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Черкаський «Азот» проводить 
планові ремонти цехів

Читайте в номері

Промислова безпека 
ПАТ «АЗОТ» –
на високому рівні

Черкаські добрива 
боротимуться за звання 
кращих в Україні

На «Азоті» уклали 
Колдоговір на 2015 рік

У їдальнях і буфетах 
товариства – «літнє меню»

Господарі найкращих 
квітників одержали премії
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Вітаємо працівників медико-санітарної 
     частини ПАТ «АЗОТ» з професійним святом.

     Від імені всього колективу підприємства бажаємо вам 
міцного здоров’я, плідної, наполегливої праці, 

натхнення і вагомих здобутків! Хай ваш професіоналізм, 
чуйність, відданість найгуманнішій у світі професії 

вселяють надію та впевненість у завтрашній день! 
     Глибоко вдячні вам за сумлінну працю, 

витримку і вміння дарувати людям радість життя!
     Правління товариства. Профспілковий комітет

З Днем медичного працівника!

Роботи різної складності нині тривають у всіх виробничих і 
більшості допоміжних цехів «Азоту». Тож ремонтні служби під-
приємства  завантажені на повну, іноді одночасно працюючи на 
8 – 10 об’єктах. На фото: бригада ЦЕРЦ закінчує ремонт електро-
двигуна в цеху М-9.

Плановий капітальний ремонт агрегату №1 закінчує цех з 
виробництва аміачної селітри М-9 ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM. Через 
кілька днів він буде повністю готовий до експлуатації, а ремонт-
ні служби цеху та підприємства розпочнуть роботи на другій 
технологічній нитці виробництва.

Детальніше на 3 стор.

Хіміки 
підтримали 
міжнародну акцію

12
стор.

Черкаський «Азот» підтримав спільний про-
ект Міжнародної організації праці та ООН з 
проведення добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ на робочих місцях.
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У зв’язку з подіями, які протягом останніх кількох тижнів розгорталися в Київській області, значно зріс громадський 
інтерес до стану техногенної безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки. Згідно із законодавчими актами та внутрішніми 
нормативними документами, на Черкаському «Азоті» OSTCHEM застосовується комплексний підхід до організації та ви-
конання робіт з попередження аварій і ліквідації їх наслідків.

би. В групах за 12-годинною 
програмою навчалися ще 2946 
працівників.

Протягом шести місяців 
2015 року на ПАТ «АЗОТ» було 
проведено 7 навчальних тривог 
за ПЛАС на рівні «А» (в межах 
структурного підрозділу), та 6 
тривог – на рівні «Б» (аварія 
виходить за межі одного цеху, 

їх продукція або послуги є най-
кращими.

Не вперше братиме участь 
в цьому конкурсі і Черкаський 
«Азот». У 2014 році аміачна се-
літра, яку виробляють на підпри-
ємстві, увійшла до сотні кращих 
товарів України. Це свідчить 
про високу якість продукції, 
яку товариство постачає спо-
живачам. Також ПАТ «АЗОТ» 
є одним із найбільших вироб-
ників мінеральних добрив. 

але не за межі підприємства). 
Під час таких практичних за-
нять ми відпрацьовували різ-
ні дії: пошук, рятування й 
надання медичної допомоги 
постраждалим; проведення 
евакуації персоналу із зони 
можливого ураження; прове-
дення загальної та спеціальної 
розвідки в зоні надзвичайної 

ситуації; взаємодія з ДСНС, 
УМВС, СБУ, медициною ка-
тастроф та органами місце-
вого самоврядування. Під час 
навчань фіксувався алгоритм 
дій всіх учасників, час прибуття 
та дії спеціалізованих підрозді-
лів – ВГРЗ, ДПРЗ, МСЧ, про-
мислово-санітарної лабораторії 
та охоронного підприємства 
«СКАТ-ЦЕНТР». Насамперед 
відпрацювання практичних 
навичок підвищило рівень 
підготовки персоналу та дало 
змогу надавати більш повну 
інформацію в штаб з ліквідації 
надзвичайної ситуації та взає-
модіяти з іншими підрозділами 
товариства, відповідальні ке-
рівники стали чітко визначати 
вирішальний напрямок з лікві-
дації надзвичайної ситуації.

30 червня на Черкаському 
«Азоті» відбудеться більш масш-
табна навчальна тривога. За ле-
гендою, «аварія» вийде за межі 
нашого підприємства і ста-
новитиме загрозу для жителів 
міста (рівень «В»). Крім служб 
цивільного захисту товариства, 
буде залучено додаткові сили й 
засоби міста Черкаси та Чер-
каського району.

Крім того, на підприємстві 
розроблено та затверджено гра-
фіки обладнання структурних 
підрозділів системами раннього 
виявлення надзвичайних ситу-
ацій і оповіщення персоналу в 
разі їх виникнення. На сьогодні 
така система вже експлуатуєть-
ся в цеху А-5. Автоматизова-
ний комплекс веде безперерв-
ний контроль докритичних і 
критичних параметрів. Нині 
тривають роботи щодо про-
ведення тендеру на монтаж 
аналогічної системи на ви-
робництві аміачної селітри. 
Паралельно ми працюємо над 
створенням страхового фонду 
документації в цеху М-6.

Анатолій Садовий, 
начальник штабу цивільного 

захисту ПАТ «АЗОТ»

З метою підвищення рівня 
промислової безпеки на під-
приємстві було проведено два 
засідання комісії з питань над-
звичайних ситуацій. На сьогод-
ні відпрацьовано всі плануючі 
документи по організації ді-
яльності з питань цивільного 
захисту, створено матеріаль-
ний резерв, накопичено та під-
тримуються в готовності засо-
би радіаційного та хімічного 
захисту. До використання за 
призначенням готові вісім за-
хисних споруд, що дозволяють 
розмістити в них найбільшу 
працюючу зміну – 2500 осіб.

Керівний та командно-на-
чальницький склад (25 осіб) 
пройшов спеціальну підготов-
ку в навчально-методичному 
центрі цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Чер-
каської області. Під керівни-
цтвом формувань товариства 
за 15-годиннною програмою 
проводилася підготовка фор-
мувань цивільного захисту 
загальною кількістю 323 осо-

Складатиметься конкурс із 
двох етапів – регіонального та 
національного. На кожному з 
них експертна комісія обира-
тиме переможців більш ніж 
за 20 критеріями. Як заува-
жує директор ДП «Черкаси-
стандартметрологія» Михайло 
Чорнопищук, насамперед це 
хороша нагода для провідних 
підприємств підтвердити свої 
лідируючі позиції на вітчиз-
няному ринку та довести, що 

Так, у першому кварталі цього 
року частка черкаської аміач-
ної селітри на внутрішньому 
ринку склала 51%, карбаміду 
– 31%, карбамідо-аміачної су-
міші – 68%. Важливо, що під-
приємство в повному обсязі 
виконало свої зобов’язання 
перед вітчизняними аграрія-
ми в період весняної посівної 
кампанії.

Власн. інформ.

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 
НА ПАТ «АЗОТ» – 
НА ВИСОКОМУ РІВНІ

Черкаські добрива будуть
боротися за звання кращих

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM подав заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі якості «100 
кращих товарів України». Продукція підприємства буде представлена в номінації «Това-
ри виробничо-технічного призначення».
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Вже тиждень у цеху з виробництва аміачної селітри М-9 ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM кипить робота – триває капітальний 
ремонт агрегату №1. Всі зусилля цехових ремонтних служб та допоміжних структурних підрозділів підприємства спря-
мовані на максимально швидке та якісне виконання робіт, після чого розпочнеться капітальний ремонт агрегату №2.

Під час простою виробни-
цтва спеціалісти відповідних 
служб провели  обстеження та 
ремонти обладнання, які можна 
виконати лише за умови повної 
зупинки виробництва аміачної 
селітри та суміжних цехів. 

– Такі роботи було вико-
нано в першу чергу. Брига-
да УКР уже відремонтувала 
відділювач-випарювач газо-
подібного аміаку – газопро-
від та розташовані всередині 
агрегату змійовики, – розпо-
відає начальник цеху М-9 Іван 
Мартем’янов. – Крім того, 
наші спеціалісти з КВПіА ви-
конали ремонт діафрагми, яка 
вимірює кількість повітря.

Коли ми завітали до цеху 
М-9, ремонтні роботи на агре-
гаті №1 були в розпалі. Іван 
Гнатович швидко розповідає 
про те, що має бути зроблено 
та проводить «найгарячішими» 
ділянками. Одночасно в М-9 
працюють спеціалісти центра-
лізованого електроремонтного 
цеху, управління капітальних 
ремонтів, цеху централізовано-
го ремонту, електропостачання, 
захисних покриттів та ремонт-
но-будівельного цеху.

– Наша бригада ремонтує 
робочі колеса трьох вентилято-
рів подачі повітря на киплячий 
шар першого агрегату – готує-

мо їх до діагностики, варимо, 
зачищаємо, відбалансовуємо, 
– розповідає старший майстер 
технологічного устаткування 
ЦЦР Костянтин Лепча. 

