’ям (з 2013 року
від трьох і більше дітей), розмір якої складає 150 гривень
на дитину, преміювання працівників, трудовий стаж яких
на «Азоті» нараховує 25 років
(з 2012 року сума складає 500
гривень), виплата матеріальних допомог із профбюджету
та з фонду Голови Правління
на лікування, придбання ліків,
операції та соціально-побутові
питання. Такі допомоги отримали 111 членів профспілки
ЦВТК на суму 64 800 гривень,
із фонду Голови Правління
– 195 осіб на суму понад 198
тисяч гривень. Розмір грошової допомоги із фонду Голови
Правління у порівнянні з 2010
роком зріс із 800 гривень до
1750 гривень.
Про співпрацю адміністрації
та цехового комітету доповіла
заступник начальника ЦВТК
Світлана Савчук. Оскільки збори носять виборчий характер,
члени профспілки обрали голову цехового комітету на наступне п’ятиріччя. Очолювати
профспілку вкотре довірили
Людмилі Герявенко.
За таким же принципом
пройшли профспілкові звітновиборчі збори в усіх структурних підрозділах. У ході роботи
хіміки обговорювали ще одне
важливе питання: хто на наступних п’ять років очолить
профспілкову організацію? На
посаду голови профкому ПАТ
«АЗОТ» пропонували кандидатуру Василя Олександровича
Іванова.
Ніна Гошуренко,
фото автора
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Хіміки-волонтери надають
ПОСИЛЬНУ ДОПОМОГУ
УЧАСНИКАМ АТО

Працівники Черкаського «Азоту» регулярно надсилають гуманітарну допомогу українським військовим, які нині перебувають на Сході. Силами виробничників та ініціативної групи підприємства «Україна понад усе» станом на кінець
травня зібрано вже 412 тис. грн., з яких протягом року на цільове використання було спрямовано більше 365 тис. грн.

Гуманітарна допомога для українських захисників
У травні значну кількість
коштів волонтери ПАТ «АЗОТ»
використали для надання допомоги мобілізованим азотівцям. Так, для працівника цеху
ВПіПК Анатолія Крицького
вони придбали форму, тактич-

ну сорочку «убокс», футболку,
окуляри тактичні, наколінники, налокітники та берци. Схожий комплект отримав і Віталій Тищенко (ВГРЗ). Денису
Волику (цех зв’язку) та Антону
Фоменку (ВГРЗ) виробнични-

ки передали берци, а Михайлу
Реві (цех К-6) – бінокль. Для
Олега Андрущенка (цех М-9),
окрім взуття, було закуплено
ще й форму «Горка». Його колега Микола Ковтун отримав
тактичні окуляри й рукавиці,
а також набір різноманітних
інструментів.
Працівникові
цеху М-6 Роману Наконечному
волонтерська група придбала і
передала комплект форми, білизну, кавер (спеціальний чохол) на каску та взуття з Goretex. Місяць тому на прохання
Романа підприємство виділило
9 метрів конвеєрної стрічки
для облаштування зенітної
установки.
Нещодавно до азотівців
звернулися активісти із с. Степанки з проханням допомогти
забезпечити необхідною амуніцією їхнього односельця Олексія П. з позивним «Шумахер».
Волонтери підприємства ку-

пили йому форму, сорочку
«убокс», тактичні окуляри,
берци та рацію. В січні цього
року чоловіка мобілізували до
93-ї механізованої бригади,
яка дислокується нині в смт.
Опитне – важливому населеному пункті поблизу Донецького аеропорту. Скромний
боєць про успіхи в різних операціях не розповідає, однак, як зазначили його колеги, нещодавно
«Шумахера» представили до
державної нагороди.
Крім того, волонтерська
група підприємства продовжує
співпрацювати з громадськими організаціями, зокрема
«Дніпряночкою».
Протягом
останніх двох місяців азотівці
передали її активістам 135 кілограмів сала, яке було перекручено й розфасовано в туби
для відправлення бійцям у
зону АТО.
Максим Батир

«День захисту» для дітей, які його
особливо потребують

У Міжнародний день захисту дітей працівники Черкаського «Азоту» традиційно потурбувалися про тих, для кого це
свято має особливий зміст – дітей з малозабезпечених родин, з особливими потребами, дітей-сиріт. Зокрема, підприємство тривалий час співпрацює із закладами інтернатного типу, надаючи їм різносторонню допомогу.

