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На Черкаському «Азоті» проходить
планова заміна інженерних мереж
Актуально

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM проводить планомірну заміну ділянок
підземних трубопроводів оборотної та фільтрованої води. Комплексні роботи завершилися в цехах хімводоочищення, К-3 та М-5.
Нові лінії, змонтовані на наземних естакадах, було підключено
до діючих на промисловому майданчику комунікацій. Реалізація
таких проектів дозволяє насамперед підвищити надійність виробничих процесів на підприємстві. На фото: начальник цеху ХВО
Віталій Запороженко, слюсар-ремонтник цеху ХВО Володимир
Копотій та заступник начальника виробничого відділу Володимир Стецюк.
Детальніше на 3 стор.

Відбулася нарада з охорони праці
29 липня відбулася підсумкова нарада з охорони праці й
охорони навколишнього середовища за результатами діяльності
товариства в другому кварталі та першому півріччі 2015 року.
Детально обговорювалися питання стану профілактичної роботи й аналізу травматизму, охорони навколишнього середовища,
газобезпеки та пожежної безпеки, рівня захворюваності. Про це
доповідали директор департаменту з охорони праці Л. В. Зінченко,
начальник ВОНС З.В.Хорольська, командир ВГРЗ К.М.Ткаченко,
заступник начальника 1 ДПРЗ С.О.Таранович та завідувач терапевтичними дільницями МСЧ Н.І.Здоровець.

Читайте в номері
Екологічна безпека –
пріоритет розвитку
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
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Про верховенство права
в Україні говорили під час
круглого столу АМУ
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У виробничих цехах
тривають капремонти
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На «Азоті» формують
кадровий резерв
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Хіміки допомагають
підшефним школам
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Азотівці
7
відпочивають стор.
на Чорному морі
Близько 500 виробничників ПАТ «АЗОТ» та
їхніх рідних вже відпочили й оздоровилися
в санаторії «Чайка», що в селищі Лазурному
Херсонської області.
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА –
ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM

Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища – обов’язкові складові діяльності Черкаського «Азоту».
Вони є невід’ємною частиною місії та стратегії розвитку компанії. Про те, яка робота ведеться в цьому напрямі, наша
розмова з начальником відділу охорони навколишнього середовища Зоєю Василівною Хорольською.

– Які основні складові стратегії охорони навколишнього середовища ПАТ «АЗОТ»?
– На «Азоті» затверджений
ряд програмних документів
у сфері охорони навколишнього середовища. Підприємство сертифіковане за міжнародними стандартами ISO.
Ми постійно вдосконалюємо
систему екологічного менеджменту, працюємо у відповідності з нормативними
вимогами та екологічним законодавством. У січні 2015
року був проведений другий
наглядовий аудит СУОП і
СМНС (підсистем Інтегрованої системи менеджменту) на відповідність вимогам
міжнародних стандартів ISO
14001:2004, ОНSАS 18001:2007,
який ми успішно пройшли.
Говорячи про підсумки роботи
в першому півріччі, варто зазначити, що жодних претензій,
скарг чи позовів з боку контролюючих органів та громади
міста до нас не надходило.
– Підприємство інформує
органи влади, громадськість чи
інші зацікавлені сторони про
дотримання екологічних вимог?
– У корпоративній газеті і
регіональних ЗМІ ми постійно звертаємо увагу на питання екологічної безпеки. Перед
кожним новим виробничим
проектом розміщуємо на сторінках газет Наміри щодо його
реалізації та оцінки впливу на
навколишнє середовище. Беремо участь в круглих столах
і семінарах, які проводяться
державними органами або
громадою міста. Таким чином,
враховуємо громадську думку
з приводу того чи іншого питання.
– Чи змінюється якось кількість викидів підприємства в атмосферу?
– Загалом кількість викидів
залежить від того, яке наванта-

«АЗОТ» отримало більше 95
тисяч гривень.

Начальник ВОНС Зоя Василівна Хорольська
ження несуть виробничі цехи,
проте ці показники не виходять за межі, дозволені нормативами. Якщо, скажімо, в
першому півріччі нинішнього
року випуск продукції, порівняно з відповідним періодом
минулого року збільшився, то
відповідно збільшилися і викиди, але, повторюся, в межах
дозволених. Різниця становила
50,82 тонни. Виробничі потужності основних технологічних
цехів були на повну завантажені в першому кварталі, оскільки ми мали забезпечити аграрний сектор міндобривами під
час весняної посівної кампанії.
– Що є характерним для
стоків, які транспортуються в
цех ОПСВ для очищення? Який
вони мають склад?
– Кількість стоків також
змінюється залежно від завантаженості виробництв. Зараз, коли всі цехи перебувають
на ремонтах, кількість стоків
зменшилася. Однак треба сказати, що у першому півріччі
нинішнього року, порівняно з
відповідним періодом минулого року, збільшилось надходження до цеху ОПСВ для
очищення таких забруднень
як азот амонійний, сірководень, нітрити, феноли, хром

тривалентний і кадмій. Потрапили вони зі стічними водами,
які передає на очищення КП
«Черкасиводоканал», що є наслідком зменшення використання води населенням міста
та відповідними хімічними реакціями, які відбуваються в каналізаційних колекторах через
низький обсяг стоків.
– Як підприємство утилізує
відходи та небезпечні матеріали?
– У цьому питанні ПАТ
«АЗОТ» керується Інструкцією «Управління відходами»,
що є частиною Корпоративної
Інтегрованої системи менеджменту. Інструкція була розроблена з урахуванням вимог
Закону України «Про відходи»
з метою регулювання порядку
поводження з відходами, які
утворюються в результаті діяльності нашого виробництва.
Частину накопичених промислових відходів реалізовано
іншим власникам, ще частина
разом з побутовими відходами
була передана на захоронення.
За реалізацію в першому півріччі 2015 року відходів відпрацьованих масел, одноразових
пластикових пробірок, шприців, відходів з пластмаси, тари
й пакувальних матеріалів ПАТ

– Які заходи з охорони навколишнього середовища були
виконані безпосередньо у виробничих цехах?
– У першому півріччі цього року ми виконали всі заплановані заходи. В цеху К-4
замінено п’єзометричні рівнеміри на рівнеміри радарного
типу на ємностях поз. Е-148 у
корпусах 3002, 3003, що дасть
можливість зменшити споживання азоту на 2,575 тис.
м3/рік, також зменшити викиди циклогексанону на 0,002
т/рік за умови відновлення роботи цеху при повному навантаженні. Наш відділ виконав
роботу щодо отримання Дозволу для основного майданчика
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Виконано ще один додатковий захід
у цеху ХВО, де замінено лінію
подачі коагулянту на змішувачі
№1,2 (корпуси 252, 251). Захід
спрямований на запобігання
забруднень навколишнього середовища. На виконання всіх
цих заходів було спрямовано
понад 959 тисяч гривень.
– Що у планах на майбутнє?
– У зв’язку з підвищеними
вимогами міжнародного законодавства, які імплементуються в законодавство України,
в наступні роки планується
збільшення обсягів інвестицій
у модернізацію виробництва та
впровадження енергозберігаючих технологій. Дотримання
вимог міжнародного стандарту
ISO 14001:2004 та Корпоративної системи екологічного менеджменту – це спільна робота
всіх структурних підрозділів,
виконання якої забезпечується
персональною відповідальністю як вищого керівництва, так
і кожного працівника компанії.
Записала Євдокія Мацокіна
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виробництво

НА ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM

проходить планова
заміна інженерних мереж

Черкаський «Азот» OSTCHEM проводить планомірну заміну ділянок підземних трубопроводів оборотної та фільтрованої води. Комплексні роботи завершилися в цехах хімводоочищення (ХВО), К-3 та М-5.

– Щороку, згідно з розробленою програмою, ми
замінюємо ділянки пожежогосподарського, а також напірного каналізаційного колектора, яким транспортуються
міські та промислові стоки до
цеху ОПСВ. Крім того, ми планомірно замінюємо ділянки
підземних трубопроводів оборотної та фільтрованої води.
Щоб полегшити в подальшому
їхнє обслуговування і, відповідно, підвищити надійність
виробничого процесу на підприємстві, ми виводимо такі
лінії на поверхню, – пояснює
заступник начальника виробничого відділу Володимир Стецюк.
Так, восени минулого року
фахівці підрядної організації
ПП «Теплосервіс-2000» вивели
на наземну естакаду нову лінію
оборотної води на виробництві
слабкої азотної кислоти. Нещодавно до неї було підключено агрегати цеху М-5.
– Підрядники проклали
труби тільки до місця розділу.
Щоб завершити роботу, потребувалася повна зупинка виробництва і водооборотного циклу

№5, – розповідає заступник
начальника цеху М-5 Віталій
Гордієнко. – До нового трубопроводу перше відділення, на
якому працює три агрегати,
під’єднали спеціалісти УКР.
Також на колекторі було замінено арматуру. На сьогодні він
пройшов випробування робочим тиском, опресування і вже
готовий до експлуатації.
Роботи з підключення нового трубопроводу провели і в
цеху хімводоочищення. Тут час
від часу виникали проблеми з
підземним напірним колектором на виході з насосної станції корпусу №256, яка подає
фільтровану воду в структурні
підрозділи, зокрема в цех К-3.
З метою мінімізації ризиків інженери проектно-конструкторського відділу розробили проект
виведення комунікацій на поверхню. У процесі підготовки
було змонтовано основне обладнання та запірну арматуру. Підключити їх до діючих
комунікацій можна було лише
в умовах зупинки берегової
насосної станції, цеху ХВО та
К-3. Востаннє вони повністю

Слюсар-ремонтник цеху ХВО
В.В.Больбатенко
зупинялися у 1997 році, що
пов’язано насамперед зі специфікою їхньої роботи. Цього
разу виробнича пауза тривала
лише три дні, оскільки якнайшвидше треба було знову пустити цех К-3, який забезпечує
підприємство
газоподібним
азотом, що використовується
для продувки апаратів і трубопроводів під час капремонтів,
для створення інертних середовищ та пожежної безпеки.