Поки працівники ЦЦР 
встановлювали колесо меншо-
го вентилятора (позн. 22/1), з 
ЦЕРЦ привезли відремонто-
ваний електродвигун до нього. 
Разом з бригадою електромон-
терів цеху М-9 його встано-
вили на місце. Паралельно 
спеціалісти ЦЕРЦ закінчують  
ремонт електродвигуна друго-

го вентилятора (позн.23/1). 
Зважаючи на його солідну вагу 
– 4,5 тонни та порівняно не-
великий обсяг робіт, який по-
трібно було зробити, ремонт 
виконали на місці. 

Тривають роботи і безпосе-
редньо в башті першої техноло-
гічної нитки. Бригада УКР під 
керівництвом старшого майст-
ра Богдана Мироненка про-
водить ревізію всього вироб-
ничого обладнання, усуваючи 
несправності та встановлює 
кислотний барбатер ІТН, від-
ремонтований на базі УКР. 

Паралельно з ремонтника-
ми «Азоту» працює і підрядна 
організація ТОВ «Укрпром-
енергосервіс», яка виконує 
чистку трубчатої частини апа-
ратів випарювання і довипа-
рювання. Ще одна підрядна 
організація – ПП «Хімелект-
ромонтаж» разом з цехом 
електропостачання виконує 
ремонт високовольтної части-
ни підстанції №59, що живить 
агрегати цеху.

Подбали в М-9 і про якість 
механізмів  відвантаження гото-
вої продукції.

– Ми вже відремонтували 
транспортери позиції 1 та 2 і 

перейшли до 7 і 8. Виконуємо 
роботи зі зварювання метало-
конструкцій та заміни роликів, 
що підтримують транспортер-
ну стрічку, – зазначив Богдан 
Мироненко.

Паралельно ремонтується і 
точка відвантаження аміачної 
селітри (насипом), на якій пра-
цюють ваги. Працівники заліз-
ничного цеху розібрали колії, 
ремонтно-будівельний цех ви-
конав роботи з бетонування 
конструкцій, а цех захисних 
покриттів підготував до фарбу-
вання металеві частини. Допо-
міжні роботи виконують доке-
ри-механізатори цеху М-9. 

Ще кілька днів і агрегат №1 
цеху буде повністю готовий 
до роботи та зможе стабіль-
но працювати до наступного 
капремонту, виробляючи для 
українських аграріїв добрива, 
що будуть вкрай потрібні під 
час цьогорічної осінньої по-
сівної. Адже аміачна селітра 
– одне з найбільш затребува-
них добрив, і вся продукція 
Черкаського «Азоту» в останні 
роки постачається саме на вну-
трішній ринок.

Наталія Бакалова,
фото автора

ЦЕХ М-9 ЗАВЕРШУЄ 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
першої черги виробництва

Працівники ЦЦР та М-9 встановлюють відремонтований електродвигун

Докер-механізатор Р. Лютенко та слюсар-ремонтник Р. Фетісов
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
В ЦЕХЕ ПРОИЗВОДСТВА 
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

Северодонецкий «Азот» продолжает
стабильно платить налоги в бюджет

В период вынужденного простоя Северодонецкий «Азот», входящий в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия 
азотной химии Group DF), проводит капитальные ремонты оборудования. Значительные работы выполнены в цехе про-
изводства азотной кислоты. Ремонты градирни, камеры сгорания и ротора газовой технологической турбины позволят 
в полной готовности подойти к возобновлению выпуска продукции.

Северодонецкий «Азот», несмотря на вынужденный простой, остается крупнейшим 
налогоплательщиком региона – продолжает стабильно выплачивать зарплату сотруд-
никам, а налоговые отчисления предприятия являются весомым пополнением государ-
ственного и городского бюджетов.

надежном станке немецкого 
производства. Согласно де-
фектной ведомости в текущем 
заказе требуется охватить 30 
уплотнений компрессорной 
части ротора. 15 из них подле-
жат восстановлению методом 
рихтовки, еще 15 полностью 
вырезаются. Вышедшие из 
строя лаби ринты удаляются 

Так, с июня 2014 года по май 
2015-го «Азот» уплатил налогов 
на общую сумму более 400 млн. 
грн.

– Во время вынужденно-
го простоя мы не производим 
агрохимическую продукцию. 
Несмотря на это, предприятие 
своевременно и в полном объ-
еме выплачивает заработную 
плату более 6,5 тысячам со-
трудников, производит выпла-

ты, предусмотренные Коллек-
тивным договором, — говорит 
Председатель Правления ЧАО 
«Северодонецкое объединение 
Азот» Леонид Бугаев. — Сво-
евременно перечисляются 
и налоги. За последний год 
в государственный бюджет 
перечислено 356,1 млн. грн., в 
местный бюджет — 82,9 млн. 
грн. Единый социальный 
взнос составил 122,6 млн. грн.

Все это время сотрудни-
ки Северодонецкого «Азо-
та» OSTCHEM работают в 
штатном режиме — проводят 
диагностику и ремонт комму-
никаций, ремонт динамиче-
ского и статического обору-
дования, плановые ремонты, 
покраску оборудования, ре-
монты дорог, зданий и соору-
жений. 

Источник: azot.lg.ua

токарем, а на их место он зака-
тывает новые.

– В высоком качестве ре-
монта мы уверены, – подчер-
кивает  механик цеха производ-
ства азотной кислоты Андрей 
Авескулов. – Сотрудники ме-
ханического участка всегда со 
всей тщательностью относятся 
к поступающим заказам. 

Мероприятие повлечет за 
собой увеличение производи-
тельности турбокомпрессора, 
что, в свою очередь, положи-
тельным образом скажется на 
объеме выпуска азотной кис-
лоты и аммиачной селитры.

– На приобретение матери-
алов и запчастей для ремонт-
ных работ в цехе производ-
ства азотной кислоты в этом 
году затрачено около 1,5 млн. 
грн., — говорит Председатель 
Правления ЧАО «Северодонец-
кое объединение Азот» Леонид 
Бугаев. — Этот цех — важное 
звено технологической цепоч-
ки по выпуску минеральных 
удобрений. И проведенные ре-
монты повысят стабильность 
работы оборудования.

Работы проводят и в других 
подразделениях предприятия. 
В частности, ремонтируют гра-
дирни водооборотных циклов, 
продолжается реконструкция 
цеха производства карбамида и 
углеаммонийных солей.

Источник: azot.lg.ua

Выполняемые ремонты 
– трудоемкие. К ним привле-
чены сотрудники различных 
структурных подразделений 
Северодонецкого «Азота»: ре-
монтно-механический и ремонт-
но-строительный цехи, ЦЦР-2.

Совсем недавно на механи-
ческий участок №1 ремонтно-
механи ческого цеха поступил, 
можно смело сказать, ювелир-
ный заказ.

К замене лабиринтных 
уплотнений на роторе турбо-
компрессора (а именно это и 
предстояло сделать ремонтни-
кам) предъявляются достаточ-
но серьезные требования, ведь 
толщина лабиринтов составля-
ет всего 0,3 мм. 

Всего в цехе четыре таких 
агрегата. В среднем, в зависи-
мости от интенсивности эксплу-
атации на производстве, еже-
годно один из них ремонтируют. 

Лабиринты заранее изго-
тавливают на инструменталь-
ном участке РМЦ. Саму рабо-
ту по перезакатке проводят на 

Ремонт ротора цеха производства азотной кислоты
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Что делать в том случае, 
когда нет пяти-семи минут 
времени до приезда спасате-
лей? Наилучший вариант – 
пожарное депо. Дежурный 
караул, диспетчерская и 
пожарные автомобили, раз-
мещенные в нем, позволя-
ют достичь максимального 
уровня безопасности.

На морском терминале 
«Ника-Тера» уже ведутся ра-
боты по созданию современ-
ного пожарного депо.

– В порту работает боль-
шое количество сотрудни-
ков и безопасность каждого 
из них – наш приоритет. 
Обученная команда, осна-
щенная современным обо-
рудованием, техникой для 
борьбы с чрезвычайными 
ситуациями, готовая в любой 
момент прийти на помощь – 
это всё возможно благодаря 
пожарному депо, – отметил 
председатель ООО «МСП 
Ника-Тера» Александр Гайду.

Источник: nikatera.com

Эволюция 
безопасности

Порт «Ника-Тера»

новини підприємств OSTCHEM
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НА ПАТ «РІВНЕАЗОТ» 
ГОТУЮТЬСЯ ДО КАМПАНІЇ 
КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ

Щороку ПАТ «Рівнезот», яке входить до холдингу ОSТСНЕМ (об’єднує підприємства азотної хімії Group DF), проводить 
повномасштабну кампанію з модернізації виробничих потужностей. Так, у травні в конференц-залі цеху аміаку-2 відбула-
ся нарада, присвячена підготовці до проведення капремонтів у 2015 році.

З метою виконання якіс-
ної підготовки до проведення 
капітальних ремонтів на ПАТ 
«Рівнеазот» OSTCHEM було 
видано відповідний наказ. На 
його основі відбулася нарада 
на чолі з головним інженером 
підприємства Володимиром Ко-
валенком та за участю головних 
спеціалістів, керівників струк-
турних підрозділів і техноло-
гічного персоналу.

