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ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM проводить
експертне обстеження обладнання
Актуально

Черкаський «Азот» спрямує більше 4,3 млн. грн. на проведення
експертно-технічного діагностування обладнання й комунікацій.
На сьогодні експертне обстеження пройшло понад 600 одиниць
устаткування. В повному обсязі заплановані роботи вже виконано
в основних технологічних цехах та допоміжних структурних підрозділах, які пов’язані з виробничим процесом і випуском готової
продукції. На фото: спеціалісти ТОВ «ТТН ДІЕКС» Д.Хвалов,
М.Мірошников та провідний інженер відділу технічного нагляду
ПАТ «АЗОТ» С.Мосієнков під час експертного обстеження обладнання в цеху К-3.
Детальніше на 2 стор.

Азотівці йтимуть на вибори
Черкаський «Азот» ніколи не стояв осторонь життя міста.
Дуже багато було зроблено для Черкас в останні роки: допомога школам, лікарням, виготовлення та встановлення дитячих
і спортивних майданчиків, проведення суботників... Проте,
маючи представництво у місцевих органах влади можна зробити
значно більше. Це доводить плідна робота у міській раді директора департаменту з якості Івана Сухарькова та начальника
залізничного цеху ПАТ «АЗОТ» Максима Скорика. Тож і цього
року азотівці братимуть участь у виборах до місцевих рад, які
відбудуться 25 жовтня.

Читайте в номері
У цеху М-2 ремонтують
апарати високого тиску

3

Азотівці привітали
майбутніх колег-хіміків
з Днем знань
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У ЦДТ ПАТ «АЗОТ»
створюватимуть мультики
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35 років тому вийшов
перший номер азотівської
багатотиражки
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Свято для школярів
від Черкаського «Азоту»
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Лаборантів
6
стор.
«озброїли»
новим приладом
Сучасний бороскоп, за допомогою якого можна «заглянути» всередину трубопроводів чи
агрегатів, придбав ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM
для лабораторії боротьби з корозією.
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Діагностування обладнання –
ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ
ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM спрямує більше 4,3 млн. грн. на проведення експертно-технічного діагностування обладнання й
комунікацій. На сьогодні експертне обстеження пройшло понад 600 одиниць устаткування.

Слюсарі-ремонтники УКР М.М.Бойко та І.І.Вінник під час
капремонту і діагностування обладнання в цеху А-3
Технічне діагностування на
«Азоті» цього року проводять
три спеціалізовані організації
– ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»
(м. Дніпропетровськ), ДП «Черкаський
експертно-технічний
центр» та ПП «Діагностикацентр» (м. Черкаси).
– Незалежне експертне
обстеження ми проводимо з
метою виявлення й усунення

можливих дефектів. Такі заходи є гарантією надійної,
ефективної та найголовніше –
безпечної роботи обладнання
і комунікацій в подальшому, а
отже і підприємства в цілому, –
зазначає начальник відділу технічного нагляду Микола Калниболотчук. – Ми по максимуму
використали період тимчасового простою виробництва. У
повному обсязі заплановані
роботи вже виконано в осно-

вних технологічних цехах та
допоміжних структурних підрозділах, які пов’язані з виробничим процесом і випуском
готової продукції.
До кінця року експертні організації перевірять 1077 об’єктів,
серед яких апарати й посудини,
вантажопідіймальні машини, 29
км паропроводів і 34 км газопроводів. Близько 70% робіт виконають спеціалісти «ДІЕКС», з
якими підприємство співпрацює з 2002 року.
– Вимоги до аналізу технічного стану об’єктів на хімічному виробництві дуже високі.
Тому у своїй роботі ми використовуємо найбільш прогресивні методи діагностування – візуальний і капілярний
контроль,
магнітно-порошкова та ультразвукова дефектоскопія, акустико-емісійний
контроль та ін. Від того, наскільки професійно і в повному обсязі буде проведено експертне обстеження, залежить
безпека виробництва, – говорить експерт технічний ТОВ
«ТТН ДІЕКС» Денис Хвалов.
У проміжках між експертними обстеженнями, які

На ринку міндобрив
України орудують шахраї
Дефіцит азотних добрив на внутрішньому ринку призвів до активізації діяльності
злочинних груп. Від імені заводів-виробників, зокрема і ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM, шахраї
здійснюють фіктивний продаж продукції.
Нещодавно на підприємство звернувся ошуканий споживач, який так і не дочекався
поставки добрив. І такі випадки непоодинокі.
З метою отримання легкої
наживи шахраї використовують різні схеми. Частина з них
знайшла свою нішу у продажу
продукції за цінами значно
нижчими від ринкових. Алго-

ритм дій традиційний – компанія-одноденка видає себе за
офіційного дистриб’ютора підприємства-виробника, укладає договір, отримує передплату, не виконує контрактних
зобов’язань і зникає. Популярним залишається і продаж
контрафактних добрив, коли
аферисти отримують реальні
гроші за липовий продукт.

Виробникам сільськогосподарської продукції варто
критично ставитися до подібних комерційних пропозицій. У разі появи будь-яких
сумнівів, варто звернутися
напряму до виробника або до
правоохоронних органів з відповідною заявою.
Максим Батир

проводять спеціалізовані організації, інженери відділу технагляду ПАТ «АЗОТ» щороку
виконують технічне опосвідчення обладнання. З початку
2015 року вони оглянули 361

Ультразвукова дефектоскопія
одиницю різноманітного устаткування – це посудини, котли,
крани, ліфти, трубопроводи
тощо. Крім того, спеціалісти
відділу кожні 5 років організовують експертизи підприємства для отримання дозволів на
роботи підвищеної небезпеки
та експлуатацію устаткування
підвищеної небезпеки.
– У цьому випадку перевіряється не тільки справність
устаткування, а й спроможність його експлуатувати – чи
є у нас написані інструкції, чи
маємо ми навчений персонал,
чи пройшли працівники перевірку знань. Це досить кропітка
робота, яка потребує опрацювання тисячі документів, – пояснює Микола Калниболотчук.
На сьогодні товариство має
87 різноманітних дозволів. Зараз
завершується проведення експертизи для отримання чергового
дозволу на експлуатацію вантажопідйомних кранів. Пізніше
розпочнеться перевірка навантажувачів та систем газопостачання.
Максим Батир,
фото автора
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У ЦЕХУ М-2 РЕМОНТУЮТЬ
АПАРАТИ ВИСОКОГО ТИСКУ

Близько трьох тижнів тривала робота із заміни футерування в колоні синтезу цеху з виробництва карбаміду М-2 ПАТ
«АЗОТ» OSTCHEM. Щоб скоротити термін ремонту, його позмінно виконували три збірні бригади управління капітальних
ремонтів підприємства, у складі яких працювали котельники, слюсарі та зварювальники.
– Ми планомірно замінюємо футерування в колоні
під час капремонтів. У минулі
роки було зроблено три пояси,
цього року – ще три. Раніше
цю роботу виконувала підрядна організація, а торік її вже
освоїли працівники УКР – замінювали футерування колони
синтезу в цеху М-6, – розповів
заступник начальника цеху М-2
Дмитро Толмачов.
Футерувальні пояси виготовлені з нержавіючої сталі
карбамідного класу товщиною
8 мм. Висота одного поясу –
2 м 40 см і робота з їхнього розміщення та зварювання всередині апарата є досить складною. Коли ми завітали на виробничий майданчик, тут працювала бригада УКР під керівництвом майстра Андрія Янкового.
– Важливо ідеально рівно
виставити листи металу та дуже
якісно їх зварити, адже футерування має протягом тривалого
часу витримувати агресивне
середовище, – розповідає Андрій Янковий про особливості
роботи в колоні синтезу. – До
того ж, ми застосовуємо аргонно-дугове зварювання, при
якому навантаження йде на
обидві руки, що досить важко
фізично.
Заміна футерування проходить під наглядом спеціалістів
науково-дослідного інституту
карбаміду, які мають ліцензію
на проведення таких робіт.