Загальна протяжність усіх підземних комунікацій на підприємстві становить
більше 220 кілометрів – це трубопроводи фільтрованої, пом’якшеної, знесоленої
та оборотної води, пожежо-господарські та каналізаційні колектори тощо.

– За цей час ми встигли виконати колосальний обсяг робіт. Окрім шести бригад УКР,
були задіяні працівники нашого цеху, К-3, ЦЗП, РМЦ та
РБЦ. Роботи виконувалися в
надзвичайно складних погодних умовах. Однак це ніяк не
позначилося на остаточному
результаті. Спеціалісти УКР за
таких обставин змогли зробити
фактично неможливе. Завдяки
їхньому високому професіоналізму вдалося оперативно підключити нові ділянки подачі
фільтрованої води в цех К-3 та
підживити водооборотні цикли цехів ВПіПК, М-2 та М-6,
– зазначає начальник цеху ХВО
Віталій Запороженко. – Нарешті ми досягли фінальної
точки і зробили велику справу.
Тепер трубопровід на поверхні,
що дуже добре для управління
процесом та безпечної експлуатації.
У подальших планах – зміна схеми подачі води в цех К-3.
Для охолодження цехового обладнання замість фільтрованої
води подаватиметься оборотна з
водооборотного циклу №2.
– Це досить масштабна
робота. Необхідно не тільки
прокласти комунікації по естакаді, але й провести ревізію
обладнання насосної станції
цього водооборотного циклу.
До речі, всі заходи виконуватимуться власними силами,
без залучення сторонніх організацій, – говорить Володимир
Стецюк.
Реалізація цього проекту
матиме відчутний економічний
ефект, оскільки оборотна вода
в рази дешевша, ніж фільтрована. За словами Володимира
Пилиповича, тільки економія
річкової води складатиме близько 500 м3/год. Також знизиться
обсяг енергозатрат за рахунок
зменшення навантаження на
насосні станції цехів ВПіПК
та ХВО.
Максим Батир, фото автора
та Олександра Ковальова

4

A ЗЗОТ
ОТ
Ч еркаськии

№14, 11 СЕРПНЯ 2015 РОКУ
новини галузі

ǱǶǺǹǺǸȑǶǬ

«ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА –

фундамент незалежності
України», – АМУ
Без належного функціонування верховенства права українська незалежність є незавершеною. Про це лорд Кен Макдональд, керівник напряму «Верховенство права» в
Агентстві модернізації України, заявив під час круглого столу в Києві.
Чергову зустріч європейської
команди Агентства модернізації із громадянським суспільством України провів експерт з
правових питань, член Палати
лордів, Головний прокурор Англії та Уельсу (2003-2008 рр.)
лорд Макдональд. У круглому
столі взяли участь європейські
та українські діючі, колишні
судді, експерти з юридичних
питань та представники громадськості.
Лорд Макдональд в ході
дискусії зазначив, що питання
налагодження
верховенства
права в Україні – це не просто
питання інтеграції до ЄС, це
питання національної реалізації, що й служитиме захисту
прав людини, зміцненню національної безпеки та гарантуванню територіальної цілісності.
– Відсутність верховенства
права в Україні призвела до
безкарності та корупції, згубила життя людей та скомпрометувала репутацію цілого
покоління суддів, працівників

правоохоронних органів та
державних службовців, – сказав лорд Кен Макдональд.
Пакет рекомендацій для
реформ в Україні, яким займається лорд Макдональд разом
із командою АМУ, міститиме
норми, що можуть повернути
довіру до вітчизняної Феміди,
переконаний Голова Федерації
роботодавців України Дмитро
Фірташ.

– Судова система повинна
гарантувати інвесторам захист
їхніх прав незалежно від обставин. Кожна людина, яка вклала кошти в Україну, хоче мати
впевненість в надійності своїх
інвестицій. Звісно, дієва судова реформа – це перше, чого
чекає інвестор від України, –
відзначив Дмитро Фірташ.
Саме корупція в судовій
системі України лякає інозем-

Про відносини України та
Польщі говорили в Британії
У Великій Британії в рамках Програми україністики в Університеті Кембриджу, заснованої завдяки фінансовій підтримці фонду FIRTASH Foundation Дмитра та Лади Фірташ, пройшла Міжнародна конференція про майбутнє польсько-українських відносин.
У найстарішому британському університеті обговорювали не тільки проблеми
відносин України та Польщі в
минулому, але і розвиток співробітництва між двома країнами сьогодні. Крім того, в ході
дискусії учасники конференції порушували питання, які
необхідно вирішити країнам
для зміцнення дружби, і як
впливає спільна історія на
взаємодію сусідніх держав.

– Організаторам вдалося
зібрати дійсно різних, дуже відомих інтелектуалів з Гарварду, Кембриджу, з України та
Польщі. Дослідників не тільки
історії, а й сучасних відносин
між обома країнами, – говорить експерт Польського інституту міжнародних справ Лукаш
Адамський.
Вчені обговорили чи не
кожен аспект українськопольських відносин. Від черг

на митниці і до політичних
перспектив. Говорили і про
біженців та про жахливе
транспортне сполучення.
Проведення форуму стало
можливим завдяки Програмі
україністики, заснованої на
базі кафедри славістики Університету Кембриджу благодійним фондом FIRTASH
Foundation.
Джерело: dmitriyfirtash.com

Довідка
Агентство
модернізації України – це неурядова організація, головний
офіс якої знаходиться у
Відні. АМУ об’єднало видатних європейських політиків, науковців, експертів
та українське громадянське
суспільство для відповіді на
виклики, які стоять перед
Україною сьогодні. Результати роботи АМУ будуть відображені у Програмі модернізації України, яку буде
представлено українській та
європейській громадськості
восени 2015 року.
них інвесторів, а також пояснює відтік капіталу з України.
– Недієздатне верховенство
права в Україні змушуватиме
закордонних інвесторів триматися осторонь. Водночас,
інвестори – це саме те, чого
вкрай потребує країна, – запевнив віце-канцлер Австрії
(2008-2014 рр.) Міхаель Шпінделеггер.
Судова система повинна
бути втіленням незалежності,
гідності та якості, кажуть спеціалісти АМУ. В свою чергу,
створення в Україні дієздатної
судової системи стане фундаментальною основою для залучення іноземних інвестицій.
Лорд Макдональд зазначає, що
правоохоронні органи повинні
запровадити процес конкурсного відбору, діяти професійно
та на незалежній основі.
– Сьогодні репутація судової системи в Україні є вкрай
зіпсованою, – наголосив Кен
Макдональд. – Зволікання зі
створенням ефективної системи верховенства права може
мати руйнівні наслідки для
майбутнього України. Цивільне судочинство має бути спрощене і дерегульоване, а система кримінального правосуддя
повинна стати на захист прав
людини.
Джерело: dmitriyfirtash.com
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новини підприємств OSTCHEM

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ «АЗОТ»
проводит реконструкцию
трубопровода оборотной воды
На Северодонецком «Азоте», входящем в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF), внедрили энергоэффективное мероприятие на водооборотном цикле №13.
Реконструкция трубопровода оборотной воды, проведенная в цехе производства
аммиачной, калиевой и натриевой селитры, будет иметь
для ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот» ощутимый
экономический эффект.
– В результате завершенной реконструкции градирня
водооборотного цикла №13 из
двухконтурной стала одноконтурной, – объясняет начальник
цеха производства аммиачной,
калиевой и натриевой селитры
Валерий Сластин. – Благодаря
этому мы исключили из схемы
три мощных энергозатратных
насоса.
Разработка
энергосберегающего мероприятия по реконструкции
трубопровода
технологической воды была
выполнена
специалистами
Северодонецкого
«Азота»
OSTCHEM. Внедрение произвели с привлечением работников различных подразделений
предприятия. В частности,
многие ответственные сварочные и монтажные работы

ремонтно-строительный цех
будет проводить антикоррозийные работы. Заключение
и рекомендации по ремонту
градирни разработал отдел
главного строителя. Рекомендации по антикоррозийной
обработке дала Центральная
лаборатория.
Здесь все работы выполняют без привлечения подрядных организаций – силами
подразделений предприятия, в
частности РСЦ.