Так, працівники відділу головного електрика ПАТ
«АЗОТ» відвідали Черкаський обласний будинок дитини
«Малятко», щоб привітати дітей зі святом, порадувати їм
солодощі та м’які іграшки.
– Зустріч з дітками, як
завжди, була хвилюючою та
емоційною, адже неможливо
звикнути до того, що вони
позбавлені найдорожчого –
батьківської любові, до їхніх
не по-дитячому глибоких
та сумних поглядів, – поділився враженнями головний
електрик Черкаського «Азоту»

Ігор Кривошеєв. – Тому хочеться знову і знову хоч чимось радувати малечу, а особливо – у
їхнє свято.
В будинку дитини «Малятко» нині виховуються 70 дітей
віком від 1 до 4 років. Черкаський «Азот» уже багато років
надає шефську допомогу цьому закладу і його представникам тут завжди раді.
– Нашим дітям важлива
будь-яка увага, адже їм доводиться спілкуватися переважно з нашими працівниками і прихід гостей, які з ними
спілкуються, дарують пода-

рунки – це завжди справжнє
свято, – зазначила головний
лікар будинку дитини Світлана
Михно.
Значний внесок зробили азотівці і в роботу обласного Фонду «Милосердя і
здоров’я». Як розповіла його
голова Лариса Лисенко, до
Дня захисту дітей більше 120
малозабезпечених черкаських родин, які виховують дітей-інвалідів, отримали продуктові набори, солодощі та
розмальовки.
Наталія Бакалова
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культура, спорт

ВИХОВАНЦІ ЦЕНТРУ
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
ВЛАШТУВАЛИ ТАЛАНТ-ШОУ
У Центрі дитячої творчості Черкаського «Азоту» OSTCHEM пройшов звітний концерт «Мій світ. Мій дім. Моє життя».
Вихованці різних студій поділилися з гостями своїми музичними та хореографічними успіхами, яких вони досягли протягом навчального року.

– Цей навчальний рік був
для нас особливим. По-перше,
ми відсвяткували 10-річний
ювілей. По-друге, наша творча родина розширилася. До
нас приєдналися нові дітки та
педагог Марина Новікова, яка
тепер викладає в студії дизайну
«Колібрі», – зазначила у вітальному слові директор ЦДТ
Людмила Дивнич. – Багатим
цей рік став і на творчі успіхи.
Нам вдалося підкорити журі на
обласному конкурсі талантів,
організувати і провести в місті
два театралізовані флешмоби
до Дня закоханих та Міжнародного дня жінок... Також на
базі Центру пройшло чимало
тематичних заходів, зокрема
фестиваль настільних ігор.
Відкрила звітний концерт
Еліза Седлецька піснею «Одна
земля, одна надія». Кілька місяців тому ця юна виконавиця виборола перше місце

на обласному фестивалі для
талановитих дітей і молоді
«Скарбничка майбуття». Пісенний подарунок для батьків та
гостей підготували і Софія Ковтун, Едуард Худолій, Валерія
Савельєва та найменший артист
Назар Барабаш. Батьки також
мали змогу поспівати. Разом з
дітьми вони виконали легендарну «Червону руту». Ольга
Ніколаєнко продемонструвала
інший талант – декламування
віршів. Прочитані дівчиною
проникливі рядки, змусили замислитися навіть дорослих
Хореографічними успіхами
поділилися вихованці танцювального колективу «Фасольки», середня танцювальна група «Style» та більш досвідчені
танцівники колективу «Street
Style». Останні презентували
серйозну постановку і, ніби
машина часу, перенесли глядачів в епоху гангстерів. А от чут-

тєвий контемп «Пробачення»
виконали Євгенія Кононенко та
Лілія Кириленко. Дівчата вже
неодноразово ставали призерами змагань міжнародного
рівня.
Завершилося свято талантів
врученням солодощів і пода-

рунків. Попереду у вихованців
канікули. Щоб вони були змістовними і яскравими, педагоги
Центру дитячої творчості підготували для них цікаву літню
програму.
Максим Батир,
фото автора

Збірна команда «Азоту» з футболу
виборює призові місця

Збірна команда з міні-футболу ПАТ «АЗОТ» продовжує активно брати участь у міських та обласних змаганнях різного
рівня, демонструючи відмінну гру та виборюючи призові місця.

Збірна «Азоту» з А.Лукашенком (зліва) та І.Челомбітьком

Так у травні азотівці змагалися в турнірі «Весна-2015»,
організованому ГО «Асоціація
аматорського міні-футболу» в
Черкаській області, де посіли
друге місце. Кращим бомбардиром турніру було визнано
гравця команди хіміків Олександра Караушана.
Команда підприємства взяла
також участь у XXII міжгалузевій профспілковій спартакіаді, яка стартувала у травні. Її
спільно проводять Федерація
профспілок області, обласна
організація ФСТ «Спартак» і
Управління в справах сім’ї, молоді та спорту.

Як розповів головний суддя спартакіади, голова ФСТ
«Спартак» Юрій Мрачковський, спартакіада включає в себе
змагання з кількох видів спорту. Після футболу проходитимуть змагання з настільного
тенісу, шахів, дартсу тощо.
Галузеві профспілки представляли 8 футбольних команд.
Сильним суперником для
азотівців стала команда профспілки освітян, до складу якої
входили гравці, які професійно займаються футболом.
У запеклій боротьбі команда
«Азоту» виборола ІІІ місце.
Наталія Бакалова
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Із самого дитинства
ВАЛЕНТИНА АКСЮТА
МРІЯЛА БУТИ ХІМІКОМ

Валентина Семенівна Аксюта хіміком себе вважає ледве не з пелюшок. Ще в сьомому класі закохалася в «Хімію» і
вирішила своє життя присвятити цій цікавій науці. З відзнакою закінчила технікум штучного рідкого палива, де готували кадри для комбінату в Ангарську, і відразу вступила до Уральського політехнічного інституту на хімічний факультет,
де вже навчався її брат.