Збірна бригада УКР після закінчення зміни: Андрій Шмиголь, Володимир Шкарбута, В’ячеслав
Можчіль, Юрій Колесник, В’ячеслав П’явка, Артем Калашник, Костянтин Пустовіт (ВГРЗ)
Досвід із заміни футерування
в колоні синтезу приїхали переймати й колеги зі спорідненого ПрАТ «Сєвєродонецьке
об’єднання «АЗОТ». Аналогічні
роботи вони планують проводити на своєму виробництві.
Паралельно з ремонтом колони синтезу, проводиться плановий ремонт іншого апарата
високого тиску – стрипера. Зокрема, зроблено ревізію і чистку
внутрішніх пристроїв апарата
та ремонт його горловини.
– Ми відновлюємо ущільнювальну поверхню горловини
та кришки стрипера, яка з часом стирається і деформуєть-

Машиніст насосних установок Іван Іванов біля нового насосу

ся, – пояснює старший майстер
з ремонту обладнання цеху М-2
Костянтин Перехрест. – Роботи проводимо спільно з ремонтно-механічним цехом. За
допомогою спеціального станка поверхня проточується, потім наплавляється і знову проточується на потрібний розмір.
Щоб виконати ці роботи на
самому апараті, працівники
РМЦ доставили в цех станок
для проточування, а кришку
стрипера ми зняли, спустили з
14-ї відмітки та відправили на
ремонт безпосередньо в РМЦ.
Загалом, період вимушеного простою виробництва

колектив М-2 максимально
використав для відновлення
ресурсу основного обладнання
цеху, провівши його ревізію,
чистку, необхідні ремонти.
Багато зроблено у відділенні
синтезу та компресії. Серед
іншого, тут перебрали й підготували до роботи практично всі
насоси, а циркуляційний насос
охолодження контуру скрубера було замінено на новий.
Вартість нового обладнання виробництва німецької фірми KSB
– близько 24 тис. євро.
Наталія Бакалова,
фото автора

Костянтин Перехрест демонструє станок на горловині стрипера
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МСП «Ника-Тера»
УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ
ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ

ООО «МСП Ника-Тера» (входит в Group DF) реализовывает комплексный Проект по увеличению скорости обработки
грузов и снижению выбросов в атмосферу. В реализацию Проекта уже было вложено 91,9 млн. грн.
В рамках Проекта 26,5 млн.
грн. потрачено на приобретение 7 современных передвижных ленточных конвейеров
«Telestack», которые используются для перевалки насыпных
грузов.
Покупка новых конвейеров
дала возможность существенно ускорить скорость перевалки сыпучих грузов и позволила
снизить количество задействованного
технологического
транспорта, который ранее использовался для перемещения
грузов.
Также предприятие закупило
специальный экскаватор и погрузчики компании «Caterpillar»
(инвестировано 4,2 млн. грн.),
которые применяются для
зачистки трюмов судна и

Северодонецк

Сотрудники РСЦ
обновляют
фасады зданий
Своим чередом идет обновление фасадов зданий цехов Северодонецкого «Азота»
OSTCHEM. Так, бригада сотрудников участка ремонта
и отделки РСЦ занималась
реставрацией лицевой части
одного из строений цеха хозяйственной деятельности.
Покраску фасада предваряли
подготовительные
операции по шпатлевке образовавшихся со времени
предыдущего ремонта трещин, снятию старой краски,
грунтовки стен.
После покраски фасада
здание ЦХД не только на
долгое время сохранит презентабельный вид, но и станет более стойким к различным перепадам температур,
атмосферным осадкам и другим внешним воздействиям.
Источник: azot.lg.ua

Новая спецтехника компании «Caterpillar»
складов. Новая современная
техника имеет оптимальные
технические характеристики
для выполнения подобных
работ. Увеличение «линейки»
так называемой «зачистной»
техники дает возможность существенно усовершенствовать
технологические
процессы
при перегрузке навалочных
грузов и уменьшить долю ручного труда.

В рамках Проекта предприятие закупило оборудование,
которое снижает уровень запыленности воздуха и выбросы в атмосферу. В частности, 9
млн. грн. потрачено на покупку
аспирационного оборудования
«Filcon». Также была приобретена судопогрузочная машина
«Neuero» производительностью
1500 т/ч (инвестиция 51 млн.
грн.). После окончания стро-

ительства галереи на причале
зернового комплекса станет
возможным
единовременно
грузить два судна и, соответственно, увеличить скорость
обработки грузов в два раза.
– От реализации этого Проекта мы планируем получить
несколько результатов. Вопервых, мы почти вдвое увеличиваем скорость обработки
грузов. Во-вторых, мы автоматизируем ряд важных этапов в
обслуживании клиентов – например, отбор проб зерна для
экспертизы. Таким образом,
мы снижаем риск «человеческого фактора». В-третьих, мы
снижаем уровень выбросов в
атмосферу. Считаем, что экологическая составляющая в
этом Проекте очень важна не
только для нас, но и для жителей Николаева, так как мы
стремимся отвечать европейским экологическим нормам»,
– прокомментировал председатель общества «МСП НикаТера» Александр Гайду.
Источник: nikatera.com

Футеровочные работы в
цехе производства метанола
На Северодонецком «Азоте» OSTCHEM шесть человек из бригады футеровщиков уже
третий месяц занимаются здесь заменой кислотоупорной плитки, необходимой для защиты фундаментов, приямков, колодцев объекта от агрессивной среды.

Плитку на этом агрегате в
полном объеме меняют впервые.
Старую, порядком износившуюся работники ремонтностроительного цеха демонтируют при помощи отбойного
молотка и других подручных
средств, затем удаляют гидроизоляцию, укладывают цементную стяжку, заново изолируют поверхность. И только
после всех этих трудоемких
операций, используя приго-

товленный по специальной
технологии кислотоупорный
раствор, сюда монтируют приобретенную плитку.
По завершении работ на
нулевой отметке колонны
цеха производства метанола
осенью футеровщиков РСЦ
здесь же ожидает еще одно,
аналогичное, задание, только
этажом выше.
Источник: azot.lg.ua
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новини підприємств OSTCHEM

ПАТ «Рівнеазот» проводить
поглиблене навчання
апаратників основних цехів

Студентами спеціального курсу навчання стали 80 працівників підприємства. Апаратники-студенти впродовж місяця
отримають поглиблені знання на профільних лекціях та пройдуть перевірку знань наприкінці курсу.

Апаратники-студенти щодня відвідують лекції
Головна увага слухачів курсу
спрямована на досконале знання будови технологічного обладнання та правил його технічного обслуговування. Також за
період навчання апаратникистуденти мають вдосконалити
свої знання основних хімічних
законів та теорію технологічних процесів, щоб фахово та
професійно застосовувати їх
на виробництві.

– Ми постійно турбуємося про високий професійний
рівень наших працівників,
організовуючи для них різнопланові фахові курси. Однак
для цієї категорії працівників
ми не маємо змоги проводити
навчання під час роботи підприємства, оскільки вони задіяні у виробничих процесах.
Ми скористалися періодом
вимушеної зупинки «Рівнеазо-

ту» і провели позапланові навчання для спеціалістів цього
профілю, – розповідає Голова правління ПАТ «Рівнеазот»
OSTCHEM Михайло Заблуда.
Усі працівники навчаються
в 4 групах: щодня відвідують
лекції та готуються до письмового іспиту, який складатимуть
наприкінці курсу.
– Підготовка висококласного працівника – це спільна
праця навчального центру та
керівників цехів. Підвищуючи
рівень кваліфікації наших працівників, ми надаємо їм ґрунтовні теоретичні знання, оснащуємо практичними порадами
та інструментами для якісного
виконання покладених на них
професійних завдань, – розповідає заступник начальника
навчального центру ПАТ «Рівнеазот» OSTCHEM Володимир
Яковенко.
Завдяки лекціям студенти дізнаються чимало нового,
що дозволить їм ще якісніше
виконувати свої професійні
обов’язки.
Джерело: azot.rv.ua

На Северодонецком «Азоте»
отремонтировали градирню

За время вынужденного простоя Северодонецкого «Азота» химики не только провели
текущие и капитальные ремонты оборудования, но и выполнили ряд операций, которые
были невозможны при работающем оборудовании.

Вот и в цехе по производству
кетонов и органических кислот
(КиОК) уделили внимание градирне на оборотном цикле №20.
ВОЦ-20 был передан в состав цеха КиОК в 2010 году
вместе с работающими и временно неработающими градирнями.
– На первой градирне мы
в свое время поменяли трубопроводы, заменили форсунки,
сделали небольшой ремонт

вентиляторов, – рассказывает
начальник цеха Сергей Сосницкий. – Сейчас занимаемся
второй, неработающей градирней.
Замена
полиэтиленового
оросителя относится к масштабным работам. В былые
времена для этого привлекали
специализированные сторонние организации. Сейчас персонал цеха КиОК справляется
собственными силами.