Проведенные работы дадут ощутимый экономический эффект
выполнили сотрудники цеха
централизованного ремонта.
После реконструкции экономия электроэнергии при работе
цеха составит 400 кВт в час.
Кроме того, продолжается
кампания капитальных ремонтов и в других цехах Северодонецкого «Азота».
Так, в цехе производства
аммиака 1-Б Северодонецкого
«Азота» OSTCHEM приступили

к капитальному ремонту градирни. Столь масштабную работу
здесь проводят впервые со времени постройки сооружения,
обычно достаточно было лишь
частичных ремонтов.
– Выполнен демонтаж обшивки градирни, убрали каплеуловитель и ороситель, –
объясняет механик цеха Кирилл Сочинский. – После замены
металлоконструкций

Діти працівників отримали
путівки на відпочинок
Адміністрація та профспілковий комітет ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM відправила 151 дитину працівників підприємства на відпочинок та оздоровлення під час літніх канікул.
Як і виробництво продукції,
турбота про працівників та їхні
родини є одним із пріоритетів
підприємства. Щороку ПАТ
«Рівнеазот» OSTCHEM витрачає мільйони гривень на втілення
соціальних проектів.
– Ми виконуємо взяті на
себе соціальні ініціативи, незважаючи на всі негаразди, які
виникають у процесі ведення бізнесу. Для кожного з нас
важливо, аби наші діти росли
здоровими та щасливими і як-

найменше відчували на собі
наслідки потрясінь, що відбуваються в суспільстві. Через це
ми створюємо належні умови
для їхнього відпочинку, оздоровлення та розвитку, – каже
Голова правління ПАТ «Рівнеазот» Михайло Заблуда.
Втілення проектів соціальної корпоративної відповідальності проходить згідно
з соціальною політикою холдингу OSTCHEM.
Джерело: azot.rv.ua

Источник: пресс-центр
ЧАО «Северодонецкое
объединение Азот»

Порт «Ника-Тера»

Перевалка
грузов растет
В январе-мае 2015 года
морской терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 1
млн. 658,5 тыс. тонн грузов.
В общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 42,9%, минудобрения
– 31,6%, навалочные грузы
– 25%, генеральные – 0,5%.
– Зерновые культуры
остаются ключевым грузом
для нас. Поэтому терминал
продолжает инвестировать
ресурсы в развитие зернового
терминала – строятся отгрузочная галерея и железнодорожные пути, участок сушки
и очистки зерна, монтируется новая зачистная техника. Мы увеличиваем объем
обработки сыпучих грузов
открытого хранения. В частности, развиваем перевалку
относительно нового для нас
вида груза – глины. Таким
образом, мы подстраиваемся под волатильный рынок, – сказал председатель
общества «МСП Ника-Тера»
Александр Гайду.
Источник: nikatera.com
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У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ
ПІДПРИЄМСТВА ТРИВАЮТЬ
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ
Планові капремонти нині проводяться практично в усіх виробничих цехах Черкаського «Азоту» OSTCHEM. Щоб забезпечити подальшу ефективну роботу технологічного обладнання, в традиційній літній кампанії ремонтні служби підприємства задіяні по-максимуму. Хід виконання запланованих організаційно-технічних заходів коментують керівники цехів.
– Начальник цеху А-5 Петро
Кропива:
Заплановані ремонтні роботи ми виконали практично
в повному обсязі. Наразі перевантажуємо реактори поглиначів відділення сіркоочищення.
Це доволі непростий та дороговартісний процес. Тільки
на закупку каталізатора було
спрямовано близько 8 мільйонів гривень. Самі ж роботи зазвичай тривають протягом декількох тижнів, оскільки треба
зняти внутрішні пристрої, вивантажити поглинач та кульки
глинозему, провести експертне
обстеження апарату на наявність дефектів та придатність
його до експлуатації, після
чого виконати всі ці операції у
зворотному порядку.
Крім того, зараз ремонтники УКР замінюють нижній теплообмінник поз. 1140-С, що
дозволить підвищити надійність безпечної роботи агрегату
виробництва аміаку. Ремонтний персонал нашого цеху
задіяний у дрібному ремонті
технологічних комунікацій –
парових і конденсатних ліній,
ліній технологічного повітря
та ін. Вони проводять зварювальні роботи, ревізію арматури, конденсатовідвідників,

Кадри

З призначенням!

Завантаження каталізатора в реактор (цех А-5)
покажчиків рівня тощо. Технологічний персонал цеху виконує чистку лотків зливової та
промислової каналізації, займається ремонтно-господарчими та малярними роботами
– фарбує дрібне обладнання,
арматуру, відновлює розпізнавальне забарвлення трубопроводів та обладнання.
– Начальник цеху М-2
Дмитро Артюхов:
– Станом на сьогодні ремонтні служби завершили роботи з відновлення ресурсу
основного технологічного об-

Слюсарі-ремонтники УКР В.О.Тараненко, А.Д.Романенко,
О.М.Андрейко під час ремонту збірника вуглеамонійних солей

ладнання, а підрядна організація
«АСТ-Мастер» провела чистку
всього теплообмінного обладнання. У відділенні компресії
діоксиду вуглецю працівниками
УКР та нашого цеху було проведено ремонт 12-ти секцій міжступінчатого
теплообмінника
поз. К-102/3В, який передбачав
заміну кожухів апаратів. Зараз
продовжується ремонт збірника вуглеамонійних солей, а також колони синтезу поз. R-201.
Насамперед ми замінимо в ній
внутрішні пристрої і три ряди
футерувального шару.
– Начальник цеху М-6
Ярослав Чорненко:
– У капремонті, крім спеціалістів нашого цеху, були задіяні працівники УКР, РМЦ,
РБЦ і ЦЗП. Серед завершених
робіт – ремонт 12-ти секцій
міжступінчатого
теплообмінника поз. К-102A/3 у відділенні компресії діоксиду
вуглецю, ремонт динамічного
обладнання, зокрема аміачних
насосів, запірної арматури,
конвеєрної стрічки і кратцеркрана на станції відвантаження
товарного карбаміду. Також ми
відремонтували й почистили
зрошувальні пристрої очисних
споруд грануляційної башти,
аванкамеру на водооборотно-

Островерхого Віталія Володимировича з 22 червня
2015 року призначено начальником цеху ОПСВ.
Островерхий В.В. 1978
року народження. Освіта
вища. У 2002 році закінчив Черкаський державний
технологічний університет.
Спеціальність за дипломом – промислова екологія
та охорона навколишнього
середовища;
кваліфікація
– інженер-еколог. На Черкаський «Азот» (цех ОПСВ)
прийшов працювати у вересні 2002 року. Спочатку трудився начальником дільниці,
а з 2008 року – заступником
начальника цеху.
Шкарупу Михайла Степановича з 28 липня 2015 року
призначено начальником бюро
розмножувальної техніки.
Шкарупа М.С. 1982 року
народження. Освіта базова
вища. У 2007 році закінчив
Національний університет
харчових технологій. Спеціальність за дипломом – автоматизація та комп’ютерноінтегровані
технології
/
автоматизоване управління
технологічними процесами.
Щиро вітаємо Віталія Володимировича Островерхого та Михайла Степановича
Шкарупу з призначенням і зичимо їм плідних професійних і
особистих здобутків!
Відділ кадрів
му циклі №10 та чаші градирень, провели ревізію й чистку
теплообмінного обладнання.
Фахівці цеху КВПіА виконали
планову перевірку й калібрування приладів.
Максим Батир
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кадри, профком

У ПАТ «АЗОТ» ФОРМУЮТЬ
КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ
Нині на Черкаському «Азоті» OSTCHEM проходить процес формування кадрового резерву на керівні посади для різних
структурних підрозділів товариства. Відібрані кандидати пройшли психологічне тестування та почали навчатися за «Індивідуальним планом підготовки, зарахованого до резерву кадрів».

Тестування обговорюють Є.Попович, С.Лемчик і М.Оводова
До складу кадрового резерву
на керівні посади у заводоуправлінні та цехах товариства увійшло 77 спеціалістів. Усі кандидати вже пройшли тестування.
Для виявлення рівня емоційної
стабільності, інтелекту та індивідуальних особливостей ви-

користовувались різноманітні
психологічні методики. Отримані результати дослідження
дозволили скласти детальну
характеристику на кожного
кандидата та надати рекомендації стосовно розвитку особистісних компетенцій.