Вищий навчальний заклад
«видав» старанній студентці
«Червоний диплом», який давав право Валентині Семенівні
самій обирати місце майбутнього працевлаштування. Її вибір
дещо здивував однокурсників
та викладачів, оскільки здобуті
теоретичні знання Валентина
Семенівна хотіла застосувати в
науково-дослідному інституті
пластичних мас в Нижньому
Тагілі, де проходила студентську практику. Від промислових труб це місто вкривалося
димовою завісою, але якась
незвичайна сила притягувала
сюди багатьох романтиків. Так
професійна доля розпорядилася і з Валентиною Семенівною.
В інституті вона пропрацювала
5,5 років, займаючись розробкою та синтезом іонообмінних
смол. За розробку однієї марки

Валентина Семенівна Аксюта

У листопаді 1967 року завод іонообмінних смол в Черкасах одержав перші дослідні зразки продукції, а до кінця року освоїв технологічний процес промислового
виробництва іонітів. У 1968-му році був введений в експлуатацію головний цех з
випуску катіонітів потужністю 2680 тонн на рік.
іонообмінних смол їй пощастило навіть стати учасницею
ВДНГ.
– Коли мої колеги дізналися про те, що в Черкасах планують будувати завод з виробництва іонообмінних смол, то
першими в «розвідку» поїхали
Петро Мефодійович Шпак та
подружжя Таланових – Анатолій Миколайович і Віра Сергіївна. Саме вони написали про
те, яке гарне враження на них
справило місто, і що підприємству вкрай потрібні фахівці з
іонообмінних смол. І в лютому
1965 року мені теж прийшов
виклик, – розповідає Валентина Семенівна. – Спочатку йшла
підготовка кадрів у технічному
училищі №8, я готувала собі
в колектив лаборантів, вчила їх. Одночасно будувався і
цех І-1, бо пуск виробництва

іонообмінних смол відбувся
дещо пізніше (цех І-3 став до
ладу в 1967 році, а цех І-1 – у
1968-му). Тривала інтенсивна
підготовка до пуску: замовляли обладнання, реактиви, посуд. Проте головним завданням було підготувати кадри,
адже іонообмінні смоли – це
така галузь хімії, яка потребує
глибокого вивчення, і знань
шкільної програми тут не достатньо.
Колектив лабораторії Валентина Семенівна згуртувала
чудовий. Дівчата всі як на підбір – розумні, красиві, веселі. З
такими надзвичайно легко було
працювати.
Що стосується методик з
іонообмінних смол, то в цьому напрямку велику допомогу
надавала Центральна лабораторія. Зокрема Віра Сергіївна

та Анатолій Миколайович Таланови, Марія Харлампіївна
Дем’яненко, Зінаїда Миколаївна Бардик, Петро Мефодійович
Шпак, Емілія Олександрівна
Головченко, яка займалася аналітичною частиною питання.
Дійсно, професійних помічників було чимало. Пригадує
Валентина Семенівна і таких
досвідчених спеціалістів, як
Наталія Костянтинівна Покровська, Ірина Петрівна Жилюк,
Галина Костянтинівна Петрова,
яка всю себе присвячувала іонітам. Зараз вона переїхала до
своїх рідних і живе на Алтаї.
– Іонообмінні смоли – це
всі марки, які ми послідовно
розробляли, впроваджували і
разом з ЦВТК «боролися» за
їх якість. І майже всім маркам
було присвоєне звання «Державний знак якості СРСР».

Взагалі, іонообмінні смоли
черкаського виробництва були
кращими в Союзі, – продовжує
Валентина Семенівна. – Спочатку у нас лабораторії були
роздільні. А в 1967 році всі
цехові лабораторії об’єднали
в централізований відділ технічного контролю. Це сталося
при Анастасії Федорівні Солодовниковій, ми всі називали її
Ната Федорівна. Вона й очолила цей структурний підрозділ.
Це був колектив, де працювало найбільше жінок – 267
осіб, чоловіків – одиниці. Валентина Семенівна, крім професійних обов’язків, виконувала ще й громадську роботу.
Їй довірили очолювати цеховий
комітет. Цей період вона вважає
найцікавішим у своїй біографії.
Адже виробниче життя – це
одне, а особисте – інше. Тут
разом святкували весілля, віддаючи дівчат заміж, раділи народженню дітей, активно відпочивали. Тобто жодна подія
не проходила непоміченою.
Колектив лабораторії ЦВТК
з обслуговування цеху І-1 Валентина Семенівна Аксюта очолювала 26 років, потім ще два
роки працювала в управлінні
якості продукції, де пригодилися і її глибокі знання, і багаторічний досвід, які оцінені
високою нагородою – орденом
«Знак пошани». З 2001 року
вона трудиться в Благодійному
фонді ПАТ «АЗОТ», де на обліку перебуває 2300 ветеранів
праці. Знає про кожного – хто
чим живе, хто чого потребує.
Ті часті зустрічі старшого покоління хіміків, що проходять
у фонді, Валентина Семенівна
з особливою теплотою називає
«Зустрічі з молодістю», адже
спогади кожного повертають
всіх до незабутніх джерел молодості і активного життя.
Ніна Гошуренко,
фото автора
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Легкоатлетичний пробіг
ТРАСАМИ ЧЕРКАЩИНИ
Щорічно за давньою традицією спортсмени клубу любителів бігу «Ритм» до професійного свята Дня хіміка здійснюють пробіг трасами Черкащини. За підтримки ПАТ «АЗОТ»
такий спортивний захід учасники клубу провели і цього року.