Якісна підготовка капре-
монтів передбачає вирішення 
низки завдань. Так, спочат-
ку начальники цехів аміаку-2, 
НАК, СМД, АС та ВІК розро-
били графіки виконання робіт 
кампанії капремонтів по кож-
ному підрозділу. Другим важли-
вим кроком стало оформлення 
начальниками цих цехів на-
рядів-замовлень на необхідні 
роботи із залученням підроз-
ділів: ремонтного виробництва, 
управління ремонтно-монтаж-
них робіт, цеху з ремонту енерге-
тичного обладнання, РБЦ, цеху 
КВПіА. Також керівники осно-
вних та допоміжних цехів нада-

ли на затвердження головному 
інженеру зведену відомість для 
забезпечення матеріалами та 
запасними частинами для про-
ведення капітальних ремонтів 
цехів підприємства. 

Так, заплановано капре-
монт: агрегатів підготовки син-
тез-газу № 1,3 та синтезу аміаку 
№1,2,3 цеху Ам-2; агрегатів во-
дооборотних циклів №2 та №3 

цеху ВІК; агрегатів з виробни-
цтва неконцентрованої азотної 
кислоти №1,2,3,4,5,6,7,8 цеху 
НАК; третьої та четвертої тех-
нологічних ниток з виробни-
цтва вапняково-аміачної селі-
три цеху СМД; виробництва 
аміачної селітри. Наразі розпо-
чато капремонти у цеху НАК, 
де тривають роботи з модерні-
зації агрегату №3.

Як зазначив на нараді Во-
лодимир Коваленко, порівняно 
з попередньою кампанією капі-
тальних ремонтів цьогорічна – 
значно об’ємніша за кількістю 
робіт, які необхідно виконати. 
Разом з тим, головний інженер 
ПАТ «Рівнеазот» наголосив, 
що цей факт у жодному ви-
падку не може бути причиною 
для нівелювання норм та ви-
мог охорони праці на підпри-
ємстві. 

Завершення кампанії капре-
монтів заплановане на середину 
вересня.

Джерело: прес-центр 
ПАТ «Рівнеазот»ПАТ «Рівнеазот» розпочинає кампанію капремонтів

«Ника-Тера» сотрудничает
с учебными заведениями

В Высшем училище судостроения состоялась конференция, в которой приняли участие 
педагоги училища и представители предприятий Николаева, в том числе морской терми-
нал «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в Group DF).

и подобные мероприятия не-
отъемлемая часть политики 
руководителей порта. Такие 
конференции способствуют 
созданию партнерских вза-
имовыгодных отношений с 
учебными заведениями. Разра-
батывая совместную програм-
му профессионально-техниче-
ского образования, появляется 
возможность создать систему, 
при которой предприятие и 
учебное заведение подготовят 

необходимых квалифициро-
ванных работников.

– Кадровый дефицит – это 
серьезная проблема для лю-
бого руководителя. Наш порт 
очень ценит хороших специ-
алистов и для нас очень важно, 
что мы совместными усилиями 
работаем над решением дан-
ной задачи, – сказал председа-
тель ООО «МСП Ника-Тера» 
Александр Гайду.

Источник: nikatera.com

Так, на конференции под-
нимались вопросы обеспечения 
координации действий с пред-
приятиями, организациями ка-
сательно оптимального согла-
сования реальных потребностей 
на рынке труда. Обсуждались 
современные подходы к орга-
низации повышения профес-
сиональной компетентности 
будущего работника. 

«Ника-Тера» – социаль-
но ответственное предприятие 
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Черкаський «Азот» OSTCHEM розпочав традиційну літню кампанію капітальних ремонтів. Оскільки роботи нині можна 
проводити в усіх виробничих та допоміжних цехах «Азоту», ремонтні служби підприємства завантажені повністю. Тради-
ційно в капремонтах задіяні й підрядні організації.

– Із 26 бригад, лише 2 пра-
цюють на базі управління, всі 
решта – в цехах підприємства, 
– розповідає начальник управ-
ління капітальних ремонтів ПАТ 
«АЗОТ» Володимир Бандура. – 
Одночасно проводимо роботи 
у 8-10 структурних підрозділах. 
Станом на сьогодні наші спеці-
алісти виконують роботи в це-
хах М-9, М-5, водопостачання, 
М-7, К-3, ХВО. Дві невеликі 
бригади працюють в цеху А-3. 
Через два тижні на нас чекають 
роботи в М-2, М-6, А-3, А-5 та 
інших цехах.

У першу чергу ремонтни-
ки беруться за роботи, які не-
можливо виконати без зупинки 
цехів, пов’язаних між собою 
технологічним циклом. Багато 
працівників УКР нині трудять-
ся в цеху з виробництва аміач-
ної селітри М-9 та слабкої азот-
ної кислоти М-5, що постачає 
йому сировину. Тут проводить-
ся ревізія, ремонт та заміна за-
пірної арматури.

Частину обладнання приво-
зять на ремонт і безпосередньо 
в котельно-мідницько-зварю-
вальну дільницю управління, 

де трудяться бригади котель-
ників Олександра Педченка та 
Григорія Калашника. Нині ре-
монтники  виконують велике 
замовлення цехів М-2 та М-6 
із заміни кожухів теплообмін-
ників поршневих компресорів.

Повністю завантажені ро-
ботою й інші ремонтні служби 
підприємства. На багатьох ді-
лянках у комплексі працюють 
спеціалісти цеху централізова-
ного ремонту, які виконують 

попереджувальний ремонт 
механічної частини агрегатів – 
компресорів, насосів, турбін, 
та централізованого електро-
ремонтного цеху, які ремон-
тують безпосередньо електро-
двигуни. Великий обсяг робіт 
нині обидві служби виконують 
у цеху К-3, ремонтуючи по-
тужний відцентровий повітря-
ний компресор К-500, у цеху 
з виробництва аміаку А-3, де 
обслуговують  багатофункці-
ональний поршневий комп-
ресор КМ5+КМ5 №3. У цеху 
А-5 нині проводиться ремонт 
всіх компресорів, у цеху М-5 – 
двох газотурбінних установок, 
у М-9 – ремонт вентиляторів 
та нагнітачів.

– Лише в М-9 ми виконали 
плановий попереджувальний 
ремонт 6-ти великих електро-
двигунів, не кажучи вже про 
менші, – зазначив заступник 
начальника ЦЕРЦ Сергій Цибу-
ля. – Випробувальна дільниця 
також завантажена на повну. 

У перерахованих вище 
структурних підрозділах тру-
дяться й спеціалісти цеху 

електропостачання. Зокрема, 
вони продовжують планомір-
ну заміну на високовольтних 
підстанціях масляних вими-
качів, які морально і фізично 
зносилися, на сучасні вакуум-
ні. Саме такі роботи тривають 
нині в цеху М-9 на підстанції, 
яка живить першу технологіч-
ну нитку виробництва, після 
чого проводитиметься заміна 
вимикачів на підстанції другої 
технологічної нитки. Як за-
значив начальник ЦЕП Борис 
Кашперук, кожен рік на під-
приємстві встановлюють 16 – 
20 таких вимикачів. 

Працівники цеху електро-
постачання проводять також 
плановий щорічний ремонт 
силових трансформаторів го-

ловних понижуючих підстан-
цій зі 110 кВ/6 кВ, яких на 
підприємстві 10-ть. Нині такі 
роботи виконуються на транс-
форматорі підстанції «БХО»,  
що розміщена на території цеху 
ОПСВ. 

Напружено працює й ре-
шта ремонтних служб підпри-
ємства, використовуючи час 
простою виробництва, щоб 
зробити якомога більше та 
підготувати обладнання до по-
дальшої роботи. 

Наталія Бакалова,
фото автора

Ремонтні служби «Азоту» 
ПРАЦЮЮТЬ У ВСІХ ЦЕХАХ 
ПІДПРИЄМСТВА

Бригадири О.Педченко та Г.Калашник за роботою

У цеху М-7 бригада Михайла Гриня встановлює прилади обліку на трубопроводах 
складу аміаку. На естакаді, де проходять трубопроводи, неможливо заховатися ні 
від сонця, ні від дощу, проте ремонтники не скаржаться, адже звикли виконувати 
свою роботу за будь-яких погодних умов.

На колекторі оборотної води
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На Черкаському «Азоті» OSTCHEM пройшли збори трудового колективу, на яких було підбито підсумки виконання 
Колективного договору протягом звітного періоду та укладено новий документ на 2015 рік. Крім того, делегати пере-
обрали голову профокому підприємства на наступні п’ять років.

ПРАВЛІННЯ І ПРАЦІВНИКИ 
ПАТ «АЗОТ» УКЛАЛИ 
КОЛДОГОВІР НА 2015 РІК

Традиційно конференція 
відкрилася підбиттям підсум-
ків виконання Колективного 
договору в 2014 році. Зокрема 
Голова Правління ПАТ «АЗОТ» 
Віталій Скляров зупинився на 
питаннях виробничої діяльності, 
кадрової політики, охорони пра-
ці та реалізації соціальної про-
грами на підприємстві.