Крім того, для резервістів
було розроблено індивідуальні
плани, за якими вони навчатимуться протягом півроку. Зокрема кандидати повинні вивчити
посадові інструкції, законодавчі й нормативні акти, керівні
документи, що стосуються
функцій за резервною посадою. Обов’язковою умовою є
засвоєння професійної літератури.
– Нам потрібен дієвий кадровий резерв, тому основний
акцент ми зробимо на розвитку
професійних навичок і знань.
Звичайно кожен із резервістів
матиме змогу розкрити свій
управлінський потенціал, виконуючи обов’язки керівника
структурного підрозділу під час
його відсутності, – розповідає
начальник сектора по роботі
з кадровим резервом Марина
Оводова. – Практична підготовка передбачає ще й участь
у нарадах з питань виробничої

діяльності, внесення пропозицій з модернізації технологічного процесу, поліпшення
якості продукції, проходження
тренінгу особистісного зростання тощо. Також спеціалісти матимуть змогу підвищити
кваліфікацію у спеціалізованих
навчальних закладах або ж на
різноманітних семінарах, майстер-класах чи конференціях.
Завершиться
формування
резерву кадрів засіданням атестаційної комісії, яка ухвалить
остаточне рішення щодо зарахування того чи іншого спеціаліста.
Нагадаємо, торік було сплановано кадровий резерв для
потенційно важливих робочих
місць у виробничих цехах. Навесні цього року 82 працівники
пройшли комплексне навчання в Школі кадрового резерву,
створеній на базі Навчального
центру підприємства.
Максим Батир

На Чорному морі в Лазурному
оздоровилося майже 500 азотівців
Цьогорічний період літнього оздоровлення працівників ПАТ «АЗОТ», що входить до холдингу OSTCHEM (Group DF), та
їхніх дітей підходить до завершення. Станом на 7 серпня на морі побували близько 500 осіб.
– Цього року ми подбали
про оздоровлення виробничників та їхніх родин у літній
період, незважаючи на несприятливу економічну ситуацію в
країні. Працівники Черкаського «Азоту», як і торік, відпочивають в санаторії «Чайка»,
що в смт. Лазурне Херсонської
області, – розповідає голова
профкому ПАТ «АЗОТ» Василь
Іванов. – На сьогодні ми вже
спрямували понад 1 мільйон
гривень для забезпечення путівками наших працівників.
Вартість путівки на море складає 3250 гривень. Із них 1850
гривень профком сплачує за
дорослого і 2000 гривень за
дитину. До речі, перевезення
відпочивальників теж взяло на

себе підприємство, виділивши
комфортабельний автобус із
кондиціонером.
Сезон відпочинку для працівників підприємства розпочався у червні. Кожні 10 днів до
Лазурного відправляється нова
група азотівців. Загалом на морі
вже побували близько 400 осіб.
У санаторії вони мали змогу не
лише відпочити, а й оздоровитися, оскільки профільний напрямок закладу – неврологія,
органи системи кровообігу, органи дихання, ендокринологія.
Родинний відпочинок провідного
інженера-технолога
технічного відділу Олександра
Ярмоленка якраз припав на
святкування 25-річчя цього
оздоровчого закладу, на якому

лися задоволеними поїздкою
до моря. Дуже всім сподобався
рівний, чистий, золотистий
пляж, облаштований тіньовими навісами і який має свою
рятувальну службу. Для активного відпочинку тут є спортивний майданчик, настільний
теніс, більярд тощо. Щодня
для дітей і дорослих проводять
дискотеки. Приємно вражає
інфраструктура санаторію, а
його територія просто потопає в
зелені та квітах. Безпосередня
близькість до острова Джарилгач, який оберігає побережжя
від холодних штормів, сприяє
О.Ярмоленко з родиною
зміцненню здоров’я і вносить
побували й більшість азотівців. у відпочинок неповторні миті
Всі члени родини, а особливо насолоди.
7-річний син Данило, залиши- Максим Батир, Ніна Гошуренко
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ПАТ «АЗОТ» допомагає
підшефним школам готуватися
ДО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Ремонтні служби Черкаського «Азоту» беруть участь у підготовці підшефних шкіл до нового навчального року. Спеціалісти підприємства виконують роботи різного профілю як у приміщеннях, так і на території навчальних закладів.
Допомогу десяти черкаським
школам підприємство надає в
рамках шефської угоди, підписаної два роки тому. Двостороння співпраця сприяє вирішенню найбільш актуальних
для освітян проблем, на які раніше не вистачало державного
фінансування або ж «робочих
рук».
– Керівництво «Азоту»
завжди йде назустріч, коли
звертаються директори підшефних навчальних закладів,
– говорить начальник цеху
М-2, куратор загальноосвітньої
школи №20 Дмитро Артюхов.
– Цього літа в нашій школі
бригада ремонтно-будівельного цеху відремонтувала хол
на першому поверсі. На черзі – виконання штукатурномалярних робіт у коридорі та
ремонт фасаду будівлі. Якщо
буде така потреба, підприємство надасть ще й техніку для
вивезення будівельного сміття.
Значний обсяг робіт було виконано і в ЗОШ №21. Як розповів апаратник ізомеризації
цеху К-1, куратор цієї школи
Андрій Литвин, ремонтна бри-

Монтаж пандуса в підшефній школі №22
гада централізованого відділу
технічного контролю вже відремонтувала тут спортивний
зал та хол у лівій частині третього поверху – від підлоги до
стелі. Аналогічні роботи пройшли в актовому залі. Спеціалісти централізованого електроремонтного цеху відновили
контур заземлення в кабінеті
трудового навчання та їдальні,
а працівники РБЦ виробили й
встановили троє дверей.

– Уклавши шефську угоду,
ми отримали надійного партнера. Підприємство постійно
надає нам підтримку і сприяє у
вирішенні різних проблем. За
два роки було зроблено чимало
конкретних справ. Результат
бачать і учні, і батьки, і вчителі. Серед найбільш глобальних проектів – заміна вхідної
групи, стелі в актовому залі,
значний ефект маємо завдяки ремонту теплового пунк-

Фотофакт. Хіміки підтримують учасників АТО
Волонтери ініціативної групи ПАТ «АЗОТ» продовжують активно допомагати бійцям,
задіяним у проведенні АТО на сході нашої країни.
Так, азотівці придбали
форму та берці для бійця 14-ї
бригади Володимира Д. Такий
комплект йому передасть Антон З., який нині проходить
службу в 73-му центрі спеціальних операцій (на фото з
начальником цеху М-7 Миколою Скальком).
Допомагають
волонтери
і своїм колегам. Нещодавно
ініціативна група закупила
розгрузку для родича начальника відділення цеху М-6 Володимира Кизими, розгрузку
та берци для слюсаря-ремонтника ЦВТК Юрія Гончаренка.
Власн. інформ.

ту. Нарешті на місці старих
матраців, якими взимку були
вкриті комунікації, з’явилася
сучасна ізоляція. Тепловтрати
стали мінімальними, – розповідає директор ЗОШ №22
Руслан Ткалич. – У підготовці
до початку навчального року
нам традиційно допомагають
різні структурні підрозділи.
Наприклад, цех господарської
діяльності зрізав на території
школи 9 аварійних дерев і розчистив ділянки з насадженнями біля ґанку. Зараз спеціалісти управління капітальних
ремонтів замінюють труби в
підвальному приміщенні та
бойлерній, що дозволить нормалізувати постачання холодної та гарячої води. Крім того,
за сприяння депутата міської
ради від ПАТ «АЗОТ», начальника залізничного цеху Максима Скорика цього літа на виконання окремих ремонтних
робіт у нашій школі з міського
бюджету буде спрямовано понад півмільйона гривень.
За виділені кошти в навчальному закладі вже облаштували
пандус для учнів з особливими
потребами, капітально відремонтували три санвузли, які
раніше взагалі не працювали.
Найближчим часом розпочнеться заміна вікон і дверей
у спортивному залі. Керівництво школи переймалося і
його естетичним виглядом, і
несприятливим для навчального процесу температурним
режимом. Іноді уроки фізичного виховання доводилося
відміняти, оскільки температура в залі опускалася нижче 8
градусів. Та незважаючи на це,
впродовж останніх шести років ЗОШ №22 утримує звання
однієї із найбільш спортивних
шкіл міста.
В наступному номері газети ми розповімо, як проходить
підготовка до 1 вересня в інших підшефних школах ПАТ
«АЗОТ».
Максим Батир
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На Ше.Fest 2015 звучатиме
оновлений Шевченко
Всеукраїнський благодійний фестиваль Тараса Шевченка Ше.Fest, який відбудеться в
Моринцях, що на Черкащині 22-23 серпня, – унікальна подія, де кожен зможете наживо
«почути» Шевченка у виконанні відомих українських гуртів.