Для пробігу обрали трасу
Шполянського і Катеринопільського районів. Маршрут проліг
через села Скотареве, Мокра
Калигірка, Суха Калигірка та
Єлизаветка. Кожний із учасників вибрав свою дистанцію. Хто
5, хто 12 та 20 кілометрів. Подоланню цієї відстані сприяли
й погодні умови. На фініші в
селі Єлизаветка учасників пробігу зустрічали мешканці села
та голова сільської ради, який
вручив бігунам коровай та подякував за пропаганду здорового способу життя. На березі
річки Велика Вись спортсмени
відпочили, пригадали цікаві
історії. Як виявилося, ветеран праці і спорту Черкаського
«Азоту» Володимир Степанович
Мельниченко родом із цього
села. Тут пройшло його дитинство, навчання в школі. Зустріч
з ровесниками додала в його
душу приємні спогади.

Оголошення
На підприємстві періодично проводяться навчання
з ліквідації надзвичайних ситуацій. На цей час вводиться
особливий стан – прохід на
прохідних
перекривається,
переміщення по території обмежується.
Детальну інформацію про
сигнал сирени, причини її
ввімкнення та ситуацію на
підприємстві можна дізнатися за телефоном 39-01.
Адміністрація цеху зв’язку

Подяка
Спортсмени КЛБ «Ритм» на фініші пробігу до Дня хіміка
Учасники пробігу побували
на могилі матері Володимира
Степановича, поклали квіти, а
з криниці, яку викопав батько,
попили цілющої води.
За спряння в організації
чергового заходу КЛБ «Ритм»

учасники пробігу щиро завдячують директору департаменту
із соціальних питань Костянтину Саленку.
Іван Челомбітько,
інструктор спорткомплексу

СК «Саламандра-Україна» повідомляє:
Акція, приурочена до Дня хіміка, завершена. Розіграш цінного призу відбудеться
12.06.2015 року о 14:00 в актовому залі заводоуправління.

Команда ЦЕРЦ – переможці
першості з шашок

У кінці травня пройшли змагання з командної першості
«Азоту» з шашок. Звання кращих виборювали 8 команд.
Команди, які зазвичай ставали переможцями, показали
дещо несподівані результати й
відповідно посіли інші місця.
Так, команда централізованого електроремонтного цеху
(ЦЕРЦ), яка зазвичай замикає
трійку призерів, цього року вийшла на перше місце. У складі
команди – Олексій Селянко
(на фото), Сергій Конигін та
Віктор Мельник. Друге місце

посіла команда УКР, яка протягом кількох років була фаворитом першості (Олександр
Буряк, Іван Коєв, Артем Андрійченко). А збірна електропостачання, яка зазвичай була
другою, цього разу посіла третє
місце. В її складі грали Павло
Свідін, Петро Ковальчук та
Володимир Яременко.
Наталія Бакалова,
фото автора

Дякуємо голові профкому
ПАТ «АЗОТ» Василю Олександровичу Іванову, корпоративному секретарю Євгенію
Валерійовичу Сокольському
та начальнику цеху зв’язку
підприємства Сергію Івановичу Краснокутському за
відновлення
телефонного
зв’язку зі взуттєвою майстернею, що знаходиться
на зупинці біля центральної
прохідної. Значно зручніше,
коли можна зателефонувати
в майстерню, щоб проконсультуватися та дізнатися чи
виконано роботу.
Працівники ПАТ «АЗОТ»

Щиро дякуємо
У нашу сім’ю прийшло
горе – моя невістка страждає на онкозахворювання,
а внучка втрачає зір. Хочу
висловити величезну подяку
всім, хто відгукнувся та допомагає нам у боротьбі за їхнє
здоров’я і життя. Величезна
вдячність Голові Правління
Віталію Склярову, профспілковому комітету, всім
колегам, які збирали кошти.
Хай Бог посилає здоров’я та
благополуччя вам та вашим
сім’ям.
Катерина Филь,
машиніст насосних
установок цеху К-4
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Виробничниці «Азоту»
ПРОХОДЯТЬ ОБСТЕЖЕННЯ
НА МАМОГРАФІ

Черкаський «Азот», що входить до холдингу OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), спільно з Черкаським обласним онкодиспансером продовжують реалізацію програми боротьби з раком молочної залози. З 25 травня
розпочалося обстеження жінок-виробничниць на пересувному мамографі.