Слесари, киповцы подразделения с помощью гидроструйного агрегата, который
создает давление воды до 300
кг/см кв., промыли оросители,
порезали их на части. Следующий этап – переработка.
Градирня, о которой идет
речь, резервная. Проводимые
здесь работы нацелены на
перспективу.
Источник: azot.lg.ua

«Ника-Тера»

Улучшена работа
зернового
терминала
Морской терминал «Ника-Тера» в рамках реализации Проекта по увеличению
скорости обработки грузов и
снижению выбросов в атмосферу установил на зерновом
элеваторе силосного типа
новую зачистную технику, не
имеющую аналогов в Украине.
Новые зачистные транспортеры
американской
компании SIOUX благодаря
своему высокому качеству
и эффективности в работе
заменили используемые до
этого в спецпорту транспортеры фирмы CHIF.
– До этого мы использовали в работе традиционные
транспортеры
шнекового
типа. Проработав с ними
сезон, мы столкнулись с
определенными сложностями и пришли к необходимости масштабной замены
зачистных устройств. Теперь
в каждом из 18 силосов
установлены транспортеры
скребкового типа, которые
отличаются своей надежностью, высокой пожаробезопасностью и качеством
зачистки. Также они не требуют ручного труда и имеют
высокую
производительность, что повышает продуктивность работы зернового
терминала, – говорит руководитель зернового комплекса
Евгений Осипов.
Благодаря
реализации
проекта скорость зачистки
силосов увеличена с 20 т/час
до 200 т/час, а энергоемкость
снижена с 15 кВт до 7,5 кВт.
Стоимость оборудования
– более 7,6 млн. грн.
Источник: nikatera.com
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Корозіоністи «Азоту»
«ОЗБРОЇЛИСЬ» НОВИМ
СУЧАСНИМ БОРОСКОПОМ

Сучасний бороскоп (відеодефектоскоп) виробництва фірми «Extech» придбало ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM для лабораторії боротьби з корозією – підрозділу Центральної лабораторії. За його допомогою фахівці можуть проводити контроль і
дослідження поверхні металу трубопроводів, агрегатів та механізмів у недоступних для візуального огляду місцях.

Бороскоп включає в себе монітор з кольоровим рідкокристалічним екраном та набір зондів
різної довжини й жорсткості з
вбудованими в них відеокамерами. До складу приладу також
входить бездротовий передавач, який дозволяє дистанційно обстежувати об’єкти на
відстані до 30 м. Бороскоп дає
можливість перегляду в режимі
реального часу, збереження до
4 годин відеозапису з голосовими поясненнями, здійснення фотозйомки.
– Завдяки керівництву підприємства наша лабораторія
забезпечена всією найнеобхіднішою апаратурою для роботи,
– розповідає начальник лабораторії боротьби з корозією Ірина
Федулова. – У нас є сучасний
мікроскоп, два фотоапарати, кольоровий фотопринтер,
портативний шліфувально-полірувальний пристрій для проведення металографічних досліджень в «польових» умовах,
а тепер і бороскоп, який ми
відразу ж задіяли в роботу.
Новий прилад дозволяє
зробити більш точні висновки
щодо причин появи дефектів,
оглянути окремі частини обладнання в закритому стані,

Фотофакт

сліджень Лариса Чміль та Лариса Бурова та фахівець з неруйнівного (візуально-оптичного)
контролю Ірина Федулова. Всі
вони раз на 3 роки проходять
курси підвищення кваліфікації
в Інституті електрозварювання
ім. Є.О.Патона.
Цього року лабораторія боротьби з корозією вперше пройшла атестацію в Державній
службі гірничого нагляду та
промислової безпеки України і
має Дозвіл на виконання випробувань машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, що є високим досягненням і самої лабораторії, і
Л.Бурова та Л.Чміль досліджують трубопровід у цеху М-2
всього ПАТ «АЗОТ».
Наталія Бакалова
заощадивши при цьому час і теплообмінника 1140-СА, що
трудовитрати на їх розбиран- дозволило прийняти правильне
ня й складання. Таким чином рішення для подальшої роботи
Здобутки
окупається досить висока ціна цеху без позапланових зупинок.
Також прилад використовуваприладу – 10 тис. доларів.
Так, наприклад, в цеху М-6 ли для проведення досліджень
після проведених гідровипро- в цехах М-9, М-5 та А-3.
Нагадаємо, що завдання лабувань бороскопом була проінспектована на цілісність розрив- бораторії боротьби з корозією
на мембрана скрубера високого – виконувати роботи, спрямотиску – без трудомісткого і три- вані на зниження та попередвалого за часом демонтажу й ження корозії устаткування,
У черговий раз підтвердили
монтажу його «ковпака». А в продовження терміну його свою високу кваліфікацію
цеху А-5 з допомогою бороско- служби та скорочення кіль- лабораторія
боротьби
з
па були точно визначені вид кості ремонтів. Тут працюють корозією та препараторсьі причина дефектів в трубках фахівці з металографічних до- ка дослідної аналітичної
лабораторії.
Як розповіла начальник
ЦЛ Світлана Загорулькіна,
лише ці два підрозділи підВід 2,5 до 9,5 тонн титролягають атестації, оскільки
ваних та основних стандартвони задіяні у вимірюваннях, на які поширюється
них розчинів готують у рік
державний нагляд. Атестапрацівники препараторської –
цію проводять фахівці ДП
підрозділу дослідної аналітич«Черкаський
науково-виної лабораторії ПАТ «АЗОТ».
робничий центр стандартиВсі лабораторні дослідження
зації, метрології та сертина підприємстві проводяться
фікації». Вони враховують
за допомогою цих розчинів,
технічне забезпечення лабоа завантаженість препараторраторій, точність приладів,
ської напряму залежить від
якість реактивів, кваліфіказавантаженості виробництва.
цію співробітників та інші
На фото начальник дослідної
чинники. У 2015 році термін,
аналітичної лабораторії Аліна
на який надається сертифікат,
Лисиця (праворуч) та хімік
продовжено з 3 до 5 років.
препараторської Марія УренНаталія Бакалова
цева.

Два підрозділи
ЦЛ пройшли
атестацію
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Азотівці привітали майбутніх
колег-хіміків з Днем знань
Представники ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM привітали першокурсників Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ) та Черкаського політехнічного технікуму (ЧПТ),
які в перспективі зможуть поповнити висококваліфікований колектив підприємства.
Цьогорічне свято 1 вересня стало чудовою нагодою для
зустрічі майбутніх працівників
хімічної промисловості з найбільшими роботодавцями в цій
галузі. Так, директор департаменту з управління персоналом
ПАТ «АЗОТ» Ігор Сергієнко
завітав на лекцію до першокурсників Черкаського державного
технологічного університету, які

протягом наступних п’яти років
здобуватимуть фах хіміка-технолога. Він привітав студентів
з початком навчального року
і нового етапу життя, побажав
їм успіхів у навчанні, завзятості
в освоєнні майбутньої професії
та непереборного бажання самовдосконалюватися.
– Ми постійно модернізуємо виробничі потужності й

І.Сергієнко завітав на лекцію до першокурсників ЧДТУ

запроваджуємо новітні технології в цехах, тому цілком логічною є потреба у нових кваліфікованих кадрах, – зазначив
Ігор Сергієнко. – Холдинг
OSTCHEM приділяє значну
увагу співпраці з навчальними
закладами України, які готують спеціалістів нашого профілю. Щороку сотні студентів
з різних куточків країни проходять на «Азоті» виробничу
або ж переддипломну практику. Вони мають змогу отримати
додаткові знання й навички, а
підприємство – провести цільову підготовку перспективних і талановитих студентів
з метою їхнього подальшого
працевлаштування.
Починаючи з 1984 року, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин провела
27 випусків та підготувала понад
700 спеціалістів та магістрів.
Чимало випускників ЧДТУ
вже поповнили велику родину
черкаських хіміків.
За традиційним сценарієм
пройшли урочистості до Дня