Тінь Сонця, ВЕРЕМІЙ,
ФІОЛЕТ, ФЛІТ, Дримбададзиґа, ВІЙ, Друже Музико, Merva,
Latur, Колір Ночі, Мрія Життя,
Хочу ЩЕ!, Оркестр Гарррного
Настрою, Сонце В Кишені, Троє
На Дивані та інші уже готують
пісні на слова Тараса Шевченка.
Крім музичної сцени, на
відвідувачів Шефесту чекає
Просвітницька галявина під
відкритим небом. Про Шевченка, російсько-українську
війну, реп, кобзарську справу,
казки, повстанські рухи відвідувачам розкажуть колишній
міністр культури Євген Нищук,
казкар Сашко Лірник, історик
та письменник Роман Коваль,
кобзар Михайло Коваль, земляк Шевченка письменник
Василь Шкляр, художник Михайло Дяченко та інші.
Нічний кінозал змусить
глядачів пережити три історичні трагедії українського
народу – розстріл кобзарів у
1933-му («Поводир» Олеся Саніна), депортацію кримських

татар у 1944-му («Хайтарма»
Ахтема Сейтаблаєва) та фільм
відкриття фестивалю про оборону Донецького аеропорту у
2015-му («Добровольці Божої
чоти» Леоніда Кантера та Івана
Яснія).
Також на відвідувачів чекають майстер-класи, театральні
постановки, екскурсії Черкащиною, дитяча галявина,

українські бойові мистецтва,
зустрічі з сучасними героями
війни на сході України та багато іншого.
Благодійний
фестиваль
Ше.Fest проводиться вже вдруге. Зібрані кошти будуть передані на підтримку українських
військових.
Джерело: procherk.info

Черкащани долучилися
до благодійної акції
Черкаси долучилися до всеукраїнської акції зі збору та переробки пластикових кришечок-закруток. Їх здають заводам-переробникам, а виручені кошти спрямують на протези
для воїнів АТО.
Акцію започаткував столичний Благодійний фонд «ОВЕС»,
а в нашому місті естафету підхопили громадська організація
«Психологія і спорт» та ініціативна група «Діємо разом».
Організатори акції пояснюють, що кришечки вироблені з
дорожчого пластику, ніж самі
пляшки, тому за них можна виручити більше коштів. Зібрана
сировина дробиться в гранули
для подальшого використання,
а отримані від її збуту кошти
спрямовуються на протез для
конкретного бійця. Акція водночас вирішує дві проблеми –
екологічну та соціальну. До того

ж, кожен, незалежно від свого
достатку, може підтримати воїнів.
Долучитися до проекту дуже
просто – потрібно помістити
кришечку від води, газованих
напоїв, соків чи молока в спеціальний контейнер. Пункти
прийому кришечок у Черкасах:
– УК «Партнер», бульв.
Шевченка, 258 (біля входу в «Альфа-банк»); – кафе
«Patisserie Makarun», бульв.
Шевченка, 195; – магазин
«Ринковий», вул. Гоголя, 274;
– кафе «Хрещатик», вул. Хрещатик, 219.
Джерело: provce.ck.ua

Новини коротко

Велопробіг
«Захід-Схід»
на Черкащині
4 – 10 серпня Черкащиною
пройшов Всеукраїнський благодійний велопробіг «ЗахідСхід», який 16 липня стартував у м. Чоп Закарпатської
області.
Загалом велопробіг триватиме 40 днів. За цей час
велосипедисти мають подолати понад 2000 кілометрів.
Завершити марафон планується 24 серпня, у День незалежності України в смт.
Мілове Луганської області.
Головною метою цього проекту, організованого Київською
міською спілкою ветеранів
АТО, є показ єдності західних
та східних регіонів України,
організація допомоги пораненим бійцям та родинам загиблих бійців АТО. Територією
Черкащини маршрут велопробігу проходив через міста
Умань, Тальне, Шпола, Черкаси та Чигирин.

Літній кінотеатр
під опікою
айтішників
Понад 20 тисяч гривень
вдалося зібрати черкаським
програмістам під час благодійного соціального фестивалю «CherITy».
У такий спосіб айтішники не тільки допомагають
із фінансуванням важливих
проектів, але й популяризують IT-ком’юніті Черкас.
– Ми обрали саме проект
літнього кінотеатру через те,
що на ресурсі «CheDream»
за нього проголосувала найбільша кількість людей, тобто черкасці справді хочуть
мати відремонтований літній
кінотеатр у своєму місті, –
розповідає організатор фесту
Олена Окунєва.
Джерело: за матеріалами
інтернет-ресурсів
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ІГОР ОЗЕРАН:
Моє професійне сходження
нерозривно пов’язане
з Черкаським «Азотом»

Ще довго серед різних поколінь хіміків не вщухатимуть розмови про святкування 50-річчя Черкаського «Азоту». Це
надзвичайно великий період часу, можна сказати ціла епоха, що увібрала в себе трудовий подвиг справжніх ентузіастів, патріотів-азотівців, які на багато років зріднилися з підприємством і залишили після себе гідних послідовників,
відданих справі і професійному покликанню хіміка.

Із спогадів колишнього заступника генерального директора
з капітального будівництва Черкаського «Азоту» Ігоря Івановича Озерана:
«У середині 70-х років на
Черкаський хімкомбінат влаштуватись було непросто. В
цьому я переконався, приїхавши сюди із Челябінська, де
протягом п’яти років працював на великому металургійному комбінаті. Після кількох
відвідин відділу кадрів, мені
запропонували посаду теплотехніка в цеху М-5. Хоч металургія і хімія є сестрами-близнюками, вони все ж різняться
між собою. Тому довелося знову відкривати підручники і займатись самостійно. Суттєву
підтримку в бажанні оволодіти
виробництвом я відчував від
тодішнього начальника цеху
І.Гвоздецького та механіка
В.Ворошніна.
Робота цеху слабкої азотної
кислоти була досить напруженою: шість агрегатів працювали на «нову» аміачну селітру і
три – «на стару». Будь-яка зупинка одного з них вважалася
надзвичайною подією, про яку
відразу повідомлялося в союзне міністерство. Тому можна
лише уявити рівень відповідальності, який покладався на
керівників цеху. Й досі з моєї
пам’яті не виходить випадок,
коли вийшов з ладу один з насосів, який подавав кислоту
у блок нейтралізації. Механік
А.Камінський,
одягнувши
протигаз, в захисному гумовому костюмі, ступив по коліна в
агресивну масу, щоб від’єднати
зіпсований насос і здати його в
ремонт. Як я потім з’ясував, на
такий ризик він пішов заради
того, аби тільки не зупиняти
виробництво аміачної селітри.

Ігор Іванович Озеран

капітального будівництва, хоч
я тоді й гадки не мав, що колись доведеться займати відповідну посаду на «Азоті». Але
життя тим і цікаве, що виносить на такий берег, про який і
не сподіваєшся.
Заступником генерального
директора з капітального будівництва я був призначений в
часи народження незалежної
України. Після розпаду Союзу
за інерцією вектор капітального будівництва був широким. Зводилися нові будинки
у Південно-Західному районі,
будинок для молодих сімей
по вулиці Лазо, 226-квартирний «югославський» будинок
по Пастерівській. На самому
ж підприємстві йшло спорудження установки з одержання
кристалізованого капролактаму, технологічного вузла з виробництва КАС, дільниці з пакування аміачної селітри. Від
введення цих об’єктів залежало, яким шляхом підприємству
йти далі, щоб вижити в нелегких умовах ринкових відносин.
Не можу не сказати кілька
слів про Бориса Сергійовича

Райкова, який перебував на чолі
підприємства з 1987 по 2002
роки. В одній, образно кажучи», «упряжці» з ним мені довелося працювати понад тринадцять років. За своє життя я не
зустрічав людини, яка б уміла
так доводити почату справу до
кінця. Щоб досягти наміченого, він не рахувався ні з часом,
ні з відстанями, ні з втомою.
Що лише коштувало йому знаходити ресурси для будівництва об’єктів соцкультпобуду в
період, коли фінансова система була фактично паралізована. А якою мужньою була його
позиція у період приватизації
підприємства, коли довелося
робити єдино правильний вибір. Аби не його особиста непохитна воля і віра, хтозна, що
було б із колективом і Черкаським «Азотом» взагалі.
Я безмежно радий, що трудову естафету на підприємстві нині
продовжує мій син Дмитро, який
працює механіком цеху М-5,
звідки починалося і моє професійне сходження».
Записала
Ніна Гошуренко

Невдовзі доля привела мене
у партком підприємства. Робота тут була цінною тим, що
я познайомився з багатьма керівниками цехів і виробництв.
Працював пліч-о-пліч з такими
яскравими особистостями, як
Віктор Іванович Войшвило, Валентин Олександрович Сорокін,
Олександр Миколайович Воловиков. Взагалі мені щастило
на зустрічі з неординарними
людьми. Так, перейшовши на
роботу в цех паропостачання,
зустрів тут технолога від Бога
Миколу Васильовича Красильникова. На всьому підприємстві не було кращого фахівця з
глибокої очистки води. Завжди
імпонували мені своїм ставленням до справи механік Микола
Григорович Тюрін, спеціалісти
Леонід Андрійович Коваленко та
Олександр Олександрович Пилипенко. Та й що там говорити
– у цеху не було жодної байдужої до справи людини. Цього
вимагала специфіка самого
виробництва. Усі були не лише
технологами, а й будівельниками та монтажниками. Участь у
пусках заводських об’єктів допомогла осягнути премудрощі На важливому будівельному об’єкті (Фото з архіву. 2000 рік)
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поштова скринька

ЗАМКОВИЙ УЗВІЗ –
візитівка міста та
ворота черкаського Подолу
З поштової
скриньки

«Зараз деякі вулиці Черкас повертають собі старі історичні назви. І це добре. Добре й те, що вулицю Леніна нарешті
перейменували на вулиці Небесної Сотні (до перетину вулиці Ільїна) та Святомакарівську. А ще місто має свої історичні
візитівки. Одна з них – Замковий узвіз. Розкажіть детальніше про колишню окрасу обласного центру», – пише в листі
ветеран праці ПАТ «АЗОТ» Людмила Н.