Мамографічні обстеження на «Азоті» проводять 3-й рік поспіль
Обстеження проводиться спеціалістами Черкаського обласного онкодиспансеру на базі медико-санітарної частини (МСЧ)
ПАТ «АЗОТ». Його пройдуть
більше 500 працівниць підприємства.

На придбання необхідних
для обстежень витратних матеріалів «Азот» перерахував
лікувальному закладу 80 тисяч
гривень.
– Збереження здоров’я працівників – один із пріоритет-

них напрямків корпоративної
соціальної
відповідальності
«Азоту», – зазначив директор
департаменту з соціальних питань ПАТ «АЗОТ» Костянтин
Саленко. – Централізоване мамографічне обстеження працівниць підприємства вже стало щорічним. У 2014 році його
пройшли 600 жінок.
Світова медична практика рекомендує всім жінкам після 40
років проходити мамографічне
обстеження раз на два роки, а
після досягнення 50-річного
віку – щороку.
– Мамографія – це рентгенографічний метод обстеження, який на сьогодні є
найточнішим у діагностиці
новоутворень молочної залози,
– зазначила завідувач цеховими
дільницями МСЧ ПАТ «АЗОТ»
Надія Здоровець.
Прийом виробничниць проводиться згідно з графіком.

– Мало хто з жінок регулярно продить таке обстеження,
адже на це потрібно знайти
час, кошти. А завдяки організованій на «Азоті» акції, ми
можемо швидко і зручно пройти обстеження без відриву
від виробництва, – розповідає
апаратник повітроподілу цеху
К-3 Алла Капац.
Профілактичні огляди дають
можливість виявити пухлину
на ранніх стадіях, коли вона
успішно піддається лікуванню.
– Зараз мало хто з роботодавців приділяє належну увагу
здоров’ю своїх працівників,
– наголосив заступник головного лікаря Черкаського онкодиспансеру Ігор Гайдай. – ПАТ
«АЗОТ» в цьому плані робить
дуже багато. Ми раді, що змогли допомогти організувати
таке необхідне обстеження.
Наталія Бакалова,
фото автора

Рятувальники показали відмінну
фізичну форму та професійні знання
2 червня 2015 року представниками Управління ДСНС України у Черкаській області проведено підсумкову перевірку службової та гуманітарної підготовки за 2014 – 2015 рр. в 1 ДПРЗ, в якій брав учать весь особовий склад загону.
Перевірка включала в себе
два етапи: теоретичний і практичний. Під час теоретичного
письмового заліку було задано 35 запитань, які включали
функціональну, тактичну, технічну, гуманітарну, медичну
підготовку та питання з охорони праці.
У здачу заліків з фізичної
підготовки входило віджимання, підтягування, біг на 100 та
1000 метрів, а також рятувальники відпрацьовували підйом
по штурмовій та висувній драбині, бойове розгортання.
Після закінчення здачі
заліків, відбулась товарись-

ка гра з волейболу та футболу
між керівництвом 1 ДПРЗ та
членами комісії Управління
ДСНС у Черкаській області.
Метою проведення підсумкової перевірки є узагальнення
рівня теоретичних знань, набутих і закріплених вмінь та
навичок особового складу, виявлення недоліків у теоретичній та практичній підготовці
співробітників для підвищення професійного рівня та забезпечення виконання дій за
призначенням на належному
рівні.
Підготувала Особовий склад 1 ДПРЗ показав задовільні знання та належні
Вікторія Соловйова результати з фізичної підготовки
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Це казкове місце стоїть на
Старокиївській горі, яка колись
була центром древнього Києва.
У минулому таке пояснення
було зрозуміле кожному киянину, а тепер навряд чи підкаже дорогу до Пейзажної алеї.
Найлегше її знайти, орієнтуючись по Історичному музею
(вулиця Володимирська, 2).
Саме в цьому районі розташовується мальовничий сквер, який
офіційно було відкрито лише в
листопаді 2009 року.
Тут, у цьому затишному місці, навіть дорослі можуть відчути себе дітьми й забути про
логічні пояснення й обґрун-
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туристичні маршрути

стоїть таке ж мозаїчне дерево
і на його широко розкинутих
гілках сидять птахи.
Крім незвичного світу фауни, тут можна побачити ще
й інші цікаві роботи відомих
київських авторів: янголятка
на горах з подушок, сир для
мишки, гойдалка-черепашка,
принцеса на горошині, різноманітні фонтани та багато
інших цікавинок. Деякі скульптури вкриті різнокольоровою
мозаїкою і це ще більше приваблює дітлахів, які люблять все
яскраве й радісне. І на цьому
дива Пейзажної алеї, які варто
побачити, не закінчуються.
Фонтан закоханих зебр

ШМАТОЧОК РАЮ
У ЦЕНТРІ ВЕЛИКОГО МІСТА

Пейзажна алея – фантастично гарне місце в центрі Києва. Але воно не просто гарне, а ще має й цікаву історію. Ця
місцевість сьогодні перебуває під охороною ЮНЕСКО і входить до заповідника «Стародавній Київ». Розташована вона
на місці давніх валів, які служили захистом для Києва. На цій лінії оборонних споруд, що датується Х–ХІІІ століттям, у
1980 році і була закладена Пейзажна алея. Архітектором проекту виступив Авраам Мілецький.