Студенти освоюють
професію на підприємстві
ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM у рамках освітньої програми надає можливість кращим студентам технічних вузів пройти практику на виробництві. Нині виробничу технологічну практику в цехах підприємства проходять студенти Черкаського політехнічного технікуму.
Співпраця «Азоту» й навчального закладу відбувається в рамках укладеної угоди.
Протягом вересня – листопада
з виробничим процесом на підприємстві ознайомляться 18
студентів четвертого курсу.
– Спектр спеціальностей
у майбутніх молодших спеціалістів, які виявили бажання
пройти практику на нашому
підприємстві, доволі широкий. Тож базою для здобуття
професійного досвіду стали
як технологічні, так і допоміжні цехи. Програму практики розробляли викладачі

технікуму, а от хід її виконання
куруватимуть вже інженернотехнічні працівники кожного
структурного підрозділу, –
розповідає інженер з підготовки
кадрів Євгенія Попович.
Підприємства
холдингу
постійно інвестують в розвиток здібних студентів, які
хочуть професійно зростати.
Загалом з початку цього року
практику на виробництві пройшло вже 157 студентів з різних
вузів України. Як зазначив начальник Навчального центру
ПАТ «АЗОТ» Ігор Негробов,
щоб знизити кількість безро-

бітних серед випускників технічних навчальних закладів,
підприємство систематично
надає студентам можливість
не тільки ознайомитися з
технологією
виробництва
мінеральних добрив, але й
вдосконалити свої знання в
процесі спілкування з досвідченими фахівцями, набути
перших практичних навичок.
Кращі практиканти традиційно отримують шанс працевлаштуватися в подальшому на Черкаському «Азоті».
Максим Батир

І.Кривошеєв вітає студентів ЧПТ

знань і в Черкаському політехнічному технікумі, випускники
різних відділень якого також
є потенційними працівниками
ПАТ «АЗОТ». Батьків, першокурсників та студентів старших
курсів привітали поважні гості
свята. Серед них – головний
електрик ПАТ «АЗОТ» Ігор
Кривошеєв, який є випускником
технікуму 1983 року, та начальник Навчального центру підприємства Ігор Негробов.
– Студентська пора, напевно, є одним із найбільш романтичних і безтурботних періодів
вашого життя, які потім ви
згадуватимете з посмішкою й
особливим теплом у серці. Та
водночас це і найбільш відповідальний етап для кожного з
вас, адже той багаж знань, який
ви отримаєте в альма-матер,
стане трампліном для першого
успішного кроку в професійне
майбутнє, – зауважив у вітальній промові Ігор Кривошеєв.
Завершилося свято в технікумі відкриттям навчального
електротехнічного полігону. Новий тренувальний майданчик
– давня мрія студентів, адже
раніше теоретичні знання їм
доводилося відточувати лише
на невеличких схемах.
Нагадаємо, програма підготовки кадрів Черкаського
«Азоту» передбачає часткову
оплату навчання своїх працівників чи їхніх дітей, які опановують спеціальність, затребувану на виробництві. На таких
умовах навчаються наразі 19 виробничників та 11 дітей азотівців. У 2014 – 2015 навчальному
році підприємство перерахувало
вузам більше 96 тисяч гривень.
Максим Батир
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соціальна сфера, спорт
Благодійність

Святкова акція
до Дня знань
ПАТ «АЗОТ» і Черкаський
обласний фонд «Милосердя і
здоров’я», який очолює Лариса Лисенко, допомогли малозабезпеченим родинам зібрати
дітей до школи.
Напередодні Дня знань
більше 40 родин виробничників отримали від волонтерів не лише шкільне приладдя, але й продуктові набори.
– Наш фонд завжди активно працює напередодні
свят, адже всі без винятку
мають відчути радість від
привітань та подарунків.
Цього року батькам було
надзвичайно складно спорядити дітей до школи, оскільки все подорожчало. Навіть
сім’ям із середнім достатком
доводилося економити, –
зазначає Лариса Лисенко. –
До цієї благодійної акції ми
готувалися протягом літа.
Нам вдалося знайти надійних партнерів і однодумців.
Низький уклін усім, хто не
залишається байдужим до
долі дітей у непростий для
нашого суспільства час.
Привітати родини азотівців і вручити подарунки до
свята знань Ларисі Іванівні
допомогли незмінні активісти-волонтери – Анна та
Юрій Воробйови, Надія Бойко, Валентина Меланченко,
Віктор та Сергій Лисенко,
Володимир Тищенко, Ніна
Агапова та ін.
Власн. інформ.

Потрібна допомога

Шановні колеги,
азотівці!
Звертаємося до вас з проханням надати посильну матеріальну допомогу прийомоздавачу залізничного цеху
Наталі Олексіївні Хупченко.
Вже кілька тижнів вона перебуває в тяжкому стані в реанімації Першої міської лікарні після двох перенесених
операцій. Попереду її очікує
дороговартісне лікування.
Контактний телефон:
39-26-64.
Колектив
залізничного цеху
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Ветеран «Азоту»
виборов «золото»
чемпіонату України
Шості літні Всеукраїнські ігри ветеранів спорту з боротьби самбо пройшли в КароліноБугаз Одеської області. Ветеранові праці ПАТ «АЗОТ», майстру спорту Ігорю Королькову
вдалося перемогти на татамі своїх суперників і стати чемпіоном змагань.

Урочиста церемонія нагородження призерів змагань
Престижний турнір з самбо, присвячений пам’яті українського державного, громадського та спортивного діяча
Михайла Баки, відбувся у спортивному комплексі реабілітаційного центру «Шураві». Участь у

змаганнях взяли 79 спортсменів з різних куточків України
віком від 35 років. Із них – 6
майстрів спорту міжнародного класу, 52 майстри спорту, 19
кандидатів у майстри спорту та
один першорозрядник.

На високому рівні представити Черкащину і примножити
спортивні успіхи регіону вдалося
Ігорю Королькову.
– Змагання пройшли в теплій атмосфері та на високому
організаційному рівні. Я впевнений, що це свято спорту не
залишило байдужим жодного
глядача. Сивочолі майстри
самбо боролися зі справжнім
молодецьким азартом, демонструючи хорошу техніку виконання прийомів і тактичні
хитрощі, – розповідає Ігор Корольков.
Цьогорічний літній сезон
для ветерана праці «Азоту»
став багатим на спортивні досягнення. У червні він завоював
«золото» на чемпіонатах України з вільної та греко-римської
боротьби, які проходили в Миколаївській області.
Максим Батир

У Центрі дитячої творчості
створюватимуть мультики

Новий «навчальний» рік – нова програма розвитку. Вже незабаром у Центрі дитячої
творчості ПАТ «АЗОТ» запрацює студія мультиплікації. Відтепер кожен вихованець зможе
спробувати себе в ролі аніматора.

Офіційне відкриття мистецького сезону в Центрі відбудеться
наприкінці вересня. Саме з цієї
нагоди педагогічний колектив
підготував для вихованців такий
неочікуваний сюрприз.
– Ми вирішили розширити
сферу своєї творчої діяльності.
Спробуємо з дітьми опанувати різні техніки пластилінової
мультиплікації.
Навчимося
писати сценарії, вигадувати і
створювати героїв, які оживатимуть в кадрі, – розповідає
директор ЦДТ Людмила Дивнич. – Знімати, озвучувати

персонажів і монтувати мультфільми вихованцям допомагатиме новий викладач – Максим Фартушний. Свої роботи
ми обов’язково показуватимемо на наших творчих вечорах і
квартирниках.
Крім того, вихованці ЦДТ
відвідуватимуть музично-драматичну студію «Екстрим», де вони
займатимуться технікою мовлення, вокалом та акторською
Колектив Центру запрошує
майстерністю. Розвивати еру- дітей азотівців приєднатися до
дицію, логіку й комунікативні їхньої творчої родини. Інфорнавички вони традиційно змо- мація за телефоном: 73-49-30.
Максим Батир
жуть в Клубі настільних ігор.
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культура

НА ХУТОРІ БУДА ПРОЙДЕ
10-Й ЮВІЛЕЙНИЙ
еко-фестиваль «ЕКО життя»
Масштабний еко-фестиваль «ЕКО життя» планують влаштувати у Чигиринському районі
Черкаської області 26-27 вересня. У ці дні на хуторі Буда екопоселенці ділитимуться з усіма охочими своїм досвідом життя в гармонії з природою.