Від з’єднання вулиць Дашкевича і Вишневецького, поміж
двох пагорбів верхньої частини
міста і до Долини троянд, спускається Замковий узвіз – одна з
найстаріших вулиць Черкас. Раніше ця вулиця носила назву
Старобазарної і була однією з
найжвавіших у місті. З роками
назва змінювалась. У 1935 році
перейменована на Куйбишева, а
з 1992-го має сучасну назву. Її
мостова була замощена грубим
камінням. Вантажі із залізничної станції до пароплавної
пристані везли саме цією вулицею. А ще Старобазарна була
справжніми воротами черкаського Подолу. Спочатку вулиця
мала таку ж довжину як і зараз,
а саме один квартал спуску.
Та вже в другій половині ХІХ
століття, в період активної забудови в бік Дніпра, був зведений ще один квартал. Цим
продовженням спочатку була

купці і підприємці: Школьников, Куперштейн (будівлі
збереглися), Гроссе, Смолюк,
ковалі Херсонський, Гончаров,
лікарі, грабарі.
Кожний будинок Замкового
узвозу – це своєрідна історична
пам’ятка, яка може багато розповісти про події минулих часів.
Підготувала
Ніна Гошуренко

Подяка азотівцям
Будинок підприємця Школьникова (споруда 1890 року)
окрема вулиця, яка носила назву Дніпровська, та вже у 1899
році, з введенням у Черкасах
нумерації будинків, Старобазарну продовжили за її рахунок. А ось назву Дніпровської
дали новій вулиці, яка водночас стала і захисною дамбою

вздовж ріки. Цей додатковий
квартал зник у 60-х роках за
часів створення рукотворного моря і до наших днів залишився лише узвіз. У свої кращі
часи вулиця налічувала понад
п’ятдесят добротних кам’яних
будинків, у яких проживали

Сердечно вітаємо
з виробничими ювілеями!
Нинішній рік для колективу цеху М-7 видався багатим не лише на особисті, а й виробничі ювілеї працівників. Дехто починав свої біографії в інших структурних підрозділах.
Проте всіх їх об’єднав цех М-7.
Липень та серпень 2015-го
року поповнив виробничий
стаж деяких працівників цеху
М-7 ювілейними датами. У їх
числі апаратник підготовки сировини Раїса Іванівна Михайлюк, яка 35 років сумлінно трудиться на Черкаському «Азоті»,
заступник начальника цеху Валерій Васильович Пилипенко. 30
липня минуло рівно 30 років,
як Валерій Васильович переступив прохідну підприємства.
А 1 серпня виповнилося рівно
20 років з того дня, як багатотисячний колектив азотівців

поповнив Іван Васильович
Рибалка. У цеху він трудиться
слюсарем-ремонтником. Їхня
багаторічна трудова діяльність
та напрацьований досвід свідчать про високу професійність
і потенціал, які вони спрямовують на вирішення важливих
виробничих обов’язків.
Нехай подальша ріка вашого життя, шановні ювіляри, повноводиться щоденними
успіхами, новими задумами та
планами, родинними гараздами
та добром!
Колектив цеху М-7

Колективна
вдячність
за допомогу
Є доволі нелегкі моменти в житті людини, коли без
сторонньої допомоги їй важко справитися в тій чи іншій
ситуації. Особливо, коли
це стосується здоров’я, бо
нерідко на сьогодні діагнози звучать як вирок. А щоб
отримати повноцінне лікування, необхідні чималі кошти. У такій ситуації опинився
й енергетик цеху очистки промислових і стічних вод Володимир Васильович Сліпенький. Затяжна хвороба вибила
його із звичної колії і чоловік
опустив руки. Щоб побороти
його недуг, ми звернулися за
допомогою в структурні підрозділи підприємства. І як
добре, що є такі люди, які в
міру своїх можливостей допомагають тому, хто цього
потребує і ніколи не залишають наодинці з бідою.
Щиро дякуємо всім небайдужим азотівцям за людську
участь і підтримку Володимира Васильовича. Хай вам Бог
посилає здоров’я і всілякі гаразди.
Адміністрація та цеховий
комітет цеху ОПСВ
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ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗУ
ПОТРІБНО ПОЧИНАТИ
НА РАННІЙ СТАДІЇ

Поява судинної сітки на ногах не лише естетична проблема, а й перший симптом варикозного розширення вен, до
якого пізніше можуть приєднатися важкість, набряки та біль. Варикоз неможливо вилікувати, проте можна пригальмувати його розвиток і усунути косметичні проблеми, які він викликає.
Як розповів завідувач відділенням судинної хірургії Черкаської обласної лікарні, обласний позаштатний судинний
хірург Юрій Войціцький, найчастіше варикоз передається
генетично. Переважно на нього
страждають жінки, яких зазвичай дуже хвилює естетична
сторона хвороби. Особливо
якщо вона виникає в молодому віці. І саме на ранніх стадіях
варикозу ще можна повернути
ногам красу. Щоправда, з часом розширені капіляри та
вени з’являються знову.
– Якщо хворий хоче зупинити розвиток захворювання,
потрібно якомога раніше розпочати комплексне лікування,
що включає в себе застосування компресійної білизни,
заняття лікувальною фізкультурою, вживання спеціальних препаратів та вітамінних
комплексів, які зміцнюють

та
просвічуються
через шкіру, можна
прибрати з допомогою
склерозуючої
терапії, лазера або ж
хірургічним шляхом.
Який із цих методів
слід обрати порадить
лікар-флеболог
Найпоширенішим
і найефективнішим
способом боротьби з
варикозом на початкових стадіях вважається склеротерапія.
При цьому в хворі
вени та капіляри
вводять спеціальний
препарат, після чого
судини склеюються
і з часом зникають.
Судинний хірург Юрій Войціцький
Лікування, залежно
судини та зменшують їх за- від тяжкості захворювання,
палення, – розповідає Юрій триває від 3 до 7 днів. ПрепаОлександрович. – Вени та ка- рат вводиться кількома сеансапіляри, які вже розширилися ми. Потім протягом 3-4 тижнів

на ногу потрібно накладати
компресійні пов’язки.
Видаляються судини і лазером. У Черкасах це можна
зробити у відділенні лазерної
та естетичної медицини, що діє
на базі міської поліклініки №5.
Хірургічний метод застосовується у разі, коли судина добре
виражена, навіть якщо вона
порівняно невелика. Проте, як
наголошують лікарі, жодний із
цих методів не дасть довготривалого ефекту, якщо не займатися профілактикою хвороби.
Найпростішою, але водночас ефективною, можна назвати
профілактичну вправу Мікуліна.
Треба піднятися на носочки,
щоб п’яти були на висоті 2-3
см від підлоги, а потім максимально різко опуститися.
Рекомендують виконувати 40
підняттів 4-5 разів на день.
Підготувала
Наталія Бакалова

Відбувся черговий семінар-нарада
особового складу 1 ДПРЗ
У липні з метою вдосконалення вмінь, навичок та професіоналізму відбулись чергові заняття з особовим складом
1 ДПРЗ Управління ДСНС України в Черкаській області.
В його числі начальники
караулів, командири відділень,
водії та диспетчери, які ознайомилися
з технологічним
процесом та протипожежним
станом цехів М-7 та М-6 ПАТ
«АЗОТ». В заняттях взяли
участь 47 співробітників загону. Їх проводив заступник начальника 1 ДПРЗ з оперативного реагування підполковник
служби
цивільного захисту
С.О.Таранович.
Начальники відділень цехів М-7 і М-6 І.П.Осічнюк
та В.А.Кизима розповіли про
пожежну небезпеку технологічного процесу та продукції