У пащі стоногого кота
тування, які зазвичай переслідують нас у житті, – адже на
Пейзажній алеї можна побачити
істот, яких немає більше ніде у
світі: величезні шалені горобці;
закохані зебри, а також лелека, закоханий у жабу; летючі
шестилапі тигри; лави у вигляді
кроля, кота, горобця (а також
лава-гойдалка, лава-будинок,
лава-кавун, лава-окуляри). 30ти метрова стіна прикрашена
мозаїчним панно, що зображує
двох довжелезних кішок з розкритими пащами. На спинах
цих стоногих котів, що, роззявивши пащі, прагнуть вхопити
нас, розсілися різнокольорові
пташки, а всередині величезних пащ влаштовані лавочки
для відпочинку. Зліва від котів

У 2010 році у сквері з’явився
майданчик «Аліса в країні чудес». Дитячі гірки зроблені
за мотивами роману. Тут є дійові особи: чарівний кролик,
гусінь, чеширський кіт… Всі
вони ніби вийшли з книги й
оселилися на цій галявині,
щоб тішити відвідувачів своєю присутністю. А нещодавно
мозаїчні скульптурки поповнилися фігуркою Маленького
принца – героя роману СентЕкзюпері. Словом, місце настільки яскраве, що відчуття
казки та свята не покидає відвідувачів у будь-яку пору року.
Звичайно, найкраще тут весною та влітку.
– Київ гарний і сучасний
мегаполіс. Але іноді так хо-

четься усамітнитися від міської алея, що є справжньою оасуєти і кудись поїхати. Проте, зою в центрі мегаполісу, дає
виявляється, що і в центрі сто- можливість повного огляду
лиці можна знайти такий чу- мальовничих видів Подолу і
довий сквер, де не чути шуму Задніпров’я, а також гір Кимашин, а тільки розноситься єва: Замкову, Уздихальницю,
дзвінкий дитячий сміх. Ми Дитинку… Водночас можна
часто з дружиною та друзями відвідати Володимирську та
приходимо на Пейзажну алею, Софійську площі. Повірте, поабо як її в народі називають трапивши у цей район, у вас
«Пейзажку». Тут такі цікаві не- значно розшириться вибір для
звичні лавки, на яких і самим наступних прогулянок і незахочеться посидіти та згадати бутніх екскурсій.
безтурботні роки дитинства, –
Ніна Гошуренко,
розповідає киянин Роман Ткафото Анатолія Гошуренка
ченко.
– Я родом із
Черкащини, проте
часто буваю в Києві, і як тільки випадає можливість відвідую парки, алеї,
музеї,
виставки
квітів на Співочому полі. Минулого
року випадково потрапила на Пейзажну алею і відчула себе в якомусь
іншому вимірі, що
й досі перебуваю
під враженням від
побаченого, – пригадує подорож на
«Пейзажку» Тетяна
Кривиченко.
Перебуваючи
на висоті історичного
Верхнього
міста,
Пейзажна Біля скульптури «Принцеса на горошині»

14

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№11, 9 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ
звідусіль

Радимо приготувати

Рибний салат із
сухариками
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* Міжнародний день друзів.
* Міжнародний день акредитації. Був заснований 9 червня 2008 року.

Необхідно: пучок пекінської капусти, 250 г рибного філе, 2 помідори, пачка сухариків, майонез, сіль – за смаком.
Приготування: капусту нашаткувати
соломкою, помідори порізати дольками. Філе риби підсмажити на сковороді
з невеликою кількістю води, потім розібрати на невеличкі шматочки. Смак
сухариків повинен поєднуватися з рибою. Всі інгредієнти змішати, посолити
і заправити майонезом. Дати постояти 5
хвилин і салат готовий. Смачного!
І.Ткаченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Іван Мар’яненко – український актор, педагог, театральний діяч. За свою 55-річну
артистичну діяльність зіграв понад 300 ролей, створивши величні образи Гонти, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького та інші; Бен Абруззо – американський повітроплавець. Першим разом зі своїм екіпажем перетнув на повітряній кулі Тихий океан у
листопаді 1981 року, встановивши світовий рекорд дальності польоту на повітряній кулі
– 8382,54 км. Абруззо вважають найзнаменитішим повітроплавцем: йому належить 9
рекордних досягнень; Анатолій Гайдамака – народний художник України. Оформив
Державний історико-культурний заповідник на о. Хортиця, музеї М.Коцюбинського у
Чернігові і Т.Шевченка у Києві, літературний музей в Одесі.
Цей день в історії позначений такими подіями:
1889 рік. На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкрили його пам’ятник.
1988 рік. Сергій Бубка в Братиславі встановив світовий рекорд, стрибнувши на
6 м 05 см.
1992 рік. У Києві відкрився І Всеукраїнський конгрес бібліотекарів.
Іменини в Анастасії, Івана, Кипріана та Федора.