– Ми прагнемо довести, що
життя на землі сім’єю, родом
– це класно! Хочемо показати
як ми вміємо танцювати, відпочивати, співати, яку продукцію виготовляємо. А ще,
звісно, представити відроджені
народні ремесла. Загалом під
Реклама

час фестивалю має відбутися
близько 15 майстер-класів, –
розповіла під час зустрічі учасників Туристичного руху Чигиринщини екопоселенка Тетяна
Шишкіна.
Гостям фестивалю запропонують спробувати себе у

гончарстві,
петриківському
розписі, виготовленні ляльки-куватки, розписі пташок,
виготовленні свічок та мила,
різьбі по дереву, валянні з шерсті, плетінні стрічками. Окрім
того, екопоселенці радо поділяться секретами виготовлення зелених коктейлів, бездріжджового хліба. Навчатимуть тут
і оздоровчому слов’янському
масажу, і навіть грі на флейті!
– Ми разом розкриємо екологію людини в режимі дня,
свідомому харчуванні, душевній гармонізації. Ми пропонуємо живу кухню природи,
колективну медитацію на чарівній славетній грушевій горі,
різноманітні майстер-класи,
хороводи та ігри, екскурсії дрімучими лісами Холодного Яру,
– відзначають організатори.
Розпочнеться фест 26 вересня об 11 годині на хуторі Буда.
Джерело: remarka.net.ua

Василь Шкляр
презентував
нову книгу
На Видавничому форумі у
Львові відбулася презентація
книги Василя Шкляра «Чорне сонце» – про бійців полку
«Азов», який воює у зоні АТО.
Уродженець Черкащини,
відомий своїми історичними романами на тему визвольної боротьби, зокрема
«Чорним Вороном» – про
повстанців Холодного Яру, і
цього разу не забув про «черкащан з Хододного Яру».
Головним героєм книги став боєць з позивним
«Художник» – щоправда, в
романі Шкляр змінив його
на «Маляр», який повністю
спростовує російські байки
про «новороссійскій народ
юго-востока».
Джерело: provce.ck.ua
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35 РОКІВ ТОМУ ВИЙШОВ
ПЕРШИЙ НОМЕР
азотівської багатотиражки

Прес-центр ПАТ «АЗОТ» є інформаційним підрозділом підприємства, співробітники якого здійснюють зв’язок товариства з громадськістю та ЗМІ, а також займаються створенням інформаційного продукту. В їх обов’язки входить видання
обласної газети «Черкаський Азот» (колись видання мало назву «Слава праці», потім багатотиражна газета «Азот»).

Зі спогадів колишнього редактора багатотиражної газети
«Слава праці» (нині «Черкаський Азот») Володимира Павловича Ушанова:
«Перший номер друкованого видання, на яке давно чекали, вийшов у вересні 1980 року.
Перед цим тривалий час йшов
процес «пробивання» газети у
вищих партійних інстанціях.
Справа в тому, що ні Придніпровський райком, ні Черкаський міськком згоди на вихід
багатотиражки в об’єднанні
не давали – не бачили такої
необхідності. Очевидно, вирішальну роль відіграло те, що
секретарем парткому на той
час був Григорій Самійлович
Пащенко. Він належав до тих
людей, які, якщо його не пускали в одні двері, обов’язково
заходив у інші. Врешті-решт,
в ситуацію втрутився перший
секретар обкому Іван Кіндратович Лутак. Але й після цього
Григорію Самійловичу доводилося попоїздити до Києва, аби
залагодити всі формальності у
ЦК КПУ.

Володимир Павлович Ушанов
Дуже швидко багатотиражна газета набрала творчих
обертів і, як говорилося в ті
часи, знайшла своє місце у
житті багатотисячного колективу Черкаського «Азоту». Хоч
це був (із сьогоднішньої точки
зору) період «глибокого застою», в об’єднанні на той час
насправді нічого не простоювало. Здавався в експлуатацію
щойно збудований комплекс

«Карбамід-330». Йшли пусконалагоджувальні
роботи,
люди цілодобово не покидали
виробничі площадки і пульти.
Словом, всюди кипіла така
робота, не писати про яку і не
славити яку ми, працівники
редакції, не мали права. Якось
швидко згуртувався навколо
газети актив. Майже щодня
бували в ній Роман Гриців,
Юрій Воробйов, Ельвіра Пелипей, Володимир Макодзеба,
Василь Шкурган, Ігор Озеран,
Іван Санатос, Анатолій Бабак,
Іван Кухоль, Олександр Соболєв та інші. Жодний номер не
виходив у світ без знімків заводського майстра фотосправи
Михайла Захаріна.
Звичайно, траплялися нештатні ситуації у підготовці
номерів газети. Найбільше в
пам’яті подія листопада 1982
року. Пішов у інший світ генеральний секретар Леонід
Брежнєв. У всій країні – траур. В об’єднанні «Азот» – також. А газета має вийти завтра.
Як її «підігнати» під цю сумну
подію? Що ставити в номер
в першу чергу, а що ні? Адже
щось подібне відбувалось із
країною лише під час кончини
Й.Сталіна.
Разів десять переверстувалась газета в друкарні, а після
її виходу в світ у партії і народу
вже був новий генсек – Юрій
Андропов. Через рік аналогічна ситуація повторилася, але
ми вже були не в такій розгубленості. Ну, а з незабутнім
Костянтином Черненком взагалі було без проблем: зробили
траурну газету що треба.
Ділюся про це спогадами
і думаю: чи потрібно було це
виділяти? Мабуть, потрібно.

Вже майже тридцять років незмінним керівником прес-центру і головним
редактором газети «Черкаський Азот» є Євдокія Іванівна Мацокіна. До його складу
входять журналісти Ніна Гошуренко, Наталія Бакалова, Олександр Ковальов та
Максим Батир. Плідною і багаторічною діяльністю в прес-центрі позначений творчий шлях Жанни Гусак, Андрія Ярошенка, Ігоря Забудського.

Адже то була частина нашої історії, чудовий і незабутній час.
Слід зауважити, що редакційний колектив ніколи не відчував себе зайвим на підприємстві-гіганті і в будь-які часи
спирався на підтримку людей,
на їхню допомогу і розуміння.
А це вкрай важливо».
З 2012 року видання змінило
своє поліграфічне «обличчя» і
набуло обласного статусу. Значно розширилося коло його читачів та шанувальників, що для
колективу журналістів є найбільшим визнанням.
Підготувала
Ніна Гошуренко

Від читачів
* Скільки працюю на
підприємстві, стільки й читаю нашу газету. Черпаю з
публікацій чимало цікавих
новин, дізнаюся про історію розвитку й становлення
того чи іншого структурного
підрозділу. Особливий інтерес викликають розповіді
про виробничників, які свої
знанння і досвід спрямовують на спільні досягнення
рідного «Азоту».
Жанна Євсєєва,
начальник дільниці
оперативної служби
цеху електропостачання
* Я вже працювала на
Черкаському «Азоті», коли в
1980 році вийшов перший
номер газети «Слава праці».
За ці часи мінялися її назви, але не змінилася чітко
окреслена виробнича позиція. За 35 років газета відкрила читачам багато імен
наших талановитих азотівців.
Зичу співробітникам редакції не втрачати вправності пера і досягати нових
творчих горизонтів!
Євгенія Досужа,
ветеран праці ПАТ «АЗОТ»
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поштова скринька

«Золота квітка»
України – СИМВОЛ
СВІТЛА І МИРУ

Влітку, коли вся земля буяє соковитою зеленню, а відпочиле від весняних дощів небо сміється синню, на полях України
сходять мільйони сонць. То розквітають соняшники. Яскраві, гарні пелюстки виграють золотом, милуючи людське око. Ці
дивовижні квіти давно стали одним із символів української землі.