– Завдяки соціально спря-
мованим рішенням адміністра-
ції та раціональній кадровій 
політиці укомплектованість 
структурних підрозділів ста-
ном на сьогодні складає майже 
99%. Це свідчить про високий 
рейтинг підприємства в місті 
та області, його стабільність і 
надійність, – зазначив Віталій 
Скляров. – Протягом звітно-
го періоду зобов’язання, які 
взяли на себе виробничники 
та адміністрація, згідно з Кол-
договором, були виконані в 
повному обсязі. Щодо нового 
проекту, то жодне положення, 
яке діяло протягом минулого 
року, незважаючи на досить не-
стійку політичну й економічну 
ситуацію в країні, не зазнало 
змін. Всі пільги й компенсації, 
які гарантуються працівникам 
Колективним договором, збе-
режені в повному обсязі.

До речі, торік частину соці-
альних гарантій було підвищено. 
Наприклад, розмір матеріаль-

ної допомоги, що виплачуєть-
ся в разі хвороби працівника чи 
члена його родини, збільшено 
з 1500 до 1750 грн. Також до 150 
грн. зросла допомога багато-
дітним працівникам, яка ви-
плачується на кожну дитину. Ті 
працівники, які пропрацювали 
понад 20 років і звільняються 
у зв’язку з виходом на пенсію, 
тепер отримують по 220 грн. за 
кожен відпрацьований рік, по-
над 30 років – по 300 грн.

Загалом, у 2014 році на ви-
конання проектів, спрямованих 
на соціальний розвиток під-
приємства, було інвестовано 
69 млн. грн. Зокрема 16,1 млн. 
грн. спрямовано на утриман-

ня об’єктів соціальної сфери, 
4,9 млн. грн. – на соціально-
побутове забезпечення пра-
цівників, 536 тис. грн. склала 
допомога ветеранам праці та 
пенсіонерам товариства тощо. 
Згідно з положеннями кол-
договору, працівники забез-
печувалися молоком (1,9 млн. 
грн.), лікувально-профілак-
тичним харчуванням (2,7 млн. 
грн.), соками та газованою во-
дою (225 тис. грн.). Серед най-
більших проектів минулого року 
– введення в експлуатацію після 
реконструкції їдальні №4. Крім 
того, було переглянуто цінову 
політику в закладах громад-
ського харчування підприєм-
ства. З початку року ціни змен-
шилися на третину.

Після конференції трудо-
вого колективу з прийняття 
Колдоговору пройшла ще й 
звітно-виборна профспілкова 
конференція. Одноголосним 
рішенням делегати підтримали 
кандидатуру Василя Іванова на 
посаду голови профкому ПАТ 
«АЗОТ». Його заступником зно-
ву обрано Андрія Лукашенка.

– У звітному періоді проф-
ком проводив роботу із захисту 
прав та інтересів працівників. 
Посилена увага приділялася 
проблемам оплати та охоро-
ни праці, попередженню за-

хворюваності, оздоровленню 
працюючих та їхніх дітей. За 
п’ять років у санаторіях Украї-
ни оздоровлено 494 вироб-
ничники та 632 дитини. У 
літній період на різних базах 
відпочинку оздоровилися 3177 
працівників та дітей. З фонду 
профбюджету і фонду підпри-
ємства азотівцям було надано 
матеріальну допомогу на 6,7 
мільйона гривень, – розпо-
відає голова профкому Василь 
Іванов. – Вирішення більшості 
питань складно уявити без до-
помоги цехових комітетів і їх-
ніх керівників. Високий рівень 
довіри в структурних підроз-
ділах до своїх профспілкових 
лідерів засвідчує той факт, що 
всіх голів цехкомів колективи 
переобрали на наступний тер-
мін.

Новообраний профком та це-
хові комітети працюватимуть у 
такому складі впродовж наступ-
них п’яти років. Василь Олек-
сандрович побажав усім успіху 
у вирішенні основних завдань 
профспілки: реалізація права 
на працю та її оплату, контроль 
за створенням належних умов 
праці, виробничого побуту й 
відпочинку, правовий захист 
працівників.

Максим Батир,
фото Наталії Бакалової

Президія конференції трудового колективу з прийняття Колективного договору

Азотівці взяли активну участь у роботі конференції
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За обідом у азотівській їдальні №1 

М.Шамрай, Р.Білоущенко та Катя, яка проводила жеребкування

– Влітку головна пер-
ша страва в буфеті заводо-
управління – окрошка. Хто 
її любить, кращої страви й не 

придумаєш – і холодна, і віта-
мінна, – розповідає соціальний 
працівник департаменту із соці-
альних питань Влада Кініченко. 

ремонтно-будівельний та гос-
подарський цехи отримують 
мінеральну воду, а цех ОПСВ та 
цех електропостачання – бути-
льовану питну воду. Всі праців-
ники підприємства отримують 
питну воду «Срібна краплина» із 
розрахунку 0,5 л на особу. Для 
азотівців, які відповідно до 
умов праці мають одержувати 
сік, закуповують продукцію у 
пачках по 0,5 л. Кожного міся-
ця його отримують за талонами
до 1800 працівників «Азоту».

У КГХ ретельно відслідко-
вують сезонні ціни, закупо-
вуючи овочі, коли їх вартість 
найнижча. У червні меню їда-
лень підприємства вже збагати-
лося стравами з кабачків, сала-
тами зі свіжих овочів. 

Наталія Бакалова,
фото автора

– Також влітку збільшується 
асортимент мінеральних вод, 
пропонується морозиво.

Як розповіла начальник КГХ 
Ольга Ситник, окрошка вже 
не перший рік є улюбленою 
літньою стравою азотівців. 
Також готуються страви з се-
зонних овочів: огірків, ка-
пусти, кабачків, баклажанів, 
помідорів тощо. Значно 
збільшується реалізація води, 
соків та морозива, асортимент 
якого, до речі, узгоджується з 
покупцями. 

З кінця травня, як тільки 
встановилася спекотна погода, 
КГХ почав постачати воду це-
хам, які багато робіт виконують 
під відкритим небом. Забезпе-
чення цих цехів питною во-
дою передбачене колективним 
договором підприємства. Так, 

Традиційно з приходом літа, змінюється й асортимент страв та напоїв, які ми вживаємо. Комбінат громадського хар-
чування ПАТ «АЗОТ» підлаштовує свою роботу під сезонний попит: готує «літні» страви та закуповує більше води і соків.

У ЇДАЛЬНЯХ ТА БУФЕТАХ 
ЧЕРКАСЬКОГО «АЗОТУ» 
ПАНУЄ «ЛІТНЄ МЕНЮ»

Вже традиційний, приурочений до Дня хіміка, розіграш призів провела Страхова компанія «Саламандра-Україна» 
в актовій залі заводоуправління ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM.

Нові призи азотівцям 
від СК «Саламандра-Україна»

Хоча в залі зібралися тіль-
ки близько 30 осіб, у розіграші 
призів брали участь всі азотів-
ці, які скористалися одним із 
продуктів компанії, застраху-
вавши свої транспортні засоби 
чи майно.

Як розповіла заступник 
начальника Черкаської дирек-
ції СК «Саламандра-Україна» 
Марина Шамрай, компанія 
вже четвертий рік співпра-
цює з «Азотом», надаючи 
його працівникам знижки на 
свої послуги: від 19,7% на по-
ліс КАСКО до 47% на страху-
вання майна. Тож все більше 
азотівців обирають саме цю 
страхову компанію.

– Станом на сьогодні 
кількість працівників «Азо-
ту», які надали перевагу про-

дуктам нашої компанії збіль-
шилася втричі, – зазначила 
Марина Шамрай. – Ми і нада-
лі плануємо надавати знижки 
азотівцям та організовувати 
оформлення страхових полісів 
безпосередньо на підприєм-
стві.

Як і в попередні роки, голов-
ним призом від СК «Саламанд-
ра-Україна» для азотівців був 
сертифікат на 5000 грн. Розіг-
рувалися також ланч-бокси 
(сумки для обідів), тревел-кей-
си (невеликі сумки для переве-
зення дрібних речей) та обкла-
динки на паспорти.

Щасливим власником го-
ловного призу цього року став 
слюсар-ремонтник цеху М-7 
Руслан Білоущенко. Під час 
розіграшу він був присутній у 

залі й не приховував радісних 
емоцій, коли почув своє пріз-
вище. Гроші Руслан Валерійо-

вич планує витратити на від-
починок з родиною.

Наталія Бакалова



AAЗОТЗОТAAЗЗООТТ
ЧЧеркаськииеркаськии

№12, 23 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ 9
соціальна сфера

Завдяки депутатам-азотівцям 
ВИРІШУЮТЬСЯ АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ МІСТА

До Програми соціально-економічного розвитку Черкас депутатами міської ради від ПАТ «АЗОТ» було внесено чимало 
пропозицій. Тільки за ініціативи начальника залізничного цеху Максима Скорика на реалізацію проектів на території 
округу №28, який охоплює частину мікрорайонів «Дніпровський» та «Калиновий», заплановано більше 1,4 млн. гривень.