У Черкасах завершився
ЮВІЛЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«СЦЕНА ЛЮДСТВА»

Наприкінці травня в Черкаському академічному музично-драматичному театрі пройшов 10-ий Міжнародний фестиваль «Сцена людства». Протягом тижня місцеві театрали мали змогу переглянути 9 вистав за участі творчих колективів
провідних театрів України та світу.
Відкрився фестиваль поемою Тараса
Шевченка «Великий льох» в постановці
Олександра Дзекуна, яка є візитівкою й
гордістю Черкаського театру. Протягом 11
років вона не перестає дивувати глядачів
своєю містичністю.
Три вистави привезли з собою львівські
актори. Так, творча майстерня «Драбина»
представила публіці моновиставу про життя заробітчан «Лондон». По-справжньому
вразив Львівський драмтеатр ім. Лесі Українки. Спочатку глядачі побачили «Бабу»
за п’єсою сучасного українського драматурга Павла Ар’є «Баба Пріся» про життя
в зоні відчуження. Та неабияк здивувала
всіх масштабна рок-опера «Ірод».
Однією з «родзинок» цьогорічного фестивалю став приїзд португальського театру «Teatro Circo de Braga». Автором
драми «Малюнок Пікассо», яку презентували черкащанам, є всесвітньо відомий
Джеффрі Хетчер, роботи якого бачили

і на Бродвеї, і в інших театрах світу. Дія
п’єси розгортається в окупованому фашистами Парижі. Пропаганда Геббельса
намагається знищити всіх художників
разом з їхніми роботами. Ця хвиля не
оминула і Пікассо... Розмовляли актори
мовою оригіналу, однак їхні діалоги супроводжувалися синхронними українськими субтитрами.
Виставою «Нахлібник» Національного
академічного театру російської драми ім.
Лесі Українки (м. Київ) завершився фестивальний тиждень. У відомій п’єсі Івана
Тургенєва мова йде про бідного дворянина Василя Кузовкіна, який, втративши
все, багато років живе «на хлібах» у сусідів
Коріних, виконуючи в них роль блазня.
Автор порушує проблему наявності можновладців, сильних, багатих, які «мають
право» і користуються цим «правом», знущаючись над бідними, слабкими та беззахисними.

Фрагмент вистави «Малюнок Пікассо»
Кожен фестивальний вечір закінчувався
театральним клубом. Глядачам пропонували взяти участь в обговоренні вистави,
ближче познайомитися з акторами, дізнатися як же насправді створюється театр.
Власн. інформ.
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вітання
КАСЯНА Олексія Святославовича – слюсаря-ремонтника цеху М-9 із 25-річчям.
ВОВНЕНКА Станіслава Михайловича
– слюсаря-ремонтника управління капітальних ремонтів із 50-річчям.
КОРШАКА Сергія Віталійовича – апаратника гідрування цеху К-4 із 30-річчям.

О!
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РУСАНОВА Романа Володимировича –
майстра зміни цеху К-7 із 45-річчям.
ПОДЗИВАЛОВА Олександра Анатолійовича – начальника цеху К-4 із 55-річчям.
КУЦЕВОЛА Валерія Анатолійовича –
чергового водія цеху очистки промислових і стічних вод із 50-річчям.

З 25-річчям трудового стажу!
ШВИДЧЕНКА Валентина Івановича – заступника начальника АТЦ.

Нехай здійсняться всі ваші найзаповітніші мрії і устремління, збережеться
все хороше, що є у вашому житті і неодмінно примножаться миті радості,
щастя, успіхів та оптимізму.

З ювілеєм!
РЯСНУ Галину Михайлівну – оператора
на решітках цеху очистки промислових і
стічних вод із 55-річчям.
БАРБАШ Зою Миколаївну – апаратника
хімводоочищення цеху хімводоочищення
із 60-річчям.
ФЕДОТОВУ Людмилу Василівну – інженера з ремонту ремонтно-механічного
цеху із 55-річчям.
ШПАКА Сергія Вікторовича – слюсаряремонтника цеху К-7 із 45-річчям.
ДІДЕНКА Олександра Миколайовича –
докера-механізатора цеху М-9 із 30-річчям.
ЖАНДАРЬОВА Володимира Вікторовича – машиніста екструдера цеху М-9 із
35-річчям.
ЗАПОРОЖЦЯ Івана Власовича – водія
воєнізованого газорятувального загону із
60-річчям (вітання від численної родини).
ЖУЛІДОВУ Людмилу Миколаївну – комірника цеху електропостачання із 55-річчям.
ФЕДОРОВУ Ірину Леонідівну – техніка
з обліку автотранспортного цеху із 55-річчям.
МАКСЮТУ Валентину Миколаївну –
апаратника хімводоочищення цеху хімводоочищення із 45-річчям.
МЕТИКА Миколу Васильовича – електромонтера цеху електропостачання із
65-річчям.
ОКСАМИТНОГО Бориса Борисовича
– водія автотранспортного цеху із 40-річчям.
ЗАЙЧЕНКО Наталію Володимирівну –
апаратника змішування цеху І-1 із 40-річчям.
СТАСІВ Олексія Васильовича – електромонтера цеху електропостачання із 25-річчям.
КИЗИМУ Валентину Дмитрівну – апаратника очищення газу цеху М-6 із 50-річчям.
БЕГЕЙМУ Ірину Михайлівну – лаборанта хімічного аналізу централізованого
відділу технічного контролю із 35-річчям.
ТЕРЕЩЕНКА Миколу Семеновича – лікаря-гінеколога медико-санітарної частини із 50-річчям.
СТОРЧОУСА Олександра Віталійовича –
машиніста компресорних установок цеху
М-5 із 40-річчям.