Соняхи в цеху К-6 біля МАФ
Нині ми не уявляємо українські поля та городи без соняшників. Вони вирощуються сотнями гектарів, вкриваючи влітку
поля золотим покривалом надзвичайної краси. Здається, що
так було завжди, проте насправді ця квітка – гостя з далеких материків.
Древня легенда каже, що
боги подарували людям соняш-

ник, щоб тепло і світло ніколи
не покидало їх. Європейцям цю
рослину привезли іспанці лише
у 1500 році. А от у Північній
Америці соняшник вирощували ще у 3000 році до н.е. Індіанці вже тоді сіяли «сонячне
зерно», вживаючи соняшник
як їжу і як ліки. У багатьох індіанських культурах соняшник
використовувався як символ
божества Сонця і зображався
на його емблемі. У Великобританії за вікторіанської епохи
зображення цієї квітки ткали
на тканинах, вирізали з дерева
та кували з металу.
Прикрашати своє житло малюнками квітів, дерев, птахів,
інших символів – давня українська традиція. Це можна
побачити на прикладі старих
глиняних чи дерев’яних хат.
Розписані стіни світлиць, двері, столи, ліжка, стільці, скрині, колиски, навіть коромисла
і вулики. Особливо багато малювали на побутових предметах у козацьку добу. Найчастіше це був саме рослинний

орнамент. І серед найрізноманітніших квітів особливо пишно і урочисто завжди виглядав
соняшник.
Для українців соняшник –
один із образів Батьківщини.
Кажуть, як квітка тягнеться
пелюстками до Сонця, так і
людина своїми думками, словами і справами звернена до
рідної Вітчизни. Як Сонце для

соняшника – єдиний і незамінний орієнтир, так і для людини Батьківщина – найвища,
єдина, дана Богом цінність.
Гарячими пелюстками цвіте
соняшник на вишитих картинах працівника цеху зв’язку
ПАТ «АЗОТ» Сергія Притули,
символізуючи енергію сонця і
здоров’я.
Ніна Гошуренко

На картинах народного умільця Сергія Притули «цвітуть» соняхи

Що символізує логотип
холдингу OSTCHEM?

З поштової
скриньки

На кожній прохідній Черкаського «Азоту» розміщені спеціальні поштові скриньки, через які виробничники можуть
задавати запитання та передавати до редакції дописи, які б вони хотіли опублікувати в газеті. Нещодавно до нас звернувся енергетик цеху з виробництва капролактаму К-1 Микола Капштик. Його цікавить, що означає логотип холдингу
OSTCHEM, до якого входить наше підприємство.
Холдингова
компанія
OSTCHEM – це сучасна компанія, яка працює за всіма міжнародними стандартами, в тому
числі й стосовно використання
корпоративної символіки.
Інформація про те, яким
має бути логотип OSTCHEM,
концепція бренду, його атрибути, позиціонування компанії
та інші дані, якими керується
відділ маркетингу та керівни-

ки бізнесу для побудови комунікації зі споживачами та
розвитку компанії в цілому,
міститься в офіційному документі компанії, що носить
назву Brandbook (Брендбук).
Тут зокрема пояснюється значення логотипу: його символів, корпоративних кольорів,
які використовуються, тощо.
Так, графічний елемент у формі диску символізує сонце, що

сходить над горизонтом. Чотири корпоративні кольори,
які використовуються в логотипі, означають напрямки та
принципи діяльності холдингу
OSTCHEM. Жовтогарячий колір – це «управління», синій
– «виробництво, наука, технології», зелений – «екологія»,
жовтий – «соціальні проекти».
Підготувала
Наталія Бакалова
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На «Азоті» змагалися
добровільні пожежні
дружини

Змагання з пожежно-прикладного спорту цього року зібрало 27 команд добровільних
пожежних дружин (ДПД) з різних структурних підрозділів ПАТ «АЗОТ». Організацію та проведення турніру забезпечили працівники з особового складу 1 ДПРЗ.

– На цих змаганнях команди традиційно мали змогу
підвищити свій рівень готовності, вдосконалити навички
використання первинних засобів пожежогасіння та дій у разі
виникнення початкових стадій
загорань, – зазначив начальник
1 ДПРЗ Юрій Литвин. – Начальникам структурних підрозділів необхідно турбуватися
про стан первинних засобів
пожежегасіння, що вбачає охорону матеріальних цінностей
підприємства та виробничих
надбань, щоденно проводити
роз’яснювальну роботу про недопущення порушень правил
охорони праці та вимог пожежної безпеки.
Змагання складалися з трьох
вправ: гасіння пожежі вуглекислотним та порошковим вогнегасником, а також гасіння

азбестовим полотном умовного
потерпілого. У напруженій боротьбі перше загальнокомандне місце посіла команда ДПД
залізничного цеху. «Срібло» дісталося команді УКР, а «бронза»
– РМЦ.
Крім того, було визначено переможців в особистій першості,
яких нагородила директор департаменту з охорони праці Любов Зінченко. Так, у виконанні
першої вправи беззаперечним
лідером став Є.Ю.Мілейко
(М-6), поступилися йому трохи в часі Р.Б.Корсунов (К-5)
та В.Б.Васильєв (А-3). Найкраще справився з виконанням другої вправи (гасіння
пожежі порошковим вогнегасником) О.В.Кудря (УКР).
Друге місце закріпилося за
О.О.Драгою (А-3), третє дісталося С.А.Танасійчуку (ЦЦР).

Нагородження переможців змагань
Найшвидше врятувати умов- О.С.Кулика (А-5), третій – у
ного потерпілого, як і мину- В.С.Івченка та А.Ю.Кучинова
лого року, вдалося В.В.Крезубу (РМЦ).
Підготувала
та І.О.Шепелю (УКР). Другий
Вікторія Соловйова
результат у С.В.Петраша та

Вогнеборці підприємства показали
найкращі результати в змаганнях

Змагання за звання «Кращої ланки газодимозахисної служби» пройшли на тренувальній базі 1-го державного пожежно-рятувального загону, що охороняє ПАТ «АЗОТ». У них взяли участь 27 команд підрозділів області.
Змагання проходили в 2
етапи на тренувальній базі
19 ДПРЧ 1 ДПРЗ та включали
в себе такі заходи: підйом по
висувній драбині у вікно 3-го
поверху учбової башти і рятування потерпілого за допомогою рятувальної мотузки,
силова вправа «колесо», проведення розвідки в димокамері з пошуком потерпілого
і подачею ствола РСК-50 до
осередку умовної пожежі.
Найкращий результат у
трьох видах змагань (за найменшої кількості витраченого часу) серед 27 учасників,
показала команда 19 ДПРЧ другому місці команда 18 ДПРЧ щинський) і на третьому місці
1 ДПРЗ (начальник частини 1 ДПРЗ (начальник частини команда ЧІПБ ім. Героїв Чормайор сл.ц.з. І.Г.Солопій), на підполковник сл.ц.з. Д.В.Ле- нобиля.

Начальник 1 ДПРЗ полковник служби цивільного захисту Ю.О.Литвин зазначив,
що індивідуальна майстерність кожного вогнеборця є
запорукою підвищення боєздатності та покращення професійної майстерності всієї
команди.
Змагання на звання «Кращої ланки газодимозахисної
служби» проводяться більше 20 років та приурочені
пам’яті Ігоря Свідіна, який,
очолюючи загін, зробив значний внесок у розвиток пожежної охорони.
Підготувала
Вікторія Соловйова
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туристичні маршрути

З давніх часів острів Кіпр
був одним з мостів між Європою
і Азією.
Тут комфортно уживається
минуле із сьогоденням. Воно
межує з піщаними пляжами,
розкішними готелями та ресторанами. Одвічна тема, яка
хвилює не одне покоління
острів’ян, – це людські стосунки. Острів розділений на
греків-кіпріотів і турків-кіпріотів. З 1974 року тут пролягає
180-кілометровий кордон, який
ділить Кіпр на південну і північну частини. Уздовж нього
встановлені пости ООН. Таким чином тут підтримується У селищі на острові Кіпр

Із його плодів виготовляють
сироп, який є дуже корисним
і замінює цукор. Завдяки високому вмісту калію, кальцію,
магнію і заліза він підтримує і
покращує кров’яний тиск, лікує серце, простудні захворювання.
При вході в монастир увагу привертають фрески, якими
прикрашені внутрішні стіни.
Одна з них розповідає про те, як
з’явилася ікона Кіккської Богоматері в святій обителі. Кажуть,
що коли везли ікону з Константинополя до Кіпру, дерева
пригинали верхівки додолу з
поваги до святині. Пізніше ім-