– Торік від черкащан на-
дійшло близько 45 звернень, за 
якими була проведена робота і 
направлено депутатські запи-
ти у відповідні департаменти 
міської ради, – зазначає Мак-
сим Скорик. – Деякі з них ляг-
ли в основу тих пропозицій, 
що увійшли до Програми соці-
ально-економічного розвитку 
міста. До кінця року по округу 
№28 ми плануємо виконати 
значний обсяг робіт. Левову 
частку виділених бюджетних 
коштів спрямуємо на облашту-
вання житлових кварталів.

Насамперед серед проектів, 
затверджених депутатським 

Скорик Максим Григорович – депутат Черкаської міської 
ради сьомого скликання, член депутатської фракції «Рідне 
місто», член комісії «З питань житлово-комунального госпо-
дарства, промисловості, транспорту, зв’язку, підприємництва, 
екології та охорони навколишнього середовища».

корпусом, – проведення капі-
тальних ремонтів внутрішньок-
вартальних проїздів (650 тис. 
грн.), добудова спортивного 
майданчика за адресою вул. Пе-
тровського, 163 (202 тис. грн.), 
придбання фетальних моніто-
рів для пологових будинків (60 
тис. грн.). Понад півмільйона 
гривень буде спрямовано на 
виконання різноманітних ре-
монтних робіт у підшефній 
ПАТ «АЗОТ» загальноосвітній 
школі №22. Тут капітально від-
ремонтують санвузли, замінять 
вікна й двері в спортивному 
залі, встановлять лічильник 
тепла з регулятором темпера-
тури. Крім того, для учнів з 
особливими потребами, які 
навчаються в школі, облашту-
ють пандус.

Раніше в ЗОШ №22, кура-
тором якої є Максим Скорик, 
силами залізничного цеху, цеху 
М-6 та РБЦ було відремонто-
вано стелю в актовому залі та 
мультимедійному класі. Також 
оновлено інвентар для благо-
устрою території, замінено 
електрообладнання, сантехні-
ку в їдальні. Спеціалісти ЦЗП 
замінили ізоляцію теплопунк-
ту, працівники цеху ВПіПК 
– почистили каналізацію. 
Неодноразово на території на-
вчального закладу проходили 

суботники, зокрема силами 
цеху господарської діяльності 
виконувалася обрізка аварій-
них дерев та вивезення сміття.

Підтримує підприємство 
і талановитих учнів школи. 
Так, спонсорську допомогу 
для участі в Міжнародному 
фестивалі-конкурсі хорового 
та вокального мистецтва імені 
Ф.І. Шаляпіна було надано 
Данилові Шаренку. Юний спі-

вак завоював тоді диплом лау-
реата І ступеня. Не проходять 
без уваги шефів і спортивні 
змагання, в яких беруть участь 
шкільні команди.

Крім того, в мікрорайоні 
проведено роботи з благо-
устрою. Елементи дитячих 
майданчиків виробництва 
Черкаського «Азоту» та пісоч-
ниці встановлено за адресами: 
вул. Чехова, 82, 209 – 211, вул. 
Петровського, 185, вул. Гоголя, 
532/73. Біля деяких будинків 
було облаштовано місця для 
паркування автомобілів, по ву-
лицях Петровського та Ільїна 
в межах округу виконано ям-
ковий ремонт дорожнього по-
криття. Завдяки активній де-
путатській діяльності Максима 
Скорика вдалося протистояти 
закриттю поштового відділен-
ня №20 та вирішити багато ін-
ших питань.

Про роботу депутатів міської 
ради від Черкаського «Азоту» ми 
і надалі розповідатимемо на сто-
рінках нашої газети.

Максим Батир,
фото Наталії БакаловоїВідкриття кожного з майданчиків ставало святковою подією

На базі Черкаської станції 
швидкої медичної допомоги 
відкрили оновлену централь-
ну оперативну диспетчерську. 
Досі її працівники тіснилися 
у значно меншому примі-
щенні, що поруч на станції. 
Окрім просторих кімнат, змі-
нилося і технічне забезпе-
чення. Раніше комп’ютер був 
лише у старшого диспетчера. 
Тепер – у кожного оператора. 
На своїх моніторах вони ба-
чать, де і яка бригада пере-
буває. А ще – тут обладнали 
серверну, встановили міні-
АТС та інше устаткування.

Сам ремонт коштував по-
над 200 тисяч гривень. Ще 
майже третину мільйона ви-
тратили на обладнання. На-
далі планується втілити пі-
лотний проект зі створення 
електронної реєстратури. 
Програмне забезпечення 
вже готові розробити чер-
каські ІТ-спеціалісти.

Джерело: v4asno.com

Поліпшення 
для диспетчерів 

«швидкої» 

Охорона здоров’я
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В.І.Макодзеба і Ф.Савчук. Зустріч двох ветеранів,
які у 60-80-х роках разом працювали у відділі капітального
будівництва Черкаського «Азоту»

М.О.Крамаренко з дружиною 
(працював старшим
апартником цеху А-5)

З.В.Хорольська та 
Л.А.Микитенко (у 90-х роках –
заступник головного інженера)

зустрічі

10

Урочистості з нагоди піввікової історії ПАТ «АЗОТ», які відзначали всі, хто був причетний до становлення і розвитку 
хімічного підприємства на Черкащині, надовго залишаться у спогадах. Ще не раз подумки вони гортатимуть сторінки 
хвилюючих зустрічей, перебиратимуть у пам’яті епізоди розмов, сповнених поваги і тепла.

Свято, яке зібрало хіміків 
різних поколінь,– стає історією

У сивочолих ветеранів – пер-
шопрохідників, які прийшли на 
свято, обличчя сяяли радістю. 
Їхні очі випромінювали неа-
бияку гордість від того, що 
й вони, і чи не в першу чергу, 
причетні до піввікової історії, 
яку творили сумлінною пра-
цею і високим професіоналіз-
мом, торуючи довгий шлях до 
Олімпу, на який нині піднявся 
«Азот». Для багатьох ветеранів 
підприємство стало невід’ємною 
частиною життя довжиною у 
кілька десятків років. Це вони – 
самобутні фахівці своєї справи, 
які вели за собою колективи, 
передаючи досвід і творчий 
запал молодим поколінням 
азотівців, згадували про те, як 

переживали важкі часи і як у 
складних ситуаціях робили все 
можливе для забезпечення ста-
більного і динамічного поступу 
підприємства, а відтак і всієї 
економіки України. 

Піднесеність атмосфери, що 
передувала урочистостям у фойє 
залу ПК «Дружба народів», була 
відчутною для кожного, хто 
прийшов на свято. Адже багато 
із присутніх довгий час не ба-
чилися, а тут з’явилася чудова 
нагода, обійнятися і потиснути 
один одному руку, поспілку-
ватися, дізнатися у керівників 
підприємства про нинішній 
стан на виробництві і, звичай-
но, поздоровити із 50-річчям.

Євдокія Мацокіна

В.Т. Шендер, С.В.Гіляровський (до 2010 р. – головний механік
«Азоту»), В.М.Олійниченко, М.І.Буданцев – заслужений
будівельник України

Подружжя Лисенків Лариса і Віктор – заслужені ветерани
праці ПАТ «АЗОТ»

І.І.Озеран, В.І.Копійка, О.В.Вовк, В.П.Тамков, Є.О.Колесников,
В.Я.Гудзенко, – зібралися разом через багато років
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Минулого тижня заступник начальника ЦСГ ПАТ «АЗОТ» Анатолій Калужинський відзначив 60-річчя. Більш ніж за три 
десятиліття роботи на підприємстві він зарекомендував себе як спеціаліст, якого цінують та поважають колеги.

Завжди красива, усміхнена, привітна, сповнена сил та оптимізму – такою знають Ла-
рису Бондаренко ветерани, нинішнє покоління працівників ПАТ «АЗОТ» та багато черка-
щан, які є шанувальниками творчості хору ветеранів підприємства.

Анатолій Калужинський 
ЗУСТРІВ ПОЧЕСНИЙ 
ЮВІЛЕЙ ЖИТТЯ

Щирі вітання для берегині 
хору ветеранів «Азоту»

Народився Анатолій Калу-
жинський 18 червня в селі Над-
лак, що на Кіровоградщині. Піс-
ля закінчення середньої школи 
пішов працювати в колгосп. 
Протягом року Анатолій Євге-
нійович встиг попрацювати за 
трьома різними фахами – слю-
сарем з ремонту автомобілів, 
стропальником та водієм. Вже 
восени 1973 року його призи-
вають до лав Радянської армії. 
Після двох років строкової 
служби в навчальному центрі 
«Десна» він вступає до Північ-
но-Осетинського державного 
університету на хіміко-біоло-
гічний факультет. Своє життя, 
на той час ще абітурієнт, ви-
рішує пов’язати все ж таки з 
хімією. Тому після закінчення 
вищого навчального закладу 
переїжджає до Черкас, де на 
той час активно розвивається 
хімічна промисловість.

Близько 20 років Лариса 
Павлівна віддала роботі у ве-
теранській організації «Азоту». 