Визначні дати працівників «Азоту»

СПОРІДНЕНІ
ДИНАСТІЇ «АЗОТУ»

Одного квітневого ранку далекого 1981 року Катерина Волочаєва та Олексій Бегейма зустрілися в санаторії-профілакторії «Перлина», де відпочивали
після трудових буднів на «Азоті». Катерина працювала в Центральній лабораторії лаборантом хіманалізу, а Олексій ніс службу у ВГРЗ.

У 2005 році династії Бегейм та Косякових завдяки роботі на «Азоті»
злилися в одну дружну родину, яка налічує сім осіб. Їх загальний стаж
роботи у товаристві нараховує 140 років.
У березні 1982-го молодята побралися. Так зародилась на Черкаському «Азоті» трудова династія Бегейм. Подружжя
виростило двох синів, які також пішли
виробничими стежками своїх батьків і
обидва зараз працюють машиністами
компресорних установок у цеху А-3.
З 2000 року старший син Андрій перше
робоче місце освоював у цеху КВПіА, де
і познайомився з лаборантом цього цеху
Іриною Косяковою, батько якої вже багато років сумлінно працював у цьому
ж структурному підрозділі, а пізніше на
підприємстві розпочала трудову діяльність і мати Ірини.

З 2003 року Катерина Іванівна Бегейма працює в централізованому відділі технічного контролю в лабораторії
контролю цеху А-3, а з 2014 року у цьому
ж колективі трудиться і її невістка Ірина
Бегейма.
Підростає молоде покоління Бегейм.
У Катерини Іванівни та Олексія Яковича
троє онуків – Олександр, Віктор та Михайло. І хто знає, яку стежину оберуть
хлопчики. Можливо теж через деякий
час прийдуть на рідне підприємство,
збільшивши трудовий стаж славної династії до 200 років.
Колектив ЦВТК

ПК «ДРУЖБА НАРОДІВ»
привітав черкаських дітлахів
Творчі колективи Палацу культури «Дружба народів» влаштували феєричне свято з нагоди Міжнародного
дня захисту дітей. Культурно-мистецька подія стала для них останньою у цьому концертному сезоні.

Подарунком для дітей міста стало
свято за участі творчих колективів Палацу культури «Дружба народів» – вокальної студії «Беліссімо», народного
шоу-балету «Каприз», зразкового хореографічного ансамблю «Дружба»,
ансамблю спортивного танцю «Натхнення».
– За доброю традицією ми відзначаємо День захисту дітей у форматі грандіозного концерту. На мою думку, це свято
є своєрідним нагадуванням для нас батьків про те, що діти мають бути щасливими. Ми повинні дарувати їм якомога
більше любові, уваги, турботи, незабутніх щирих емоцій, – розповідає директор
ПК «Дружба народів» Галина Бурлака.
Різножанровість номерів, яскраві костюми, щирий дитячий запал та артистизм змусили підтанцьовувати і маленьких, і дорослих глядачів у залі. Поява на
сцені героїв мультсеріалу «Фіксіки» –

окремий сюрприз для дітей. Вони одразу впізнали Нолика й Сімку. Разом з
мультиплікаційними персонажами діти
танцювали й співали «Фіксіпелки», розгадували загадки та переконувалися в існуванні магії. Найбільш сміливі малюки
навіть змогли взяти участь у показі фокусів. Крім того, кожен учасник святкової програми отримав солодкі подарунки від ПАТ «АЗОТ».
– Концерт сподобався і дітям, і мені.
До речі, з особливою увагою придивлялася до творчих колективів Палацу
культури. Найбільше вразив ансамбль
«Дружба». Думаю, вже з початку нового
навчального року водитиму доньку на заняття у цей гурток, – говорить інженер
відділу управління якістю, стандартизації, сертифікації та нагляду в сфері
REACH Аліна Борисова.
Новий концертний сезон для творчих
колективів Палацу культури розпочнеть-
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ся вже напередодні 1 вересня, коли вони
привітають дітей виробничників і учнів
підшефних шкіл з Днем знань.
Максим Батир,
фото Наталії Бакалової
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