ДИВОВИЖНИЙ ОСТРІВ
У СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ

Стародавні монастирі, храми V-ХVI століття, чудотворні ікони, старинні фрески й античні міста. Вузенькі вулички у
селищах із щільно притуленими один до одного будиночками з віковою історією і виразні з сучасною архітектурою та
однотипністю невисокі будинки в містах… Гори і згаслий вулканічний Троодос, розсічений річковими ущелинами, й
вапнякова гряда Кіренія з найвищим масивом, який зветься Пентадактілос, що височіє над місцевістю… Чисте повітря
і тепле Середземне море. Все це – чарівний острів Кіпр.
мир. Більшість населення Кіпру
– етнічні греки. Вони сповідують православне християнство.
Оскільки храми є в маленьких
селищах і великих містах, то
найбільшу увагу туристів привертають саме вони. Тож ми вирішили відправитися у подорож
по Кіпру, побувати у храмах і
відвідати один із найвідоміших у
світі Монастир Кіккос, у стінах
якого зберігається чудотворна
ікона Кіккської Божої Матері.
Знаходиться монастир високо
в горах і щоб добратися до нього необхідно довго підніматися
серпантином в гори на 1200
метрів над рівнем моря.
Нашим гідом виявився чоловік із Прибалтики, якого
звали Іл. Дорогою до монастиря на невеличкому мікроавтобусі ми звернули в селище,
де на нас чекали місцеві майстри. Вони приготували свої
вироби. Їхнє рукоділля тут називається лефкарітіко. Це вишивка і ажурне плетиво гачком
та спицями із ниток і льону. Різноманітні скатерки, серветки,
вишиті шовковими нитками,
коштують недешево. Вишивка без вузликів займає досить
багато часу. Інколи місяцями
твориться краса – виріб із тканини з узорами – у жіночих руках. Крім цього виду мистецтв,
майстри виготовляють вироби
зі срібла, ексклюзивні прикра-

си, які обов’язково запропонують придбати за помірну ціну.
Зокрема, невеличкий сувенір
чи підвіску золотого або срібного граната, який уже давно
на Кіпрі став символом богині
Афродіти. Золотий гранат у вигляді сувеніра дарують молодятам, бажаючи їм плідного подружнього життя. Ми придбали
дещо з побаченого і вирушили
до монастиря, який заховався
високо у схилах Троодоських
гір, що вкриті могутніми соснами. Вони як вартові оберігають
святу обитель. Як розповідав
гід, монастирський комплекс
є одним із найбагатших. Будувався він на кошти імператора
Олексія в ХI столітті. За весь

час існування монастиря у його
стінах було зібрано багато древніх артефактів. І для того, щоб
поділитися всіма цими цінностями зі світом, у 1995 році при
ньому було відкрито музей.
Також тут було відкрито дослідницький центр. Монастир
діючий, але туристам відвідувати
його не забороняється.
Спочатку ми відвідали сувенірні і православні лавки, де
можна придбати обереги, ікони, написані монахами, різні
чудодійні напої, приготовлені
в монастирі із плодів дерев, що
ростуть на території острова.
Одним із них є рожкове дерево. Його ще називають «чорним
золотом»
Середземномор’я.

На території Кіккського монастиря

ператор побудував тут церкву
і монастир, де і зберігається
ікона. Ще один цікавий факт.
Тогочасні пожежі часто псували майно монастиря, та завжди
уцілілою залишалася ця чудодійна ікона. Вона написана 900
років тому апостолом і євангелістом Лукою за життя Богородиці, ще відома як Богородиця
Милостива. Образ цей відомий
у всьому православному світі і
з нього написано дуже багато
ікон. Звичайно, ми побачили
лише нижню частину срібного
окладу, зверху на іконі бархатне полотно, яке повністю закриває її зображення. Оклад
був встановлений у 1795 році.
З тих пір лик Кіккської Божої
Матері ніхто не бачив. Але поряд висять старинні ікони
(копії), які зображають Богородицю із маленьким Ісусом
на руках. Ми вистояли велику
чергу, щоб прикластися до святої ікони.
До монастиря з усього світу їдуть паломники. Люди намагаються відродити духовні
цінності. І яким би не був наш
світогляд і ставлення до релігії, поспілкуватися із добрими
людьми і подивитися красиву
архітектуру минулих віків – це
те, що так необхідне кожному,
хто прагне пізнати і зрозуміти
цей прекрасний світ.
Євдокія Мацокіна
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Баклажани
з овочами
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ВЕРЕСНЯ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

* Міжнародний день демократії. Відзначається за рішенням 62-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
* Національне свято – День Незалежності країн Латинської Америки: Гватемали, Коста-Ріки, Гондурасу, Нікарагуа і Ель-Сальвадору.

Необхідно: по 2 кг помідорів, баклажанів та солодкого перцю, 1 кг цибулі,
100 г оцту, 1 склянка рослинної олії,
100 г солі, 0,5 склянки цукру.
Приготування: порізати баклажани
кільцями, перець – соломкою, а цибулю – напівкільцями. Щоб баклажани
не гірчили, їх потрібно посолити, залишити на 10-15 хвилин, щоб пустили сік,
та промити. Помідори пропустити через
м’ясорубку. Всі овочі скласти в каструлю, додати цукор, сіль, оцет та рослинну
олію. Гарно перемішати. Прокип’ятити
30-40 хвилин, розкласти в стерильні
банки і закрутити кришками.
Т.Кривиченко, м. Черкаси

Народилися такі особистості:
Михайло Максимович – український вчений-природознавець, історик, фольклорист, письменник. Перший ректор Київського університету ім. Святого Володимира
(1834 – 1835); Агата Крісті – англійська письменниця, майстер детективу, автор легендарних персонажів міс Марпл та Еркюля Пуаро; Володимир Пилат – засновник
бойового гопака; Пилип Коновал – єдиний українець, кавалер ордена Хрест Вікторії
(його ім’я золотими літерами вписане в історію Першої світової війни); Ольга Шиян –
українська майстриня народної керамічної іграшки та скульптури; Мюррей Гелл-Манн
– американський фізик-теоретик, автор фундаментальних робіт по систематиці елементарних частинок, лауреат Нобелівської премії з фізики (1969).
Цей день в історії позначений такими подіями:
1934 рік. У Чернігові засновано музей Михайла Коцюбинського. Директором був
призначений брат письменника – Хома Коцюбинський, який уже мав досвід музейної
роботи, оскільки створив і очолював музей свого брата у Вінниці.
1944 рік. У Києві відкрився оновлений Державний музей західного і східного мистецтва (тепер – Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків).
1991 рік. На Софійській площі відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку
Акту про державну незалежність України.
Іменини в Олексія, Івана та Антона.

45 років віддала улюбленій справі
ВАЛЕНТИНА ХУПЧЕНКО

Відразу дві дати відзначила у вересні лаборант промислово-санітарної лабораторії ПАТ «АЗОТ» Валентина Марківна
Хупченко. 10 вересня колеги та рідні вітали її з днем народження, а 12-го виповнилося 45 років з того часу, як вона
18-річною дівчиною переступила поріг Черкаського хімкомбінату.

Валентина Марківна Хупченко

– На підприємстві працювала моя
старша сестра, тож і я вирішила відразу
після школи спробувати свої сили, – розповідає Валентина Марківна. – Спочатку
працювала лаборантом на виробництві
аміаку та паралельно вчилася на вечірньому відділенні хіміко-механічного технікуму. В 1976 році перейшла в санітарну лабораторію, яка на той час входила до складу
центральної лабораторії підприємства.
Ювілярка зізнається, що 45 років, які
вона віддала улюбленій справі, пролетіли
як один день. Жінка безмежно вдячна своїм
наставникам, які навчили працювати, прищепили любов до професії, передавали їй
свій досвід та знання. Пізніше вона і сама
стала наставником для молодих кадрів, а
нині очолює бригаду служби повітря.
А скільки хороших слів можна почути про Валентину Марківну від її колег!
Справжній професіонал, мудрий керів-