цехів, що виробляється, заходи
пожежогасіння, які є в цехах
та їхню готовність до дій у разі
виникнення пожежі.
На території були оглянуті
під’їзди пожежних автомобілів до корпусів цеху, зовнішнє
та внутрішнє протипожежне
водопостачання, шляхи евакуації, первинні засоби пожежогасіння та автоматична
установка пожежогасіння цеху
М-6. А також перевірявся робочий персонал зміни щодо
знань та навичок дій у разі виникнення пожежі.
Підготувала
Вікторія Соловйова На вістрі уваги – протипожежний стан цехів М-6 та М-7
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туристичні маршрути
учасники походу. – Особливих
перепадів висот ми не відчували, зате з кожним пройденим
кілометром помічали надзвичайно казкові пейзажі, де недоторканність лісів поєднувалася із дзюркотанням гірських
річок, де на пасовищах чувся
овечий передзвін дзвіночків, де
вершини були вкриті дивними
квітами, а пахощі різнотрав’я
перехоплювали подих. Тобто
емоцій у кожного з нас набралося через край!
Перевал Околе вважається
серединою шляху. Він розташований між Свидовцем і Горганами. Ці два гірські масиви

Хто полюбляє туризм, маршрут закарпатським підковоподібним гірським масивом Свидовець – один з найкрасивіших
карпатських переходів. Подорож групою цими вершинами допускає різні варіанти
– підйоми на ті чи інші висоти, пішохідні спуски в долини
і відповідно ночівля. Словом,
романтики достатньо. Знайома
мені група любителів туризму
від селища Ясиня вирушила
в долину українських Карпат
– Драгобрат, яка розташована на висоті 1300–1400 метрів
над рівнем моря біля підніжжя
гори Стіг (1707 м). Поряд зна- На Карпатській полонині

КАЗКОВА ПОДОРОЖ
Свидовецьким масивом
українських Карпат
Карпатський регіон зі своїми неповторними краєвидами за всіх часів був і є найпривабливішим для відпочинку куточком України. Тут надзвичайно чисте довкілля, цілюще
повітря, багаті дарами ліси і гори, швидкоплинні ріки. Це дивовижна у своїй первинній
красі місцевість із збереженим суто національним колоритом.
ходяться вершини Жандарми
(1800 м) і Близниця (1883 м). Із
гір Свидовецького хребта відкриваються чудові краєвиди
на найвищий масив Карпат –
Чорногору, проглядаються вершини гір Говерла та Петрос, з
іншого боку найвищі вершини
Горган – Добошанка, Синяк…
Єдиним населеним пунктом,
через який проходять всі шляхи до підніжжя г. Стіг, є селище Ясиня, що знаходиться на
відстані 45 км від географічного
«Центру Європи». Розляглося
воно в долині між Свидовецьким та Чорногорським хребта-

ми на берегах річок Лазещина і
Чорна Тиса.
Подорож сонячним днем
Свидовицьким масивом схожа на казку. Стежини ведуть
до вершин Трояска, Татаруки,
через перевал Околе до Великої
Братківської, гори Дурня, цілющого джерела поблизу селища
Ключі… На легенькому вітерці
трави гойдаються, немов хвилі, то тут, то там в западинах
переливаються ультрамарином
ночі гірські озера. Найбільше
враження справляє озеро Івор.
Прикрите хребтом від зайвих
очей, воно зберігає природну

Цілюща вода гірської річки Райфаловец

красу та чистоту. Легенда говорить, що це озеро – то сльози
чарівної гуцулки, яка закохала
в себе двох братів-близнюків.
Брати любили один одного не
менше, ніж красуню, і не могли обрати ані хто поступиться, ані хто втратить кохання.
І гуцулка загадала їм дістати
чарівну квітку з крутих схилів
Близниці (можливо мова йде
про Едельвейс) і хто знайде
ту квітку, той і стане обранцем красуні. Брати стрімголов
помчали на гору, побачили
квітку, але зірвати її не змогли.
Один з братів оступився і завис на підступному камені.
Інший кинувся його рятувати,
але скеля не витримала двох і
вони зірвалися. Дівчина, побачивши загиблих від її примхи братів, заридала від горя. З
її сліз і утворилося озеро. Так
і виникли назви Драгобрат та
Івор (озеро ще називають Драгобратське).
– Із двох піших походів
красивими
карпатськими
хребтами ми обрали більш пологий Свидовецький масив,
вершини якого неспішно перетікають у перевали і знову у
вершини, час від часу поблискуючи блакитними очима найчистіших озер, – розповідають

«Вище гір можуть бути тільки
гори...»
розділяють витоки могутньої
ріки Тиси, хоча дивлячись на
неї, могутньою вона не видається. А насправді це найбільша притока Дунаю! Група туристів здійснила ще одне
сходження. Цього разу на гору
Велику Братківську, після чого
продовжила рух по хребту. На
їхньому шляху стрічалося багато стовпчиків. Колись вони позначали кордон між Польщею і
Чехословаччиною, а сьогодні
– це межа між Закарпаттям та
Івано-Франківською областю.
Мандруючи шість днів невідомими стежками, подорожуючі спустилися в кінцевий пункт
маршруту – село Бистриця. На
останок надихалися цілющим
повітрям, вкотре увібрали неповторну красу українських
Карпат і налаштувалися на повернення додому. Відпочинок
по справжньому вдався!
Ніна Гошуренко
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Радимо приготувати

Салат з квасолею
і сухариками



звідусіль
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СЕРПНЯ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* Національне свято Республіки Чад – День Незалежності, проголошений 11
серпня 1960 року.

Цей овочевий салатик із зеленню
петрушки або кінзи готується легко і
швидко. Він смачний і корисний.
Для його приготування необхідно
взяти такі інгредієнти: квасоля варена,
можна консервовану (400 г), морква
по-корейськи (200 г), твердий сир (200 г
натерти на тертці), зелень петрушки або
кінзи (на любителя), сухарики за смаком, майонез. Всі інгредієнти змастити
майонезом і перемішати.
Салат готовий до вживання.
Смачного вам!
О.Шевченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Хрістіан Ейкман – нідерландський лікар, лауреат Нобелівської премії з фізіології
за відкриття вітаміну В1; Микола Карпюк – український письменник. Автор повістей
«Осінні ночі», «Ганка», роману «День мій – вік»; Анатолій Кашпіровський – лікарпсихолог, представник нетрадиційної медицини, уродженець Хмельницького; Стівен
Возняк – американський розробник комп’ютерних технологій, конструктор одного з
перших персональних комп’ютерів у світі, співзасновник американської корпорації
Apple. Батьки Стівена Возняка – українські емігранти з Буковини; В’ячеслав Загородник – український фігурист, чемпіон Європи 1996 р. в одиночному розряді.
Цей день в історії позначений такими подіями:
1877 рік. Американський астроном Асаф Голл відкрив супутники Марса – Фобос
і Деймос.
1906 рік. У Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
1926 рік. Компанія «Кодак» оголосила, що почала роботи зі створення кольорової
кіноплівки.
1973 рік. У СРСР по телебаченню почали показ серіалу «Сімнадцять миттєвостей
весни», поставленого Тетяною Ліозновою за повістю Юліана Семенова.
1996 рік. Померла Ванга Гуштерова, знаменита сліпа болгарська провидиця.
Іменини в Костянтина, Михайла, Серафими та Серафима.

Творчість наших читачів

Штрихи надії
І КОХАННЯ РИМИ...

ПОСТУЧАЛА ОСЕНЬ ВИНОВАТО…

БАТЬКІВ КАРТУЗ

Постучала осень виновато,
Робко бросив взгляд в мое окошко,
Грустные глаза в лучах заката
Прикрывала ласково ладошкой.
И безмолвно умоляли губы,
Каялась Луна в ночи стократно.
Мы с ней безнадежно однолюбы,
Не смогли принять любовь обратно.

Запах батькового картуза…
В літній кухні ховаємось ми.
На село налетіла гроза –
Стала ніч за хвилину, за мить.

* * *
Вечер коснулся крыш сонным рожком Луны,
Нежно струится ввысь, наши лелея сны.
Небо из тысяч звезд нам освещает путь,
Лунных видений мост нам не дает уснуть…
Встретимся у Луны, на перекрестке планет,
Наши сольются сны в дивный ночной сонет –
Бабочкой, мотыльком, капли росы в глазах…
Как хорошо, что мы видим друг друга в снах.
Дышим одним теплом, нежность одна на двоих.
В городе наших снов вечер коснулся крыш…
Жанна Евсеева, начальник участка
оперативной службы цеха электроснабжения

Нам не страшно, ми – чоловіки!
Мокрі ноги, парують чуби.
Батько чиркає все сірники:
«Трохи б грому поменше аби!»
Сядем біля вікна за столом.
Дощ в шибки б’ється зовсім не злий.
Боже мій! Це ж коли все було?
Це ж іще був мій батько живий…

* * *
Мені давало небо щедрий скарб,
Сліпої віри в себе – тільки втримай,
Я з усміхом сприймав і тринькав дар
В штрихи надії і в кохання рими.

Вже на цвинтарі шапку зніму,
Втерти очі, бо… трохи в сльозах,
А од неї, не знати й чому, –
Запах батькового картуза.

Я і тепер оспівую стократ
Найкращих Муз, що я назвав своїми,
А небо через мене робить вклад
В штрихи надії і в кохання рими.