У 1981 році Анатолій Калу-
жинський вперше переступає 
поріг Черкаського «Азоту», на-
віть не підозрюючи скількома 
кар’єрними сходинками йому 
вдасться піднятися. Розпочи-
нався ж трудовий шлях пер-

Була одним з ідейних натхнен-
ників створення та діяльності 
клубу «Біла акація», а також 
його незмінним художнім керів-
ником. Святкові вечори, чаю-
вання і навіть суботники про-
водилися за її активної участі. 
Вона і тодішня голова вете-
ранської організації Ніна Ни-
кифорівна були справжніми її 
берегинями, дбали про те, щоб 
кожен ветеран міг проявляти 
свої таланти та вміння, чудово 
проводив час, почувався неви-
мушено та комфортно. 

Саме Лариса надихала 
учасників клубу співати. Спо-
чатку на вечорах, для настрою,  
потім все професійніше й нині 

хор ветеранів має звання на-
родного аматорського та відо-
мий далеко за межами області, 
а Лариса Павлівна є старостою 
цього колективу, ведучою на 
його концертах та справжнім 
ентузіастом своєї справи! 

10 червня ця чарівна жінка 
відзначила особистий ювілей. 
Ми та все старше покоління 
клубу «Біла акація» щиро ві-
таємо її з визначною датою. 
Бажаємо міцного здоров’я, 
невичерпної життєвої енергії 
та оптимізму, благополуччя і 
добробуту! Нехай кожен день 
приносить радість та щастя!

Ніна Агапова, Людмила 
Гельфанд, Марія Черніцова

спективного спеціаліста на 
посаді інженера Центральної 
лабораторії підприємства. По-
тім він працює старшим май-
стром з ремонту обладнання 
на виробництві слабкої азотної 
кислоти, ще пізніше – стар-
шим майстром дільниці склад-
ського господарства. У 2000 
році Анатолія Євгенійовича 
призначають заступником на-
чальника цеху складського гос-
подарства.

Та найголовнішим надбан-
ням Анатолія Калужинського 
є дружня родина – кохана дру-
жина Нателла, яка працює еко-
номістом в автотранспортному 
цеху, та син Павло – соціальний 
працівник соціально-комуналь-
ного відділу «Азоту». За десяти-
ліття ювіляр «нажив» і чимало 
друзів, товаришів, надійних 
колег, з якими може розділити 
різні миті свого життя.

Дорогий Анатолію Євгені-
йовичу, всі колеги, рідні та дру-
зі бажають вам карпатського 
здоров’я й завзяття, високих 
життєвих злетів і удач. Нехай 
доля приносить вам здійснен-
ня сподівань, втілення планів 
та задумів, нові надії, щастя 
та матеріальну стабільність. 
Сонячного вам настрою і неви-
черпного джерела енергії!

Колектив ЦСГ

Анатолій Калужинський «Ви розповідали про те, що 
на підприємстві буде влашто-
вано пункт розливу води влас-
ного виробництва та моло-
короздатка. Чи не змінилися 
ці плани? Що для цього вже 
зроблено?»

– Пункт розливу води 
та видачі молока буде роз-
міщуватися в їдальні №4, 
– розповідає начальник КГХ 
ПАТ «АЗОТ» Ольга Ситник. 
–  Проектно-конструктор-
ським відділом «Азоту» вже 
розроблено відповідний 
проект і нині триває його 
реалізація. Артезіанська вода 
високої якості видобувати-
меться зі свердловини, що 
знаходиться в селі Леськи і 
належить «Азоту». Там нині 
тривають роботи з її впоряд-
кування та ремонту. Триває 
також ремонт і в приміщен-
ні, відведеному під органі-
зацію пункту видачі води й 
молока. Роботи виконують-
ся силами РБЦ. Дуже допо-
магають і працівники вироб-
ництва капролактаму. 

Проводиться також за-
купка обладнання для май-
бутнього пункту. Зокрема вже 
придбано холодильне устат-
кування, бутлі для розливу 
води, стелажі тощо. У їдаль-
нях №1 та №4 заплановано 
встановлення ємностей, в 
яких зберігатиметься вода 
для приготування їжі.

Власн. інформ.

З поштової скриньки
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Дізнатися багато нового про ВІЛ та пройти безкоштовне тестування на наявність вірусу змогли працівники ПАТ «АЗОТ» 
OSTCHEM, побувавши 18 червня на презентації проекту Міжнародної організації праці та ЮНЕЙДС «Добровільне кон-
сультування та тестування на ВІЛ для працівників», до якого долучився і Черкаський «Азот».

На «Азоті» пройшла 
АКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Мета проекту – дати можли-
вість якомога більшій кількості 
людей пройти безкоштовне тес-
тування на ВІЛ прямо на місці 
роботи чи навчання та отримати 
повну інформацію про цю хво-
робу. Попри поширену думку, 
ВІЛ/СНІД на сьогодні – це не 
смертельне захворювання і в 
разі своєчасного початку ан-
тиретровірусної терапії, яка в 
Україні надається безкоштов-
но, інфікований може прожи-
ти довге повноцінне життя.

– Черкащина поки що 
єдина з областей України, яка 
включилася до міжнародної 
програми профілактики та 
попередження ВІЛ/СНІДу, 
– зазначив голова Федерації 
профспілок Черкаської області 
Петро Шевченко. – На жаль, 
Україна зараз перебуває на 
другому (після Росії) місці за 
темпами поширення цієї хво-
роби в Європі. У групі ризику 
саме молоді люди працездат-
ного віку.

Про те, що таке ВІЛ/СНІД 
і як  побороти епідемію, азо-
тівцям розповідали радник 
ЮНЕЙДС (об’єднана програма 
ООН по ВІЛ/СНІДу) в Україні 
Олена Шерстюк, національний 
координатор міжнародної ор-
ганізації праці в Україні Сергій 
Савчук, Головний лікар облас-

ного центру профілактики та 
боротьби зі СНІДом Петро Лев-
ченко.  

На сьогодні в Україні офі-
ційно зареєстровано майже  
132 тисячі ВІЛ-інфікованих. 
На Черкащині – 6119 осіб. 
Проте за оцінками експертів 
ця цифра значно більша, адже 

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ:
- купатися краще вранці або 

ввечері, коли сонце гріє, але 
немає небезпеки перегрівання;

- температура води повинна 
бути не нижче +17 °С, пере-
бувати в більш холодній – не-
безпечно. Плавайте у воді не 
більше 20 хвилин, починаючи 
з 3-5 хвилин;

- не входьте у воду в стані 
алкогольного сп’яніння;

- не входьте у воду після три-
валого перебування на сонці;

- не запливайте далеко. Ні-
коли не плавайте наодинці;

- якщо поблизу немає об-
ладнаного пляжу, вибирайте 
безпечне для купання місце з 
поступовим схилом та твердим 
і чистим дном;

- якщо вас захопило течією, 
не намагайтеся плисти проти 
неї. Треба рухатися вниз за те-
чією, поступово, під невелич-
ким кутом, наближаючись до 
берега;

- не панікуйте, навіть якщо 
ви потрапили у вир. Необхідно 
набрати повітря в легені, за-
нуритися у воду і, зробивши 
сильний ривок, вбік спливти;

- дуже обережно плавайте 
на надувних матрацах, іграш-
ках тощо. Течією їх може від-
нести далеко від берега;

- діти ні в якому разі не по-
винні купатися без нагляду 
дорослих;

- не наближайтесь до су-
ден, човнів і катерів, які про-
пливають поблизу вас.

Підготувала В.Соловйова

за статистикою близько 40% 
уражених ВІЛ не знають про 
свій статус. 

Після зустрічі присутнім в 
залі запропонували пройти без-
коштовне тестування, яке до-
зволяє отримати результат вже 
за 15 хвилин. Решта працівни-
ків підприємства, які бажають 
перевірити свій статус, можуть 
це зробити в медсанчастині 
підприємства. Тестування про-
водять працівники центру бо-
ротьби зі СНІДом, які гаранту-
ють повну анонімність. 

Такі акції вже про-
йшли в Черкаському наці-
ональному університеті ім. 
Б.Хмельницького, Черкась-
кому медичному коледжі, 
Корсунь-Шевченківському 
педагогічному коледжі. Також 
тестування проходитимуть 
працівники Черкаської ТЕЦ 
та Смілянської кондитерської 
фабрики «Меркурій». 

Наталія Бакалова,
фото автора

Тільки протягом травня 2015 
року на воді загинуло 70 осіб, з 
яких 5 дітей. Загалом, з початку 
цього року на воді загинуло 18 
дітей, 22 було врятовано. Саме 
тому ДСНС України  закли-
кає громадян дотримуватися 
правил безпеки під час від-
починку біля водойм, а також 
проводити профілактично-
роз’яснювальну роботу зі сво-
їми дітьми. 

Минулого року в Україні на 
водних об’єктах загинуло 362 
особи, серед яких 121 дитина, 
178 осіб вдалося врятувати.

З початком купального сезону люди масово вирушають на відпочинок до водойм. Час-
то громадяни нехтують правилами безпеки, що стає причиною трагічних наслідків.

Дотримуйтеся правил 
відпочинку біля водойм
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«Битва під Парканами» висо-
тою з триповерховий будинок.