ник, прекрасна людина, надійна подруга,
любляча дружина, мама та бабуся!
– Вона віддається роботі повністю, допомагаючи всім, хто до неї звернеться, –
розповідає заступник начальника ПСЛ Тетяна Луценко. – Навіть на дачі вона носить
за собою телефон на той випадок, якщо
хтось зателефонує з цехів, щоб уточнити
щодо атестації робочих місць чи технологічного регламенту!
На рідному для Валентини Марківни
«Азоті» вже утворилася династія Хупченків.
Її син Олександр працює слюсарем у цеху
М-6, а невістка Віра – в лабораторії ЦВТК
цеху А-3.
Колеги та рідні щиро вітають Валентину Марківну з визначними для неї святами. Бажають міцного здоров’я, оптимізму, злагоди в родині, успіхів у роботі,
довгих та щасливих років життя!
Власн. інформ.
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ДОБРЯНСЬКОГО Євгена Ігоревича –
КОПИЛ Наталію Олександрівну – лаборанта хімічного аналізу централізованого апаратника підготовки сировини цеху
відділу технічного контролю із 35-річчям. М-2 із 25-річчям.
КРАВЦОВА Олега Анатолійовича – слюСИНЄВИЧ Людмилу Миколаївну – масаря-ремонтника цеху М-5 із 25-річчям.
шиніста ФПМ цеху М-9 із 45-річчям.
КАЛІНІЧЕНКА Сергія Петровича – маБИШОВЦЯ Віталія В’ячеславовича –
шиніста котлів котельного цеху із 50-річ- електромонтера цеху електропостачання
чям.
із 25-річчям.
КОНОНЕНКА Миколу Левонтійовича –
СПІЛЬНИЧЕНКА Михайла Сергійовича
токаря цеху К-9 із 50-річчям
– докера-механізатора цеху М-9 із 25-річОРІШКЕВИЧА Сергія Івановича – ін- чям.
женера-програміста залізничного цеху із
СОРОКІНА Дмитра Олександровича –
60-річчям.
машиніста ФПМ цеху М-9 із 25-річчям.
МУШИНСЬКОГО Андрія ВолодимироКАРПЕНКО Ніну Миколаївну – контровича – енергетика цеху М-9 із 40-річчям.
лера якості продукції і технологічного
БІЛЯКА Юрія Івановича – майстра діль- процесу ЦВТК із 55-річчям.
ниці цеху зв’язку із 55-річчям.
ХИЖНЯКА Валерія Івановича – слюсаря
ІВАНОВА Василя Олександровича – го- механо-складальної дільниці РМЦ із 50
З ювілеєм!
лову профкому ПАТ «АЗОТ» із 65-річчям. річчям.
ТИХОНОВА Артема Сергійовича – слюДІВАКА Сергія Станіславовича – машиніста котлів котельного цеху із 40-річчям.
ГОЛОВАНЕНКА Володимира Васильо- саря КВПіА цеху М-6 із 30-річчям.
вича – старшого майстра цеху ВПіПК із
60-річчям.
З 25-річчям трудового стажу!
ДАНЕЙКО Любов Анатоліївну – прибиральницю цеху електропостачання із
КАЛОШУ Миколу Дмитровича – машиніста насосних установок цеху очистки про55-річчям.
ДОЛОТІЯ Василя Васильовича – бійця- мислових і стічних вод.
ЛУНЄГОВУ Світлану Олексіївну – майстра виробничої дільниці ЦВТК.
газорятівника ВГРЗ із 50-річчям.
МУРАТОВА Володимира Олексійовича –
старшого майстра ЦЕРЦ із 50-річчям.
Нехай вам усім здоровиться, а успіх, гарний настрій та кипуча енергія сприСЕРЕДУ Юрія Григоровича – електро- яють в усіх задумах і добрих починаннях! Нехай відкриваються перед вами нові
монтера цеху К-4 із 65-річчям.
обрії майбутніх перспектив!
ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Вікторовича
– водія автотранспортного цеху із 40-річВизначні ювілеї працівників «Азоту»
чям.
ХАБЛО Анатолія Івановича – електромонтера цеху М-9 із 45-річчям.
ЮСІБОВА Рустама Натіковича – електромонтера котельного цеху із 25-річчям.
КОЧЕТКОВУ Тетяну Андріївну – комірника котельного цеху із 50-річчям.
ЧУХАЛА Олександра Федоровича – докера-механізатора цеху М-9 із 40-річчям.
ЯГОТИНА Анатолія Михайловича – колишнього майстра з ремонту котельного
На початку осені, 4 вересня, славний золотий ювілей життя зустріла коцеху із 60-річчям.
мірник котельного цеху Тетяна Олексіївна Кочеткова.
ДЕМЧЕНКА Олексія Олександровича –
апаратника конверсії цеху А-3 із 25-річТрудовий шлях цієї мудрої жінки на
чям.
Черкаському «Азоті» розпочався у 1993
РЯБОКОНЯ Павла Олександровича –
році. Колектив котельного цеху цінує
електромонтера ЦЕРЦ із 40-річчям.
Тетяну Олексіївну за багатогранність її
СЛЮСАРЯ Володимира Васильовича –
особистості. Вона не тільки сумлінний
докера-механізатора цеху М-9 із 35-річпрацівник, який відповідально і з особчям.
ливим ентузіазмом ставиться до своєї
ШВЕЦЯ Валерія Костянтиновича – вороботи, але й відкрита, щира та добра
дія автотранспортного цеху із 65-річчям.
людина. Завжди переймається справаГРЕБІНИКА Миколу Дмитровича –
ми колег – може заспокоїти у потрібний
слюсаря КВПіА цеху очистки промисломомент, дати слушну пораду, допомогти
вих і стічних вод із 60-річчям.
прийняти оптимальне рішення.
ПОТАПЕНКО Тетяну Петрівну – лабоЗ котельним цехом у Тетяни Кочеткоранта хімічного аналізу централізованого
вої пов’язано чимало спогадів, зокрема
відділу технічного контролю із 55-річчям.
особистих, адже саме тут вона зустріла
ПЧЕЛІНОВУ Ларису Олександрівну –
свого майбутнього чоловіка. Вдома вона
маляра ремонтно-будівельного цеху із
– справжня господиня, турботлива мама
45-річчям.
й дружина, та найголовніше – щаслива
ЯКОВЕНКА Сергія Олександровича –
жінка.
апаратника абсорбції цеху М-5 із 35-річКолектив котельного цеху щиро ві- Тетяна Олексіївна Кочеткова
чям.
тає Тетяну Олексіївну з ювілеєм та баКОРКІШКО Світлану Василівну – апажає здоров’я, удачі, натхнення, подаль- ків. Нехай доля приносить здійснення
ратника хімводоочищення цеху хімводошого розкриття творчих здібностей. сподівань, втілення планів та задумів,
очищення із 50-річчям.
Нехай кожен день плавання в безкрай- нові надії, душевний спокій, щастя та
САМОЙЛОВА Богдана Михайловича –
ньому життєвому океані відкриває нові матеріальну стабільність.
машиніста екскаватора АТЦ із 20-річчям.
острови досягнень, звершень та здобутКолектив котельного цеху
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Хай здійсняться
ваші заповітні мрії!

СВЯТО ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
від Черкаського «Азоту»
Близько тисячі черкаських школярів та їхніх батьків отримали можливість побувати в ПК «Дружба народів» ПАТ «АЗОТ» 30 серпня, де
для них було підготовлено святкову програму до Дня знань. Запрошення
отримали як діти працівників підприємства, так і учні підшефних шкіл.
Уже стало гарною традицією напередодні Дня знань влаштовувати справжнє свято для школярів. Цьому сприяє
не лише проведення різноманітних масових заходів, а й підготовка шкільних
класів до початку навчального року. Як і
у попередні роки, хіміки допомогли 10-ти
підшефним школам виконати найнеобхідніші ремонтні роботи.
– Дітям потрібне свято, адже школа
– один із найважливіших етапів у житті
людини, і напевне саме в шкільному віці
залишаються найяскравіші враження.
Тому попри напружений економічний
стан в країні та змушений простій виробництва, свято до Дня знань відбулося і
цього року, – зазначив Віталій Скляров,
Голова Правління ПАТ «АЗОТ». – Також ми продовжуємо надавати допомогу

десяти черкаським школам у рамках підписаної два роки тому шефської угоди.
Зокрема, ремонтними роботами, які виконуються силами структурних підрозділів підприємства.
Вже традиційно дітки працівників
підприємства, які йдуть до першого
класу, отримали в подарунок портфелі.
Цього року на «Азоті» – 107 першачків.
– Подарунок дуже доречний, адже
вартість рюкзака доходить до тисячі
гривень, а скільки ще всього потрібно
купити! – поділився враженнями докермеханізатор цеху К-7 Юрій Слобожанський. – Велике спасибі керівництву нашого підприємства, що знаходить кошти
і влаштовує дітям свято.
Сам же винуватець свята, Олексій, був
просто в захваті від обновки та концерт-
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ної програми і заявив, що тепер готовий
до школи.
А 1 вересня Черкаси просто вибухнули квітами, посмішками, урочистим
вбранням школярів, численними привітаннями та побажаннями для черкаських школяриків, вчителів та батьків!
Наталія Бакалова
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