Ігор Забудський,
Олег Омелянчук,
працівник «СКАТ-ЦЕНТРУ» соціальний працівник ПАТ «АЗОТ»
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вітання
СТОРЧАК Наталію Володимирівну –
апаратника теплоутилізації цеху М-5 із
40-річчям.
ВАСИЛЕГУ Павла Васильовича – котельника УКР із 50-річчям.
ДРОНОВУ Тетяну Андріївну – лаборанта
хімічного аналізу централізованого відділу технічного контролю із 45-річчям.
ОРЛОВСЬКУ Ганну Георгіївну – прибиральницю службових приміщень цеху М-6
із 60-річчям.
ПЛОСКОНОСА Дмитра Вікторовича
– апаратника кристалізації цеху К-7 із
35-річчям.
РЕЗНІЧЕНКО Ольгу Григорівну – майстра виробничої дільниці ЦВТК із 60-річчям.
ЗІМІНУ Тетяну Миколаївну – апаратника підготовки сировини цеху М-7 із
40-річчям.

ПОЙДУНА Олександра Володимировича – апаратника одержання вуглекислоти
цеху М-6 із 35-річчям.
ВОЛИКА Василя Григоровича – апаратника цеху К-2 із 55-річчям.
БУЛАВУ Олега Миколайовича – начальника відділення цеху А-3 із 40-річчям.
ХОВРАХА Анатолія Савича – електромонтера цеху електропостачання із 55-річчям.
КОШЕЛЕНКО Юлію Павлівну – ізолювальника на термоізоляції ЦЗП із 40-річчям.
ПОПОВИЧА Віталія Олексійовича –
сторожа цеху ВПіПК із 60-річчям.
ОВЧАРЕНКА Сергія Івановича – апаратника перегонки цеху К-1 із 50-річчям.
ЛУКАШЕНКА Андрія Леонідовича – заступника голови профкому ПАТ «АЗОТ» із
45-річчям.

РОМАСА Геннадія Григоровича – токаря
ремонтно-механічного цеху із 55-річчям.
З 25-річчям трудового стажу!
МАКСИМЧУКА Василя Івановича –
апаратника цеху М-9 із 65-річчям.
НЕКРАСУ Ігоря Івановича – електромонтера централізованого електроремонтного цеху.
КУЛЬТЕНКО Надію Миколаївну – опеДРОТЕНКО Наталію Григорівну – інженера-технолога центральної лабораторії.
ратора котельної цеху ОПСВ із 60-річчям.
КЛАДОВА Олександра Геннадійовича
– апаратника гранулювання цеху М-6 із
Нехай упродовж багатьох років вас супроводжують бадьорість, глибокий
45-річчям.
оптимізм, завзяття, а поруч завжди будуть щирі й доброзичливі друзі!
СУББОТІНА Дмитра Едуардовича – апаратника синтезу цеху А-3 із 45-річчям.
Визначні ювілеї працівників «Азоту»
АНДРІЄНКА Анатолія Анатолійовича –
електромеханіка СЦБ залізничного цеху
із 35-річчям.
КЛИМЕНКА Олега Олександровича –
машиніста компресорних установок цеху
М-6 із 40-річчям.
МЕВШУ Богдана Олексійовича – вантажника цеху М-9 із 35-річчям.
ОРЛОВСЬКОГО Віктора Михайловича
– електромонтера цеху М-6 із 30-річчям.
ХАНЕНКА Віталія Сергійовича – слюса27 липня 1965 року в мальовничому селі Шибено Хмельницької області
ря КВПіА централізованого відділу тех- народився Володимир Тимофійович Шендер.
нічного контролю із 35-річчям.
ГЕРАСИМЮК Ірину Олегівну – інженеПісля закінчення Київського пора-технолога ЦЛ із 25-річчям.
літехнічного інституту в далекому 1988
КОСТЕНКО Валентину Юріївну – слюроці Володимир Тимофійович тісно
саря КВПіА залізничного цеху із 55-річпоєднав своє життя з великою хімією
чям.
України та містом Черкаси.
БОРЗЕНКОВУ Любов Іванівну – машиСвою трудову діяльність на Черкасьніста насосних установок цеху ВПіПК із
кому Азоті він розпочав у цеху з вироб55-річчям.
ництва аміаку ІІІ черги (А-4) на посаді
СКРИПКІНУ Ольгу Валентинівну – спеначальника зміни. У 1995 році був переціаліста технічного відділу із 25-річчям.
ведений старшим диспетчером виробниГОРДІЄНКО Світлану Петрівну – опечого відділу. З січня 1999 року і по сьогодні
ратора на відстійниках цеху очистки проочолює виробничий відділ, який об’єднує
мислових і стічних вод із 55-річчям.
різноманітні напрямки діяльності. Крім
ТРЕТЯК Валентину Олександрівну – матого, Володимиру Тимофійовичу підпорядшиніста компресорних установок цеху
ковані виробничі цехи товариства.
К-3 із 50-річчям.
Всі, хто працює з Володимиром ТимШОЛУДЬКА Ігоря Петровича – слюсаря
офійовичем, знають і цінують його виКВПіА цеху контрольно-вимірювальних
сокий професіоналізм, відповідальний
приладів і автоматики із 40-річчям.
підхід до прийняття рішень, поважне
ГРИЦЕНКА Ігоря Миколайовича – маставлення до працівників товариства, Володимир Тимофійович Шендер
шиніста компресорних установок цеху
почуття гумору, відвертість та наснагу.
К-1 із 55-річчям.
Досвід, набутий за роки праці на під- вісну працю та великий внесок у розвиток
КОСТЕЛЕЦЬКОГО Геннадія Івановича
приємстві, в поєднанні із золотим ювіле- ПАТ «АЗОТ». Бажаємо міцного здоров’я,
– слюсаря-ремонтника ЦЦР із 50-річчям.
єм, перетворюється на безцінний скарб великого щастя, благополуччя, невичерпЛОЗИНСЬКУ Світлану Анатоліївну –
життя.
ної енергії, бадьорості, успіхів та довмашиніста насосних установок цеху К-4 із
Щиро вітаємо Володимира Тимофійо- гих років життя!
45-річчям.
вича Шендера з 50-річчям! Сердечно дяКРУПУ Антона Ігоревича – слюсаря-рекуємо йому, тепер вже ветерану хімічної
Колектив технічної служби
монтника УКР із 25-річчям.
промисловості, за багаторічну добросоПАТ «АЗОТ»

Володимиру
Шендеру – 50 років!

Магія та велич обрядових
свят літнього циклу
Календарні свята та обряди, як невід’ємна частина традиційно-побутової культури українців, справедливо
входять в коло інтересів етнографічної науки. Тісно пов’язані з виробничою діяльністю людини, звичаї за тривалий період існування увібрали в себе багато характерних рис духовного життя суспільства на різних стадіях
історичного розвитку.
В основі літнього обрядового циклу
лежить культ рослинності та магія заклинання майбутнього врожаю, культ
сонця тощо. Він включає такі основні
свята: Трійцю, Івана Купала, Петрів день
(святих Петра та Павла), Маковія, Іллів
день, Пантелеймона Цілителя та призабуті нині свята Лади, Ярила, Громові свята. Закінчується літній цикл днем пророка Іллі, який за повір’ям відає громами і
блискавицями.
До обрядових святкувань Івана Купала та першого снопа долучилися й ветерани праці Благодійного фонду ПАТ
«АЗОТ». Це красиве костюмоване дійство відбулося у липні в мальовничому
куточку Дахнівки на березі Дніпра. Ведучі свята Раїса Братко та Євгенія Досу-

жа розповіли про основні традиції цього
свята, на якому неодмінно була присутня
і Марена. Активісти хору все це супроводжували веселими піснями, хороводами, запрошуючи до участі всіх присутніх.
Музичні композиції у виконанні Юрія
Трапезникова нікого не залишили байдужими. А Людмила Семешкіна залюбки
розповіла цікаві краєзнавчі історії.
– Я стільки в цей день відкрила для
себе нових талантів серед наших ветеранів праці. І щиро рада, що не лише організатори свята взяли на себе проведення
програми, а й кожен, хто виявив бажання
на нього завітати. В тому, що нам все так
гарно вдалося провести, ми завдячуємо
керівництву ПАТ «АЗОТ», яке завжди
підтримує всі задуми та ідеї Благодійного фонду, – ділиться враженнями Євгенія Досужа.
Не менше уваги ветерани праці приділили ще одному давньому українському звичаю – святу снопа з першого
ужинку. Як правило, його жнуть у добрий час, щоб жнива пройшли швидко й
успішно. Встановлюють сніп на покуті
і співають хвалебні пісні. З пшеничних
або житніх колосків сплітають вінки –
символи щедрого врожаю та успішного
завершення жнив. Обжинковий вінок
глибоко вшановують, персоніфікуючи
його як живу істоту – надзвичайно дорогу і поважну.
Ніна Гошуренко,
фото Валерія Досужого
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