Привертають увагу турис-
тів і два камені з написами 
XIV століття, що лежать поруч 
з палацами. Їхнє походження 
пов’язують з лицарським ор-
деном тамплієрів. Екскурсо-
води приписують йому ще й 
магічно-містичні властивості. 
Мовляв, якщо тричі покрутити 
пальцем в отворі каменя і за-
гадати бажання, то воно неод-
мінно збудеться.

ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК 

Аристократична розкіш ва-
бить туристів і до Підгорецько-
го замку, який вважають укра-
їнським Версалем. Саме на 
території цього замку знімали 

ЗАМКИ ЛЬВІВЩИНИ – ЗАМКИ ЛЬВІВЩИНИ – 
німі свідки історичних епохнімі свідки історичних епох

Відроджений з цілковитої руїни Олеський замок

Підгорецький замок є одним із наймістичніших в Україні

кисне молоко, вони довго три-
мають холод, їжа не пліснявіє і 
не пригорає, а страви, приго-
товлені у такому посуді мають 
неперевершений смак.

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЗАМОК 

Якщо в Олеському замку 
майбутній король Речі Посполи-
тої Ян ІІІ Собеський народився, 
то у Золочівському він проводив 
багато часу в роки свого прав-
ління. Споруджували замок за 
голландською технологією. 
Хоча він і мав насамперед фор-
тифікаційне призначення, та 
все ж вирізнявся і рисами ко-
ролівської резиденції. У його 
дворі розташовані два палаци. 
Ренесансний Великий палац був 
основним житловим приміщен-
ням. Отоплювався він печами 
й камінами, які збереглися до 
цього часу. Також палац об-
ладнаний каналізацією й туа-
летами, що на той час було 
справжнім ноу-хау. Китайський 
палац звели пізніше у подарунок 
для королеви. Сьогодні в ньому 
працює експозиція Музею Схід-
них культур. Серед численних 
експонатів – корона Данила 
Галицького, оздоблена діаман-
тами, сапфірами, рубінами та 
іншим коштовним камінням, 
яку відтворив один львівський 
меценат. Не менше захоплення 
викликає реставрована баталь-
на картина італійського ху-
дожника Мартіна Альтомонте 

ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК 

Олеський замок з’являється 
перед водіями й пасажирами, 
які їдуть трасою Київ-Львів, як 
оазис в пустелі. Він вважається 
найвідомішим у Львівській об-
ласті. Крім того, це найстаріша 
фортеця в Україні часів Ки-
ївської Русі. Перші письмові 
згадки про неї датуються да-
леким 1327 роком. Через бо-
ротьбу між Литвою, Польщею 
та Угорщиною за вигідний роз-
поділ української спадщини 
замок ніколи не зникав з по-
літичного горизонту. У своїй 
історії він багато разів страж-

дав від руйнацій. До кінця ХІХ 
століття споруда фактично пе-
ретворилася на руїну. Значний 
внесок у її відновлення зро-
бив мистецтвознавець, Герой 
України Борис Возницький. У 
1975 році після масштабної ре-
конструкції замок відкрили для 
туристів.

Сьогодні це філія Львів-
ської галереї мистецтв. Експо-
зиція музею нараховує близько 
1500 різноманітних експонатів. 
Тут представлено і галицько-
волинський іконописний жи-
вопис, і український портрет-
ний живопис, європейське 
малярство, роботи львівської 
скульптурної школи, колек-
цію гобеленів і меблів. Також 
у стінах замку зберігається уні-
кальна колекція талановитого 
скульптора Іоганна Пінзеля, 
якого називають «українським 
Мікеланджело».

Ще одна особливість Олесь-
кого замку – в крамниці на його 
території можна придбати ви-
роби зі всесвітньовідомої гава-
рецької чорнодимленої керамі-
ки. Технологія її виготовлення 
зародилися в селі Гавареччина 
ще 400 років тому. Насправ-
ді, майстри працюють з білою 
глиною. Чорніє вона природ-
ним шляхом. Зліплені вироби 
гончарі поміщають на 12 годин 
в піч, де вони запікаються при 
температурі до 1000 градусів. 
Самі майстри розповідають 
туристам, що в глечиках не 

туристичні маршрути
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сар Франц-Йосиф, німецький 
кайзер Вільгельм.

Кожен із замків береже свої 
таємниці. Про них розповіда-
ють чимало містичних легенд. 
Зокрема подейкують, що Під-
горецьким замком і досі блукає 
привид дружини Ржевуського. 
Кілька років тому у замку по-
працювали «Мисливці за при-
видами». Американській гру-
пі дослідників таки вдалося 
зафіксувати деякі аномальні 
явища. Тож якщо ви подоро-
жуватимете Львівщиною і у вас 
виникне бажання полоскотати 
собі нерви та зануритися в іс-
торію українського Середньо-
віччя, не проїжджайте повз 
найкраще збережені королів-
ські замки.

Записав Максим Батир

сцени для фільму «Д’Артаньян 
і три мушкетери». Будували за-
мок за проектом архітектора 
Андреа дель Аква та військово-
го інженера Гійома де Боплана. 
Пізніше його реконструювали 
за бажанням нового власника 
Вацлава Ржевуського. Він був 
відомим естетом і шануваль-
ником мистецтва, тож колиш-
ню оборонну споруду пере-
творили на парковий палац. 
Цей магнат зібрав величезну ко-
лекцію картин, меблів, зброї... 
Були тут і свій театр, оркестр і 
навіть друкарня. Його залюб-
ки відвідували король Ян ІІІ 
Собеський, австрійський ці-

Львівщина – одна з тих областей Західної України, яка може пишатися своїми замками. Серед найбільш розкішних, 
які входять зазвичай до туристичних програм, – Олеський, Золочівський та Підгорецький. Щороку їхня популярність все 
більше зростає як серед українців, так і іноземців. Добре вивчила цей історичний маршрут і начальник відділу охорони 
навколишнього середовища ПАТ «АЗОТ» Зоя Василівна Хорольська, яка поділилася з нами своїми спогадами.
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Народилися такі особистості: 
Анна Ахматова (Горенко) – російська поетеса українського походження, представ-

ниця акмеїзму; Алан Тюрінг – англійський математик, логік і криптограф. Його вважа-
ють батьком сучасної інформатики; Григорій Кохан – український кінорежисер («Хліб 
і сіль», «Народжена революцією», «Убити шакала»); Зінедін Зідан – французький фут-
боліст, чемпіон світу та Європи; Тетяна Лисенко – українська гімнастка. Дворазова 
олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики. У складі збірної України – бронзова 
призерка чемпіонату світу 1993 р. в абсолютній першості. Після завершення спортив-
ної кар’єри переїхала жити до США.

* День державної служби України.
* Міжнародний Олімпійський день.

Цей день в історії позначений такими подіями: 
930 рік. Створено найдавніший у світі парламент – ісландський альтинг.
1917 рік. Центральна рада ухвалила І Універсал, яким було проголошено автоно-

мію України.
1944 рік. Радянські війська почали операцію «Багратіон» в Білорусі, в результаті 

якої німці остаточно позбулися стратегічної ініціативи у війні.
2001 рік. Почався триденний офіційний візит Папи Римського Івана Павла II в 

Україну.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

ЧЕРВНЯ
Радимо приготувати

Необхідно: 1 середній лимон, 0,5  
склянки цукру, 1,5 склянки будь-яких 
свіжих ягід.

Приготування: Змішайте в каструлі 
ягоди з цукром, додайте склянку води. 
Перелийте в блендер і збийте вміст до 
однорідної за консистенцією маси. По-
кладіть у великий графин 1-2 склянки 
льоду та ягідне пюре. Додайте лимон-
ний сік і розбавте водою за смаком. 
Подавати коктейль на стіл можна при-
красивши склянки цілими ягодами, 
дольками лимону чи апельсину та лис-
точками м’яти.

О.Гончаренко, м. Черкаси

Ягідний коктейль

Іменини у Василя, Антоніни, Тимофія та Івана.

НАТЮРМОРТ З ТОВСТИМ НЕБОЖЕМ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Трагікомедія Іона Сапдару про красу, чудовиськ і любов. 
Тривалість вистави 1 год. 40 хв.)
БОЇНГ-БОЇНГ – неділя (початок о 17 год.)
(Комедійна фантазія Марка Камолетті з життя стюардес на 2 дії. 
Тривалість вистави 2 год.)
ПРЕМ’ЄРА! 
Вистава в рамках проекту Черкаської театральної лабораторії
THE БІЛОХАЛАТНІСТЬ – вівторок, середа (початок о 18 год. 30 хв.)
(Музична драма Тетяни Киценко)
ВИШНЕВИЙ САД – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 4 дії Антона Чехова. Тривалість вистави 1 год. 50 хв.) 
МАРТИН БОРУЛЯ – п’ятниця (початок о 18 год. 30 хв.)
(Комедія на 2 дії Івана Карпенка-Карого. Тривалість вистави 2 год. 15 хв.)
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ–  неділя (початок о 17 год.)
(Комедія на 2 дії Михайла Старицького. Тривалість вистави 2 год. 15 хв.) 
СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ – четвер (початок о 18 год. 30 хв.)
(Музична комедія Григорія Квітки-Основ’яненка. Музика Кирила Стеценка.        
Тривалість вистави 2 год.)

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний 
театр імені Т.Г.Шевченка запрошує в ЛИПНІ 2015 року:

Мудрі казки для дітей та дорослих:

2

5

7,8

9

12

16

10

ДОРОГА ДО СОНЦЯ
неділя (початок о 12 год.)

(Музична казка на 1 дію)
БАРВІНОК-ГЕРОЙ
неділя (початок о 12 год.)

(Електро-мюзикл)

5

12Вартість квитків від 20 грн. 
Телефони для довідок: каса – 36-07-21, адміністратор – 36-07-18
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ВІТАЄМО!

КОВАЛЯ Станіслава Миколайовича – 
електромонтера централізованого елект-
роремонтного цеху із 40-річчям.

ЮРЧЕНКА Володимира Петровича – 
слюсаря КВПіА цеху К-2, голову цехового 
комітету із 55-річчям.

КОСМИНУ Олену Олександрівну – ла-
боранта хімічного аналізу централізовано-
го відділу технічного контролю із 25-річ-
чям.

КРАСНОВУ Людмилу Анатоліївну – апа-
ратника цеху К-2 із 50-річчям.

ПАТЛАНЬ Миколу Валерійовича – елек-
трозварника цеху хімводоочищення із 
25-річчям.

МЕЄРА Івана Олександровича – елек-
тромонтера цеху М-9 із 60-річчям.

КАЛУЖИНСЬКОГО Анатолія Євгенови-
ча – заступника начальника цеху склад-
ського господарства із 60-річчям.

КОНЮШОГО Юрія Миколайовича – 
начальника відділення цеху К-2 із 55-річ-
чям.

ТАРАНА Олександра Івановича – слюса-
ря-ремонтника цеху К-9 із 40-річчям.

МУЗИКУ Тетяну Василівну – лаборанта 
хімічного аналізу централізованого відді-
лу технічного контролю із 50-річчям.

МИРОНЮК Тетяну Євгеніївну – акуму-
ляторника цеху М-9 із 55-річчям.

МЕДВЕДЧУК Галину Павлівну – лабо-
ранта хімічного аналізу централізованого 
відділу технічного контролю із 50-річчям.

РУДАКОВУ Світлану Юріївну – апарат-
ника гранулювання цеху М-9 із 45-річчям.

ДУДКУ Валентину Миколаївну – апарат-
ника абсорбції цеху М-7 із 60-річчям.

БОБУХ Ольгу Миколаївну – оператора 
на решітках цеху очистки промислових і 
стічних вод із 55-річчям.

ІГОЛЬНИК Ольгу Миколаївну – диспет-
чера автотранспортного цеху із 50-річчям.

ЗАЦАРЕНСЬКОГО Сергія Анатолійови-
ча – майстра з ремонту обладнання цеху 
М-9 із 55-річчям.

КУЛЬТЕНКА Володимира Володимиро-
вича – апаратника цеху М-2 з 30-річчям. 

ЧОПОВСЬКОГО Максима Сергійовича 
– майстра дільниці цеху захисних покрит-
тів із 35-річчям.

МАКСИМЕНКО Наталію Олексіївну 
– старшого комірника 711 складу цеху 
складського господарства із 40-річчям. 

ДОЛГОПОЛОВА В’ячеслава Володими-
ровича – майстра цеху М-2 із 45-річчям. 

ШКОЛЯРЕНКА Олександра Вікторови-
ча – столяра ремонтно-будівельного цеху 
із 30-річчям.

ЗАМ’ЯТІНУ Тетяну Павлівну – комір-
ника цеху І-1 із 45-річчям.

ШЕПЕНЬКОВУ Тетяну Олександрівну – 
апаратника підготовки сировини цеху К-4 
із 60-річчям.

ПОРПЛЕНКА Олександра Івановича – водія автотранспортного цеху.

КАЛИНУ Наталію Яківну – слюсаря 
аварійно-відновлювальних робіт цеху во-
допостачання і промислової каналізації із 
50-річчям. 

ДОНЧЕНКО Оксану Олегівну – мед-
сестру медико-санітарної частини із 
30-річчям.

ПРОЦЕНКА Сергія Володимирови-
ча – машиніста котлів котельного цеху з 
50-річчям.

З ювілеєм!

З 25-річчям трудового стажу!

Бажаємо вам, щоб  удачі та натхнення були вашими надійними і незрадли-
вими супутниками в усіх ваших справах – як виробничих, так і особистих. А 
здоров’я і благополуччя ходили з вами поруч у щоденному житті.

Визначні ювілеї працівників «Азоту»

Оптимізму, Оптимізму, 
життєвої енергії життєвої енергії 

та довголіття!та довголіття!
17 червня машиніст котлів котельного цеху Сергій Проценко відзначив 

50-річний ювілей. Понад 20 років трудового життя він присвятив роботі на 
Черкаському «Азоті».

Здобувати професійний досвід Сер-
гій Проценко почав ще в студентські 
роки. Навчання в Криворізькому мета-
лургійному технікумі він поєднував з 
роботою. Далі була строкова служба в 
лавах радянської армії. Після чого спо-
чатку працював фрезерувальником на 
НВП «Ротор», а  в 1994 році чоловік при-
єднався до великого колективу хіміків 
Черкаського «Азоту». 

Знаменним для Сергія Володимиро-
вича став листопад 1989 року, коли він 
поєднав свою долю з коханою жінкою. 
Сьогодні Лариса Проценко також працює 
на ПАТ «АЗОТ» – інженером з якості у 
відділі інтегрованої системи менеджменту. 
Сергій Володимирович пишається до-
сягненнями своєї дружини, адже вона 
постійно підвищує свій духовний і про-
фесійний рівень.

У День перемоги 1990 року щасливе 
подружжя стало батьками. Зараз син Во-
лодимир радує батьків своїми успіхами. 
Після закінчення Черкаського держав-
ного технологічного університету мо-
лодий спеціаліст поїхав працювати до 
Канади.

Колеги цінують знання та вміння 
Сергія Володимировича, поважають 
його за доброту, порядність, чесність та 
веселий відкритий характер. Крім того, 
він надійний товариш, який завжди го-
товий підтримати у важкій ситуації. Про 

таких говорять: «З ним сміливо можна 
йти в розвідку».

Сергію Володимировичу, колеги та це-
ховий комітет від душі вітають вас із «зо-
лотим» ювілеєм:

Душею зичим не старіти,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіти.
У радощах земних купатись,
Радіти доброті людей,
І, якщо можна, постарайтесь,
Зустріть столітній ювілей!

Колектив котельного цеху

Сергій Володимирович Проценко



Яскраві різнобарвні квіти, бордюри, арки, плетені з лози елементи, альпійські гірки … Мова зараз іде не про 
парк чи чиєсь облаштоване обійстя, а про виробничу територію ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM. Красу клумб кожно-
го з цехів оцінила спеціальна комісія, яка на початку літа побувала в усіх структурних підрозділах.

На «Азоті» визначили, 
В ЯКИХ ЦЕХАХ 
КВІТНИКИ НАЙКРАЩІ

До складу комісії входили помічник 
Голови Правління ПАТ «АЗОТ» Вале-
рій Агеєв, директор департаменту з со-
ціальних питань Костянтин Саленко та 
голова профкому підприємства Василь 
Іванов. Оцінювалася і краса та догля-
нутість квітів, і елементи ландшафтного 
дизайну, які використали азотівці, щоб 
прикрасити свої території. 

У визначенні цехів з найкращими 
клумбами взяв участь і Голова Правлін-
ня ПАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

Перше місце та 2 тис. грн. премії 
отримало управління капітальних ре-
монтів товариства. Працівниці управ-
ління вже більше 10 років створюють 
справжню красу біля свого адмінкорпусу. 
А цього року центральний вхід прикра-
сили ще й арки, зварені працівниками 
цеху з відпрацьованих матеріалів. Біля 
них вже посаджено дикий виноград, який 
наступного року вкриє все зеленню.  

ІІ місце та 1,5 тис.грн. премії було 
присуджено ЦЕРЦ, доглянуті клумби 
якого зливаються в єдиний ансамбль 
з клумбами УКР. На ІІІ та IV місцях 
(по 1 тис. грн.) цех електропостачання 
та цех М-9 відповідно. Серед іншої краси 
тут вражають просто неперевершені тро-
янди. Заохочувальну премію – 500 грн. 
отримав цех хімводоочищення.

Наталія Бакалова, 
фото автора

Бійці ВГРЗ, які вже втратили надію 
дочекатися колись урожаю бананів, 
тепер з інтересом спостерігають як на 
рослині зав’язуються плоди, формую-
чи китицю. Таке чудо їм подарував ба-
нан, що росте в теплиці. Напевно, для 
нього там створили найкомфортніші 
умови. Можуть у ВГРЗ похвалитися й 
ранніми абрикосами, які достигли ще в 
другій декаді червня. Нині ж тут панує 
справжній абрикосовий рай.
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У ВГРЗ чекають на врожай бананів
Вже кілька років минуло з тих пір як бійці ВГРЗ ПАТ «АЗОТ» почали виро-

щувати банани. Нині ж на одній з рослин з’явився цвіт і плоди.

УКР ЦЕП

ЦЕРЦ

Цех ХВО

Цех М-9


